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 مـراقـب 
سایت های کاریابی باشید

رییس پلیس فتای استان اصفهان هشدار داد:

  قاچاق کاال در اصفهان
3 رو به کاهش است

 نبود هنر در اصفهان 4
سوال برانگیز است

 آمار ۱۸درصدی اتباع بیگانه
 در برخوار

6

 افزایش چهاربرابری برداشت کلزا
 از مزارع چهارمحال و بختیاری

7

برخی منابع از پیشنهاد تصدی شهرداری شــهرهای اهواز، یزد، کرج، 
رشت، همدان و اراک به مهدی جمالی نژاد شهردار فعلی اصفهان خبر 
می دهند.بر این اســاس دو مورد از پیشــنهادات در حال رقابت بر سر حضور 
شهردار اصفهان بوده و نسبت به ســایر پیشنهادات با جدیت بیشتری از سوی 

اعضای شورای این شهرها در حال پیگیری است...

ادامه در صفحه 11

به نقل از برخی منابع؛

 پیشنهاد تصدی شهرداری6شهر 
روی میز جمالی نژاد

به مناسبت بازگشت سپاهان به فوالدشهر پرخاطره ؛

صفحه۱0
 تداعی خاطرات شیرین زردپوشان درفوالدشهر

8

مسئول اداری مالی مجموعه تخت فوالد از آغاز پروژه های 
عمرانی جدید به منظور احیا و بهســازی تکایا خبر داد و 
گفت: مرمت و بهسازی آرامگاه بانو امین و فاضل اصفهانی 

در این مجموعه در حال اتمام است.
مهدی مطیعی فرد از آغاز پروژه هــای عمرانی مجموعه 
تخت فوالد خبر داد و اظهار داشــت: امسال  پروژه های 
شاخص در مجموعه تخت فوالد در دستور کار است که 
 عالوه بر تاثیر بســزایی که  در احیا و بهسازی تکایا دارد 
به پویایی و ایجاد نشــاط اجتماعی در ســطح شهر نیز 

کمک می کند.
وی  به تکایای گلزار و سادات رضوی اشاره کرد و گفت: 
تکیه  گلزار در خیابان فیض، کوچه واله واقع شده و محل 
دفن عده ای از شعرا و فضالی اصفهان است که برای احیا 
و بهســازی این تکیه  و همچنین تکیه ســادات رضوی 
در خیابان لســان االرض اقداماتی از جمله شــن ریزی، 

محوطه سازی و نظافت صورت گرفت.
وی با اشــاره به آرامگاه خانوادگی بانو امین تصریح کرد:  
مقبره بانو امین در خیابان آزادگان از جمله آرامگاه های 
مورد توجه مردم است که انجام تعمیرات در داخل مقبره 
بانو امین ضرورت داشــت و بر این اساس از تیرماه سال 
جاری مرمت و بهسازی آن شــامل تعمیرات تاسیسات، 
تعمیر سقف، رنگ آمیزی و تزئینات داخلی و نورپردازی 

داخل و بیرون آغاز شد و در حال اتمام است.
مطیعی فرد دیگر اقدامات عمرانی صورت گرفته را اتمام 
پروژه نصب تابلوی معرفی تکایا و مفاخر و تابلوهای معاد 
در ســطح مجموعه تخت فوالد عنوان کرد و افزود: این 
اقدام با هدف معرفی بهتر هر یک از تکایا در سطح شهر 

برای شهروندان صورت گرفت.

در قالب شصت و نهمین برنامه از سری برنامه های هر هفته چندافتتاح صورت گرفت؛

رونمایی از اتوبوس های تازه نفس

 اتمام مرمت آرامگاه بانو امین
 و فاضل اصفهانی 

خبرآخر

11

فراز و نشیب های بیمه جامعه قرآنی در گفت و گو با مسئوالن استانی بررسی شد؛

غفلت مسئوالن یا کمبود بودجه؟
9
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استقبال رسمی رییس ستاد ارتش ترکیه از سرلشکر باقری
سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح در صدر یک هیئت عالی رتبه نظامی 
- سیاسی عازم آنکارا شد . سرلشکر باقری در بدو ورود به پایتخت ترکیه، در ستاد ارتش این 

کشور مورد استقبال رسمی حلوصی آکار، رییس ستاد ارتش این کشور قرار گرفت.

يادداشت

بین الملل

رهبر کره شمالی، عقب نشست
رهبر کره شمالی اعالم کرد که کره شمالی در حال حاضر 

برنامه ای برای حمله به جزیره گوام ندارد.
به نقل از وب سایت خبرگزاری رویترز، رسانه های دولتی 
کره شمالی اعالم کردند: کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
تصمیم گرفته است که دســت نگه دارد و تهدید حمله 

موشکی به گوام را فعال عملی نکند.
کیم جونگ اون با این حال هشدار داده است در صورتی 
که آمریکایی ها بــه اقدامات به شــدت خطرناک و بی 

پروایشان ادامه دهند تصمیم خود را تغییر خواهد داد.
»کیم جونگ اون« این سخنان را در جلسه ای که گزارش 
چگونگی حمله به گوام در اختیــار وی قرار می گرفت، 
عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، رهبر کره شمالی 
در این نشست که به تاریخ برگزاری آن اشاره ای نشده، 
گفته که آمریکا باید برای جلوگیری از وقوع درگیری میان 

دو کشور تصمیم درستی بگیرد.

انبار سالح و مهمات ارتش 
عربستان منهدم شد

یگان توپخانه ای ارتش یمن و انصارا...صبح دیروز انبار سالح 
ارتش عربستان در نجران واقع در جنوب این کشور را هدف 

قرار داد که بر اثر آن انبار، دچار انفجار مهیبی شد.
به نقل از یک منبع نظامی یمنی، نیروهای توپخانه ارتش 
یمن همچنین مواضع مزدوران را در شمال منطقه عباسه 
هدف قرار دادند و سه نفر از نظامیان سعودی نیز بر اثر تبادل 
آتش در نجران واقع در جنوب عربستان از پای درآمدند.
نیروهای تک تیرانداز ارتش یمن و انصارا... نیز یک نظامی 

سعودی را در غرب پایگاه الفواز هدف قرار دادند.

گذرگاه مرزی »عرعر« میان 
عراق و عربستان افتتاح شد

به گزارش ایسنا؛یکی از اعضای شــورای استان االنبار از 
افتتاح دائمی گذرگاه مرزی»عرعــر« با هدف تبادالت 
تجاری با عربستان خبر داد. همچنین کابینه عربستان 
با تشکیل یک»شورای هماهنگی با عراق« برای تقویت 
روابط دو کشــور موافقت کرد.گذرگاه مــرزی عرعر در 
استان االنبار از حدود ۳۰ سال قبل بسته شد و هر ساله 
فقط به روی حجاج باز شده و پس از بازگشت شان دوباره 

بسته می شود.
بازگشایی این گذرگاه بعد از بهبود روابط میان دو کشور 
در نتیجه ســفر عادل الجبیر، وزیر دفاع عربســتان به 
 عراق در ماه فوریه و ســفر حیدر العبادی به عربســتان

صورت گرفت.

عکس نوشتيادداشتيادداشت

کافه سیاست

طرح معنادار اینستاگرام رهبر انقالب 
درباره حمایت مردم از روحانی

خبرآنالین نوشت: صفحه اینستاگرام منتسب به پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، طرحی را با این عبارت منتشر کرد که »در 
مقابله با استکبار مردم تنهایتان نمی گذارند.«  در این طرح جمعی از 
مردم، پشت سر روحانی ای دیده می شوند که به نظر می رسد رییس 

جمهور باشد.

سیاست خارجه

به گزارش جام جم آنالین؛ سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که تهران از گفت وگوی 
داخلی میان بغداد و اربیل استقبال می کند.بهرام قاسمی 
تاکید کرد: رهبران و مردم عراق با همدلی و اتحاد خود 
تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در زمینه رویارویی با 
تروریسم و آزادسازی سرزمین های اشغال شده توسط 
داعش به دســت آورده اند و اینک نیز در مرحله جدید 
با روح تفاهم و برادری و از طریق گفت وگوهای سازنده 
داخلی قادر خواهند بود در مسیر ثبات و امنیت پایدار که 
الزمه سازندگی و توسعه عراق است گام های بزرگ تری 
بردارند. قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان کشور همسایه و دوست عراق، با درک سرنوشت 
مشــترک ملت های منطقه، ضمــن آرزوی موفقیت 
روزافزون بــرای دولت و ملت عراق، همچون گذشــته 
خواهان بهترین روابط با همه ارکان و مؤلفه های سیاسی 
و اجتماعی، مذهبی و قومی عراق می باشد و آمادگی دارد 
در مرحله جدید نیز با تمامــی تجربیات و ظرفیت های 
خود شــریک دولت و ملت عراق در مســیر شکوفایی و 

سازندگی باشد.

میزان: امیر دریادار حبیب ا... سیاری در مراسم استقبال 
از ناوگروه اعزامی نداجا به مسابقات جام دریایی ۲۰۱۷ 
روســیه با اشــاره به توانمندی ایران و نیــروی دریایی 
راهبردی ارتش در جهت ساخت تجهیزات مورد نیازش 
گفت: با نگاهی به دو دهه گذشــته خواهید دید که چه 
تجهیزاتی در خزر داشتیم و امروز به چه دستاوردهایی 
دســت یافته ایم. در ســال ۸۲ با همت کارکنان نیروی 
دریایی، اولین ناو موشک انداز پیکان در حضور فرماندهی 
معظم کل قوا ملحق شــد، دومین آن به نام جوشن در 
سال ۸۵، بعدی درسال ۸۸ تحت عنوان درفش، ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران»دماوند« در سال ۹۱ و ان شاءا... 
ناو موشک انداز»سپر« طی روزهای آینده به ناوگان شمال 
این نیرو را شاهد خواهیم بود.امیر دریادار حبیب ا... سیاری 
همچنین، از برگزاری رزمایش تخصصی جنگ الکترونیک 
در چند روز آینده خبر داد و گفت: نیروی دریایی راهبردی 
ارتش در طول سال رزمایش های تخصصی متعددی به 
تعداد بیش از ۲۵ رزمایش در حــوزه های مختلف اجرا 
می کند که در همین راستا طی روزهای آینده رزمایش 
تخصصی جنگ الکترونیک در ناوگان جنوب و در سواحل 

مکران برگزار می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه: 

از گفت وگوی داخلی میان 
بغداد و اربیل استقبال می کنیم

فرمانده نیروی دريايی ارتش خبر داد:

 الحاق ناو موشک انداز »سپر«
 به ناوگان شمال نداجا

 دفاع تمام قد واليتی از وزير پیشنهادی
 بهداشت؛

هاشمی وزیر توانمندی است

کدخدايی: 

کسی در شورای نگهبان به فکر 
رقابت سیاسی نیست

علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان اینکه دکتر 
هاشمی دارای ظرفیت های ارزشمندی به لحاظ علمی، 
مدیریتی و اجرایی است، گفت: طرح تحول سالمت از 
جمله اقدامات مثبت وزارت بهداشت در این دوره است.
علی اکبر والیتی، رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جناب آقای دکتر 
قاضی زاده هاشمی دارای ظرفیت های ارزشمندی به 
لحاظ علمی، مدیریتی و اجرایی هستند که توانستند در 
حوزه های مختلف و متنــوع، فعالیت های ارزنده ای را 
عملیاتی کنند که یکی از آنها را می توان در اجرای طرح 
تحول سالمت دانست که از جمله اقدامات مثبت ایشان 
در این دوره قلمداد می شــود. رییس مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: 
توجه به ارتقای کیفیت درمان و به خصوص آموزش و 
پژوهش در عرصه های پزشکی نیز از جمله فعالیت های 
جدی است که در این دوره رشــد و توسعه مطلوبی را 
داشــته اســت و بی تردید توجه به این مسیر تاثیرات 
مثبتی را در ارتقای جایگاه نظام سالمت خواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: گاهی گفته می شود که 
وظیفه هدایت مردم به عهده ما نیست در صورتی که این 
اصل قانون اساسی و مقدمه  قانون اساسی است که احکام 

اسالمی را استخراج و بر اساس آن جامعه را هدایت کنید.
عباســعلی کدخدایی گفت: در موضوع برگزاری انتخابات 
اختیار تام به شورای نگهبان داده شده است و مرجع دیگری 
را غیر از شورای نگهبان معرفی نکرده اند. پس نهاد دیگری 
نمی تواند به جای شورای نگهبان تصمیم بگیرد و وظیفه 
شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی است. همه مصوبات 

مجلس هم باید برای تایید به شورای نگهبان بیاید.
کدخدایی ادامه داد: در شورای نگهبان کسی در فکر رقابت 
سیاسی نیست. شأن شورای نگهبان باالتر از این است که 
بخواهد با یک فرد یا نهاد درگیری های اینچنینی داشــته 
باشد. اینکه با یک شعار سیاسی بخواهیم عملکرد شورای 

نگهبان را زیر سوال ببریم بی انصافی است.
وی گفت: ما با تهدید ها و فشارها نباید از میدان خارج شویم. 
شورای نگهبان در ادوار مختلف تالش کرده در این راستا 
حرکت کند. ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد که اینها 

را می توان تحقیق و سوال کرد تا ببنید کدام درست است.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، واشنگتن می تواند از کانال وزیران امور 
خارجه برای حل مناقشــات قبل از آن که بزرگ تر و گسترده تر شوند 
استفاده کند و راه حل هایی برای افغانستان ، سوریه ، یمن و عراق بیابد؛ 
حتی سابقه همکاری نیز وجود دارد. ایران و آمریکا پس از سقوط طالبان 
در سال ۲۰۰۱ برای تشکیل دولت جدید افغانستان و شکل گیری یک 
دولت متحد در ســال ۲۰۱4 با یکدیگر همکاری کردند. این دو کشور 
همچنین می تواننــد برای مقابله با قاچاق مواد مخــدر که یک نگرانی 
مشترک است، با یکدیگر همکاری داشته باشــند. ایران در عراق نیز با 

داعش مبارزه کرده است.
به نوشــته نیویورک تایمز، ایران برای نادیده گرفتن بیش از حد بزرگ 
است و اگر واشــنگتن بخواهد آن طور که برخی مقامات می گویند ، به 
دنبال تغییر نظام در این کشور باشد، خطراتش بسیار بزرگ خواهد بود.

بنابراین بهتر است آمریکا با این کشور همچون دیگر رقبایش، روسیه و 
چین  وارد تعامل شود و از مناقشه بیشتر بپرهیزد.

فارس: به دنبال اظهارات »حسن روحانی«  در مجلس در خصوص احتمال 
خروج ایران از برجام در صورت گســترش تحریم های ضدایرانی آمریکا، 
خبرگزاری ریانووستی روســیه به نقل از معاون رییس کمیته بین المللی 
شورای فدراسیون روسیه گزارش کرد که روسیه احتماال خواستار گفت وگو 
میان ایران و دیگر اعضای گروه ۱+۵ می شود تا به اوضاع به وجود آمده درباره 
برجام ثبات بخشیده شود.پیش از این نیز، »اولگ موروزوف« یکی از اعضای 
کمیته امور خارجی مجلس اعالی روسیه روزگذشته به خبرگزاری روسی 
اسپوتنیک اعالم کرد: »فکر می کنم که ما تمامی اقدامات ممکن را به کار 
خواهیم گرفت تا ایران را متقاعد کنیــم که وضعیت موجود را حفظ کند. 
گسترش کنترل نشده فناوری های هسته ای به نفع هیچ کس نیست«. حسن 
روحانی، رییس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد که اگر آمریکا به افزایش تحریم های علیه ایران ادامه دهد، تهران 

می تواند ظرف چند ساعت از برجام خارج شود.

توصیه نیويورک تايمز به ترامپ:

ایران برای نادیده گرفتن 
بیش از حد بزرگ است 

سناتور روس:

روسیه خواستار نشستی برای 
تثبیت  اوضاع برجام است 

حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهوری کشورمان روز 
گذشته برای دفاع از ۱۷ وزیر پیشنهادی کابینه دومش به خانه 
ملت رفت. روحانی در این مراسم  گفت: از رهبر فهیم و شجاع 
تشکر می کنم که همواره با رهنمودهای خود از استقالل کشور 
و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسالمی در 
مسیر خدمت به مردم حمایت کرده اند. وی همچنین گفت 
: از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و 
پرشور در انتخابات ۹6 از سویی امنیت ملی را تضمین کردند و 
از سوی دیگر بر اعتبار صندوق رای به عنوان شاخص وحدت و 

راهنمای حقیقت مدیریت کشور پای فشردند.
در ادامه بخشــی از مهم تریــن اظهارات رییــس جمهور را 

می خوانید:
 اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع مسیر اعتدال را برگزیده 
و به برنامه رییس منتخب رای داده اســت خود را متعهد به 
تحقق آن برنامه ها می دانم و حراست از حقوق همه مردم چه 
آنهایی که به من رای دادند و چه کسانی که دیگری را برگزیدند 
وظیفه خود می دانم. برای تامین آزادی، امنیت و پیشــرفت 
که اهداف اساسی برنامه 4 ساله دولت است از همه نخبگان و 

صاحب نظران و همه اقشار مردم مدد می جویم.
 دولــت تدبیر و امید عــزم آن دارد که در دولــت دوم خود 
 بیش از پیش به اصــالح ســاختارها بپــردازد و در این راه

 به همراهي دیگر قوا نیازمند است.
  در حوزه سیاست داخلی، ایران جامعه ای گسترده و از لحاظ 
قومیتی، دینی، اجتماعی و فرهنگی متنوع است و احترام به 

همه تنوع ها از اولویت های دولت است.
  انتصاب زنــان و جوانان در ســمت های مدیریتی مختلف 
از دیگــر موضوعــات مدنظر دولــت دوازدهم اســت تا در 
مسئولیت های معاونت و مدیرکلی وزارتخانه ها از توانمندی 
آنها استفاده شود، این مسئله زمینه ســاز درخشش آنها در 

آینده خواهد بود.
 سیاســت خارجی دولت دوازدهم تعامل گسترده با جهان 

براساس حفظ عزت و کرامت ایرانیان است. 
 آنها که با فشارهای سیاســی و قطعنامه های تحریمی در 
انتظار بی ثباتی و ناامنی در ایــران بودند، ناکام ماندند. فصل 
نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شــد. ایران برجام را نه 
تهدید در برابر کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت ها می داند 
بلکه توافقی برد- برد است. علت عهدشکنی های دولت جدید 
آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود و 
شکســت آمریکا در زیاده خواهی هاست. ایران به تعهد خود 

پایبند است و بی تعهدی دیگران را پیگیری می کند. 
 کسانی که به بازگرداندن تحریم فکر می کنند زندانی اوهام 
خود هستند و با تشدید دشــمنی ها، خود را از مزایای برجام 
محروم می کنند. کسانی که ایران را به نقض روح برجام متهم 
می کنند، بداننــد ۷ گزارش آژانس، اجــرای تعهدات برجام 
توسط ایران را تایید کرده است، اما این آمریکاست که توافقات 
بین المللی را نادیده می گیرد و بدعهدی های متعدد می کند. 
این مسئله نشان داد که آمریکا نه شــریک خوب و نه طرف 
مشارکت قابل اعتماد اســت. دولت دوازدهم به تعهدات بین 

المللی پایبند خواهد بود، اما از حقوق ملت ایران پاســداری 
می کند.

 دولت جدید آمریکا بداند تحریم و تهدید، دولت های گذشته 
آمریکا را در نهایت پای میز مذاکره کشاند، اگر می خواهند به 
آن تجربه برگردند، ایران در مدت کوتاه ساعت و روز به زمانی 

پیشرفته تر از زمان آغاز مذاکرات برخواهد گشت.

حاشیه هايی از اولین جلسه بررسی صالحیت وزرا
روز گذشــته در جریان معرفــی وزرای پیشــنهادی کابینه 
دوازدهم به مجلس، هنگامی کــه رییس جمهور درباره وزیر 
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می گفت، علی 
الریجانی خطاب به رییــس جمهور گفت: ایــن وزیری که 
درباره ایشان صحبت می کنید در صحن حضور دارند؟ هر چه 
می گردیم پیدایشان نمی کنیم. روحانی هم با مکث کوتاهی 
گفت: فعال وزیری که ما می خواهیم بخوانیم در صحن وجود 
دارد. حاال هر وزیری که نبود بگویید؛ نخوانیم تا اینکه این هم 
تنبیهی برای آن وزیر باشد که در صحن نیست.دقایقی پس 
از آن الریجانی زمانی که مشغول پاسخ به تذکر و اخطار آیین 
نامه ای نمایندگان بود، به علت تاخیر ربیعی اشاره کرد و گفت: 
آنطور که طی نوشته ای به من اعالم کرده اند، وی )ربیعی( در 
راه مجلس تصادف کرده که البته به خیر گذشته است و االن 

خود را به مجلس رسانده است.
 رییس جمهــور در جریان معرفی وزرای پیشــنهادی گفت: 
4 سال پیش زمانی که می خواســتیم آقای طیب نیا را برای 
وزارت اقتصاد انتخاب کنیــم، گفتند که آقای طیب نیا در راه 
سفر به اصفهان است که همان جا گفتیم بگویید بگردند. این 
در حالی است که زمانی هم که می خواستیم آقای کرباسیان را 
برای وزارت اقتصاد دولت دوازدهم انتخاب کنیم ایشان هم در 

راه سفر به اصفهان بودند.
روحانی در زمان معرفــی محمدجواد ظریف بــرای کابینه 
دوازدهم نیز گفت: همه نماینــدگان به خوبی دکتر ظریف را 
می شناسند. فردی باتقوا، کارشناس، پرکار و با حوصله است. 
مخصوصا زمانی که در مذاکرات حضور داشته و حوصله زیادی 
به خرج داد. مذاکرات طوالنی با آن جماعت عجیب و غریب 
صبر ایوب می خواست.الریجانی پس از اظهارات یک ساعته 
رییس جمهور، خطاب به او گفت: آقای روحانی شما دوساعت 
و نیم برای ارائه مطالب خود در صحن زمان در اختیار دارید و 
می توانید این زمان را برای خود تقســیم کنید. آقای روحانی 
گول ساعت مانیتور را نخورید.حسن روحانی در ادامه با خنده 
گفت: بله، بنده می دانم که دو ســاعت و نیــم وقت دارم، اما 
مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. منم بیست سال مثل 

شما بودم ودارم همان را پس می دهم.

جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی با حضور ريیس جمهور د رمجلس برگزارشد؛

دفاع با چاشنی شوخی و کنایه!

شورای نگهبانارتشدیدگاه

 واکنش سپاه به ادعای جدید 
آمریکایی ها

روابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مستقر 
در خلیج فارس اعالم کرد که گشت های پهپادی در محدوده کنترل 
پدافند هوایی کشــور با دقــت و بدون توجه به فضاســازی روانی 

نیروهای بیگانه ادامه خواهد داشت.
روابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر 
در خلیج فــارس در واکنش بــه بیانیه روز دوشــنبه) ۲۳ مرداد( 
سخنگوی نیروی دریایی ارتش آمریکا پیرامون نزدیک شدن یک 
فروند پهپاد ایرانی به ناو هواپیمابــر» نیمیتز« در خلیج فارس، در 
اطالعیه ای اعالم کرد: ماموریت گشت هوایی ما در محدوده کنترل 
پدافند هوایی کشــور)A.D.I.Z( به طور معمول و روزانه با رعایت 

قوانین جاری انجام می پذیرد.
این اطالعیه با بی اساس خواندن ادعای آمریکایی ها در خطرناک 
توصیف کردن پرواز پهپاد ایرانی افزوده اســت:پهپادهای ســپاه 
پاسداران به استاندارد ناوبری مجهز بوده و هدایت آنها نیز به صورت 
دقیق و حرفه ای صورت می پذیرد و ادعای آمریکایی ها ناشــی از 

ضعف سیستم های تشخیصی و شناسایی و یا فرافکنی آنهاست.
روابط عمومی یگان پهپادی سپاه مستقر در خلیج فارس در پایان 
تاکید کرده اســت: گشــت های پهپادی ســپاه در محدوده های 
ماموریتی، با دقــت و به صورت مســتمر و در چارچوب صیانت از 
مرزهای جمهوری اسالمی ایران و بدون توجه به فضاسازی روانی 

نیروهای بیگانه در خلیج فارس ادامه خواهد داشت.

پیام تسلیت سردار غیب پرور:

انتقام ایران از قاتالن شهید حججی 
»بسیار سخت« خواهد بود

سردار غالمحسین غیب پرور، رییس سازمان بسیج مستضعفین با 
صدور پیامی شهادت پاسدار مدافع حرم، محسن حججی را تسلیت 

گفت. بخش هایی از متن این پیام به شرح ذیل است:
شهادت اوج منتهای آرمان همه پیامبران و اولیای خداست و شهدا 
چونان ستاره ای در آسمان تیره می درخشند و هدایتگر همگان به 

سوی سعادت جاوید هستند.
بار دیگر یکی از مردان الهی و هم تبار عاشــوراییان در راه مبارزه با 
تکفیری  های صهیونیســت به فیض عظیم شهادت نائل آمد و روح 
پاکش با ارواح شهیدان واالمقام و حضرت آقا سید الشهداء)ع( در 

ملکوت اعلی مأوی گزید و از روزی الهی بهره مند شد.
بی تردید انتقام جمهوری اسالمی ایران از تکفیری های صهیونیستی 
که مرتکب این جنایت شدند و حامیان آنها بسیار سخت خواهد بود.

اینجانب شــهادت مظلومانه مدافع حرم ال ا... »محسن حججی« 
رابه محضر حضرت ولی عصر )عج(، مقــام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، مردم شهیدپرور استان اصفهان به ویژه شهرستان نجف آباد 
و خانواده محترم آن شهید واالمقام تبریک وتسلیت عرض می کنم.

سرتیپ پاســدار غالمحســین غیب پرور  -  رییس سازمان بسیج 
مستضعفین

صفحات مجازی به نام معاون حقوقی 
رییس جمهور جعلی  است

صفحات فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام به نام لعیا جنیدی 
معاون حقوقی رییس جمهور جعلی است.

روابط عمومی معاونت حقوقی رییــس جمهور اعالم کرد: متعاقب 
فعالیت عده ای در فضای مجازی به نام لعیا جنیدی، معاون حقوقی 
رییس جمهور، هرگونه ارتباط این صفحات با خانم دکتر جنیدی 
تکذیب می شود و مطالب مطروحه در صفحات مزبور قابلیت انتساب 

به ایشان را ندارد.

 »سید عمار الحکیم« شهادت 
»محسن حججی«  را تسلیت گفت

رییس سابق مجلس اعالی اسالمی عراق در پیامی ضمن ابراز انزجار 
از اقدامات گروه تروریســتی داعش، شهادت »محسن حججی« از 

مستشاران ایرانی به دست این گروه تکفیری را تسلیت گفت.
آقای حکیم در پیام تسلیت خود )که در کانال تلگرامی وی منتشر 
شد( ضمن ابراز انزجار از »وحشیگری« گروه تروریستی-تکفیری 
داعش که به گفته وی همه جهان آن را دیده و شــناخته اند و ابراز 
انزجار از اقدام آنها در جدا کردن ســر اسیر ایرانی شهید »محسن 

حججی«، این اقدام را به شدت محکوم کرد.
رییس پیشین مجلس اعالی اسالمی عراق گفت: »ضمن اینکه این 
اقدام بزدالنه را محکوم می کنیم، از ایــن اقدامات جنایتکارانه که 

عرق شرم بر پیشانی بشریت می نشاند، نیز ابراز انزجار می کنیم.«
در پایان این بیانیه آمده که آقای حکیم برای خانواده این شــهید 
ســعید، صبر و آرامش و برای آن شــهید رحمت و رضوان الهی را 

مسئلت کرده است.
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 کشف 14کیلو طالی قاچاق 
در اصفهان

دادستان عمومی و انقالب اصفهان از کشف و ضبط دو محموله طالی 
قاچاق به وزن حدود 14 کیلو گرم و دستگیری سه نفر در این زمینه 
خبر داد . حسن رحیمی دادستان اصفهان با اعالم این خبر گفت: این 
کشف، در پی رصد یک شبکه قاچاق طالی خارجی و انتقال محموله 
وارداتی از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به اصفهان صورت 
گرفت. وی گفت در جریان این عملیات ابتدا خودروی حامل طال در 
خیابان چهار باغ باالی اصفهان شناسایی و توقیف شد که از درون آن 
مقدار سه کیلو و 255 گرم طالی خارجی کشف شد و سه نفر دستگیر 
شدند. به گفته دادستان اصفهان در ادامه این عملیات با هماهنگی 
قضائی، یک مغازه طال فروشی مرتبط با این طالهای قاچاق نیز مورد 
بازرســی قرار گرفت و در مجموع مقدار 13 کیلو و 861 گرم طالی 
خارجی کشف و ضبط شد. وی افزود: در این رابطه پرونده ای تشکیل 
و به شعبه 11 بازپرسی ارجاع شد و هر سه نفر دستگیر شده با قرار 

وثیقه به مبلغ 30 میلیارد ریال روانه زندان شدند.
در این گزارش به نوع طالهای کشف شــده و عیار آن اشاره نشده و 
مشــخص نکردند که طال های قاچاق به صورت زیور آالت بوده یا 

شمش؛ همچنین زمان کشف نیز ذکر نشده است.

خبر

اخبار

تاریخ واریز یارانه مرداد ماه اعالم شد
هفتاد و هشــتمین مرحله یارانه نقدی، بامداد پنجشنبه )26 مرداد ماه( به حساب 
سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت 

یارانه، همانند ماه های گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

راه اندازی مرکز توسعه 
صادرات در اتاق بازرگانی 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مرکز توسعه صادرات 
استان، در اتاق بازرگانی اصفهان با هدف تقویت و توسعه 

صادرات استان در بخش های مختلف ایجاد شده است.
سید عبدالوهاب ســهل آبادی تصریح کرد: اتاق بازرگانی 
اصفهان آمادگی دارد که از تمام ظرفیت های خود برای 
توسعه صادرات استان استفاده کند؛ زیرا صادرات نقش 

مهمی در حفظ تولید دارد.
وی افزود: واحدهای تولیدی با 30 درصد ظرفیت مشغول 

فعالیت اند و 70 درصد ظرفیت خالی وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواســتار مشخص شدن 
استراتژی صنعت و تولید کشور شد و گفت: مشخص شدن 
استراتژی صنایع، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی صنعتی 

را همواره می سازد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، خواستار اجرای 
مصوبه حسابرســی 6 ماهه دفاتر توسط تامین اجتماعی 
شد و گفت: حسابرسی دفاتر مالی واحدهای تولیدی پس 
از چند سال یکی از چالش های جدی این واحدهاست که 

همچنان ادامه دارد.
سهل آبادی وجود 25 هزار پرونده بنگاه های اقتصادی در 
میز رییس سازمان تامین اجتماعی را نشانگر جدی بودن 

مسئله حسابرسی دفاتر توسط این سازمان دانست.

جی پی اس دستی

بازار

Garmin oregon 650 گارمین

 13,900,000
ریال

 15,400,000
ریال

قیمت انواع میوه روز گذشته در میدان میوه و تره بار اصفهان در مقایسه با 
هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه بود و البته برخی اقالم 

نظیر آلو، هلو، شلیل شبرنگ، خربزه و طالبی کاهش داشته است.
همچنین با وجود اینکه هفته های اخیر روند صعودی قیمت پیاز اشــک 
مردم را در آورد اما در شــرایط کنونی طبق وعده مسئوالن با کاهش 50 
درصدی در بازار، روبه رو شده و ورود پیاز جدید به بازار تا حدودی موجب 
تنظیم بازار شده است.  بنابر اعالم میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان،روز 
گذشته،  نرخ هر کیلو سیب گالب بین 1000 تا 2000 تومان، شلیل بین 
1500 تا 4500 تومان، گالبی بین 5 تا 11 هزار تومان، هلو بین 1500 تا 
4هزار تومان، خربزه بین 400 تــا 1200 تومان، گرمک بین 600 تا ۹00 
تومان و هندوانه نو بین 300 تا 600 تومان اعالم شد. انواع پیازهم  از 1400 

تا 2200 تومان به فروش رسید.

قیمت انواع میوه و تره بار در اصفهان؛

نرخ پیاز به کمتر از ۲هزار 
تومان کاهش یافت

محمد شرفا با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه برطرف کردن 
نیاز بانوان بوده اســت افزود: تمام امکانات رفاهی، تفریحی و 
فرهنگی در این مجموعه وجود دارد. مجموعه فرهنگی تفریحی 
مادر مبارکه در زمینی به مساحت 1۹ هزار مترمربع، به صورت 
مکانی امن برای بانوان، فراهم و در آن بیش از سه هزار مترمربع 
ابنیه کاربردی ساخته شده تا کامل ترین امکانات برای گذراندن 

اوقات بانوان مهیا شود. 
وی افزود: مجموعه فرهنگی تفریحی مادر، حدفاصل  میدان 
جهاد و میدان فردوسی قرار گرفته و برای احداث این مجموعه 
بیش از 7/5 میلیارد ریال هزینه شده و روزانه پذیرای 500 تا 

هزار بانوست.
شرفا در ادامه، به روند تکمیل و احداث استخر و مجموعه تجاری 

اداری فتح المبین که اولین پروژه مشــارکتی سرمایه گذاری 
شهرداری مبارکه با بخش خصوصی است، اشاره کرد و گفت: 
این طرح ها، با هدف ایجاد درآمدهای پایدار، ایجاد بســتری 
مناسب برای برگزاری مسابقات بین المللی شنای مسافت کوتاه 

و ... احداث می شود.
شهردار مبارکه تکمیل فاز دوم رینگ ترافیکی شهر و بلوار شهید 
طاهری را مهم ترین پروژه ای دانست که می تواند در کاهش و 
روان سازی تردد در شهر نقش تاثیرگذاری  داشته باشد؛ به ویژه 
اینکه در کنار احداث این بلوار، بلوارهای ســردار شهید حمزه 
بابایی و ادامه خیابان اباذر، به عنوان خط اتصال از دو سوی رینگ 
از مرکز شهر، دسترسی سریع از حاشیه شهر به مرکز را آسان 
کرده تا بتوان در کمترین زمــان ممکن از رینگ کمربندی به 

سمت مرکز شهر تردد کرد.
وی تصریح کرد: مجتمع فرهنگی غدیر شامل مجموعه کتابخانه 
ای بی نظیر، جامع و فاخر است که امروز به صورت دیجیتال می 
توان از آن کتاب دریافت کرد. در کتابخانه مجتمع فرهنگی غدیر 
که برای ایجاد آن 160 میلیون تومان هزینه شده، 42 هزار جلد 
کتاب در 43 هزار عنوان وجود دارد که دو هزار عضو این کتابخانه 

از آنها استفاده می کنند.
شــرفا در پایان گفت: در حال حاضر ۹0درصد قلعه نهچیر با 
زیربنای 16هزار متر مربع توسط شهرداری مبارکه تملک شده 
و مقاوم ســازی و مرمت این بنا نیز از اواخر سال ۹3 در دستور 
کار شهرداری قرار گرفته است. در دوره چهارم شورا و شهرداری 
300 پروژه بزرگ و کوچک در دســتور کار قرار داشت که 70 
پروژه تاکنون اجرا شــده و بقیه در حال اجراســت. 15 پروژه 
 هم شاخص بوده و جمع اعتبار این پروژه ها 81 میلیارد تومان 

است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان تصریح کرد: بررسی 
آمار پرونده های مربوط به قاچاق کاال در اصفهان نشان می دهد که 

قاچاق کاال در این استان رو به کاهش است.
جواد محمدی فشارکی گفت: باوجود افزایش بازرسی از انبارها و 
مراکز تهیه و توزیع کاال، تشکیل پرونده های مربوط به قاچاق کاال در 

اصفهان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن 63 درصد کاهش 
یافته است.  وی یکی از مهم ترین مشکل های مقابله با قاچاق کاال را 
آگاه نبودن مردم و فعاالن اقتصادی از کاالهای قاچاق اعالم کرد و 
افزود: یکی از رویکردهای مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان 

اصفهان، ارائه آموزش های الزم در این خصوص است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح 
آموزش و افزایش آگاهی مردم و فعاالن اقتصادی نسبت به کاالهای 
قاچاق از ابتدای سال گذشته ) 13۹5 ( در این استان آغاز شده است، 
گفت: براساس این طرح، اصناف و فعاالن بازرگانی آموزش های الزم 

را فرا گرفته و باکاالهای قاچاق آشنا می شوند.
محمدی فشارکی اضافه کرد: پرونده این افراد پیش از صدور حکم 
در کمیته »بررسی و اقدام« نگهداری می شود و تا زمانی که فرد 
تخلف خود را تکرار نکند، منجر به صدور رای نمی شود. وی مقابله 

جدی با قاچاق کاال را مستلزم فرهنگ ســازی و آموزش مردم و 
فعاالن اقتصادی دانست و گفت: تاکنون 30 اتحادیه صنفی مرتبط 
با کاالی قاچاق، درزمینه این نوع کاالها و قانون و مقررات مربوط به 
آنها توجیه شده اند.  مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، 
شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه را از دیگر اقدام های این 
مدیریت بیان کرد و افزود: طی سال های۹4 و ۹5 حدود 55 هزار 
واحد صنفی بدون پروانه در استان اصفهان شناسایی شد. وی افزود: 

در تالشیم تا واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسنامه دار کنیم. 

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:

 قاچاق کاال در اصفهان رو به کاهش است

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

6،310،000 ریالنیم سکه

3،700،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،178،960 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری مبارکه با اعتباری 
بالغ بر 4/5میلیارد تومان

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیســتی دامپزشــکی استان 
اصفهان گفت: در چهار ماهه اول ســال جــاری بالغ بر یک 
میلیون کیلوگرم انواع خوراک دام و طیور از استان اصفهان به 
کشورهای دیگر صادر شده که ارزش صادراتی آن حدود 600 

هزار دالر برآورد می شود.
منصور کیمیایی اظهار کرد: اســتان اصفهان با دارا بودن 34 
واحد کارخانه تولید خوراک دام و طیور، یکی از اســتان های 
پیشتاز تولید در زمینه صادرات خوراک دام و طیور در کشور 

است.
وی افزود: ورود تکنولوژی و دســتگاه های جدید به کشور و 
ظرفیت های دام و طیور موجود در استان اصفهان، سبب شد 
تا بازار مصرف مناسبی ایجاد شود و نسل جدید کارخانجات 
خوراک دام و طیور در استان با تکنولوژی های روز دنیا درزمینه 

تولید انواع خوراک دام، طیور و کنسانتره فعالیت کنند.
رییس اداره قرنطینه و امنیت زیســتی دامپزشــکی استان 
اصفهان تصریح کرد: این عوامل ســبب شــده تا محصوالت 
تولیدی توسط این کارخانه ها با کیفیت مطلوب عرضه شود 
و همین اتفاق باعث به دســت آوردن ســهم مهمی از بازار 

کشورهای همسایه شده است.
وی در رابطه با میــزان صادرات و کشــورهای مقصد گفت: 
در چهار ماهه اول ســال جاری با مســاعدت و نظارت های 
عالیه بهداشــتی اداره کل دامپزشکی اســتان، بالغ بر یک 

میلیون کیلوگرم انواع خوراک دام و طیور از اســتان اصفهان 
به کشــورهای دیگر از جمله عراق، افغانستان و ترکمنستان 
صادر شده که ارزش صادراتی آن حدود 600 هزار دالر برآورد 

می شود.
کیمیایی در پایان خاطرنشــان کرد: یکی از عوامل مهم در 
اشــتغال پایدار، تولید مداوم و پایدار اســت که ایجاد چنین 
شــرایطی مســتلزم تولید محصول با کیفیت و دستیابی به 
بازارهای جدید خواهد بود؛ ایــن اداره کل آمادگی دارد تا با 
مســاعدت ها و نظارت های بهداشــتی الزم، به صادرات این 
گونه محصــوالت و همچنین انــواع فرآورده های خام دامی 

دیگر کمک کند.

رییــس اداره امــور بیابــان اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: اصفهان یک میلیون 
و ۹2 هزار کانون بحران دارد که تاکنون 305هزار هکتار 

 آن احیا شده است.
حســین علی نریمانی با اشــاره به برنامه های اداره کل 
منابع طبیعی درباره بیابان زدایی استان اظهار داشت: 30 
درصد اســتان را مناطق بیابانی تشکیل می دهد که این 
مقدار 3 میلیون و 200 هزار هکتار از اراضی استان را به 

خود اختصاص داده است.
وی افزود: اداره کل منابع طبیعی بــرای کاهش میزان 
بیابان هــای اســتان، برنامه هایــی ازجملــه عملیات 
نهال کاری، مدیریت روان آب ها، احداث بادشکن، مدیریت 
جنگل های دست کاشــت و مالچ پاشی را در دستور کار 
قرار داده اســت. وی با بیان اینکه اســتان اصفهان یک 
میلیون و ۹2 هــزار کانون بحران دارد کــه باید در آنها 
عملیات بیابان زدایی انجام شود، افزود: از این تعداد کانون 

بحران، 305 هزار هکتار  آن تاکنون احیا شده است.
نریمانی در مورد وظیفه این سازمان تا پایان برنامه ششم 
توسعه گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، موظفیم ۹5 
هزار هکتار عملیات بیابان زدایــی انجام دهیم و تا پایان 
برنامه باید کلیه کانون های بحران را به وضعیت مطلوبی 

برسانیم.

وی با اشاره به اینکه تمام کانون های بحران، یک میلیون 
هکتار است و از این میزان 6۹0 هزار هکتار را باید تا پایان 
برنامه ششــم بیابان زدایی کنیم، خاطرنشــان کرد: هم 
اکنون عملیات اجرایی 305 هزار هکتار از این اراضی به 
پایان رسیده و امیدواریم تا پایان برنامه ششم به میزان 

6۹0هکتار برسیم.
رییــس اداره امــور بیابــان اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: با 15 برابر شدن بودجه 
ســازمان امیدواریم بتوانیم به اهداف خود دســت پیدا 
کنیم اما هنوز هم برای اجرای طرح های خود به بودجه  

بیشتری نیازداریم.

رییس امور بیابان اداره کل منابع طبیعی اصفهان خبر داد:

احیای ۳۰۵ هزار هکتار از کانون های بحران استان اصفهان

خبر

رییس اداره قرنطینه دامپزشکی اصفهان خبر داد:

صادرات یک میلیون کیلوگرم انواع خوراک دام و طیور از استان

 منابع طبیعی

Garmin MAP 64S گارمین

 10,780,000
ریال

 11,500,000
ریال

Garmin monterra گارمین

 20,500,000
ریال

 25,000,000
ریال

شهردار مبارکه، مجموعه فرهنگی، تفریحی باغ مادر این شهر را به عنوان یکی از پروژه های شاخص 
دوره چهارم معرفی و عنوان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 4/5 میلیارد تومان و در زمینی به وسعت 

3 هکتار و زیربنای 5 هزار مترمربع به بهره برداری رسیده است. 

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت اســتان اصفهان، از دومین 
همایش حامیان فرهنگ قرض الحسنه با هدف توسعه و ترویج 

فرهنگی قرض الحسنه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت اصفهان، 
ابراهیم مســکین با بیان این مطلب گفــت: دومین همایش 
حامیان فرهنگ قرض الحسنه با هدف توسعه و ترویج گسترده 
فرهنگ قرض الحسنه و گفتمان سازی در این عرصه، به همت 

بانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: تــالش برای نهادینــه کردن و توســعه فرهنگ 

قرض الحسنه به عنوان یک ارزش اجتماعی نیازمند بسترسازی 
فرهنگی و فعالیت در راســتای آشــنایی با ایــن مهم برای 

شهروندان است.
مدیر بانک قرض الحسنه رســالت اصفهان ادامه داد: از سوی 
دیگر تحقق فرهنگ سازی در حوزه قرض الحسنه و توسعه این 
امر ارزشمند، عالوه بر حل مسائل اقتصادی در جامعه، سبب 
گسترش خیر و رونق فضای معنوی جامعه می شود؛ رونقی که 
هم می تواند مشکالت اقتصادی و مالی مردم را برطرف کند و 

هم فضای همدلی و معنویت را در جامعه گسترش دهد.

وی افزود: از همین رو بانک قرض الحسنه رسالت اصفهان به 
عنوان یک حامی معنوی در این عرصه، برای دومین بار پا در 
رکاب فرهنگ سازی جامع و راهبردی در این حوزه گذاشته و 
اقدام به برگزاری دومین همایش و گردهمایی حامیان فرهنگ 
قرض الحسنه در اصفهان کرده است. ابراهیم مسکین تصریح 
کرد: اولین همایش، مورد اســتقبال حامیان فرهنگ قرض 
الحسنه قرار گرفت و این دوره با تمرکز بر فعالیت های مردمی و 
اجتماعی در عرصه قرض الحسنه شکل گرفته و برگزار می شود. 
گفتنی اســت این همایش در 28 مرداد ماه 13۹6 با حضور 
مسئوالن شــهری و استانی در ســالن کوثر اصفهان )ارتش( 

برگزار می شود.

برگزاری دومین همایش حامیان فرهنگ قرض الحسنه استان اصفهان

طرح های تشویقی برای 
نوسازی ساختمان های شهر

38 مورد از طرح های شهرهای اصفهان و خمینی شهر 
در هفتمین جلسه کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان در 

سال جاری بررسی شد.
در هفتمین جلســه کمیســیون ماده 5 شهر اصفهان 
در سال جاری که به ریاســت محمدعلی طرفه معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور حجت ا... 
غالمی مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر 
اعضا برگزار شد، 35 مورد از طرح های اصالح، تعیین 
و دقیق سازی خط بدنه، تقلیل یا تعریض عرض گذر، 
درخواســت افزایش ارتفاع، حذف یا اضافه کردن گذر 
و تغییر کاربری مربوط  شــهرهای خمینی شــهر یک 
مورد و اصفهان 34 مورد و همچنیــن  کاربری اراضی 
ذخیره خدمات مســکونی محله هــای دهنو و خاتون 
آباد منطقه 15 اصفهان و ضوابط و مقررات ساختمانی 
تشــویقی در روند نوســازی بافت های ناکارآمد غیر 
 تاریخی شــهر اصفهان مورد بررســی و تصویب قرار 

گرفت.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش 
خصوصی گفت: 370 پروژه در استان قابل  واگذاری است که از این تعداد 180 

پروژه آماده واگذاری و 67 پروژه واگذار شده است. 
رسول زرگر پور افزود: برای ســال جاری 160 پروژه آماده واگذاری به بخش 
خصوصی است و بر اساس پیشنهاد شورای گفت وگوی استان، خواستار تفویض 

اختیار از وزارتخانه ها به استان اصفهان برای تسریع روند این واگذاری است.
زرگرپور با اشــاره به مصوبه معاون اول رییس جمهور مبنی بر مطرح  شــدن 
مصوبات شورای گفت وگو طی مدت 30 روز در هیئت دولت اظهار داشت: این 
مصوبه زمینه اجرایی شدن مصوبات ملی شوراهای گفت وگوی دولت و بخش 

خصوصی استان ها را تسهیل می سازد.
وی افزود: ۹0 درصد مصوبات استانی شورای گفت وگوی اصفهان اجرایی شده 

ولی در بخش مصوبات ملی مسیری طوالنی برای اجرایی شدن وجود دارد.

۳۷۰ پروژه دولتی در 
اصفهان؛ آماده واگذاری 

به بخش خصوصی
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اجرای نمایش خواستگاری در مجموعه فرشچیان
نمایش خواستگاری با بازی مهزیار رضویان، سحر جبار زارع و مهدی یزدانی، تا۳۱مرداد به 
غیر از روزهای 26و ۳0مرداد، از ساعت ۱9:۳0 در مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان روی 

صحنه می رود.

در شهر

همزمان با سالروز شهادت امام جواد)ع(؛

مستند شهید حججی به روی آنتن 
می رود

بــه مناســبت شــهادت مظلومانه محســن حججی به دســت 
تکفیری های داعش، مستند داستانی این شهید بزرگوار در شبکه 

یک سیما تولید شده است.
به نقل از روابط عمومی شبکه یک، در این مستند یک ساعته، حال 
و هوای مردم کشور بعد از شــنیدن خبر شهادت محسن حججی 
بخصوص اهالی نجف آباد اصفهان به تصویر کشــیده شده است. 
گفت وگو با پدر، مادر، همسر و سایر اعضای خانواده ودوستان شهید 

حججی از بخش های این مستند است.
در این مستند داستانی عالوه بر بازســازی بخشی از خاطره های 
شهید حججی و واکنش هنرمندان و ورزشکاران کشور درخصوص 

شهادت مظلومانه وی نمایش داده می شود.
لیال بلوکات و پژمان بازغی از احساسشان در رابطه با شهادت این 

شهید جوان می گویند.
عوامل تولید این مستند عبارت اند از: تهیه کننده مهران رستمی، 
مجری طرح عباس لهراسبی، کارگردان مهدی رمضانی، نویسنده 

عباس اکرمی و تدوینگر زهره بهارلو.
مستند شــهید حججی طرح و برنامه مشترک شبکه یک سیما و 
سازمان تبلیغات اسالمی اســت که ۳۱ مرداد و همزمان با سالروز 

شهادت امام جواد)ع( روی آنتن می رود.

مستند

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان خبرداد:

رایزنی با مسئوالن بنیاد برکت 
برای ساخت کتابخانه

سرپرســت کتابخانه های اســتان اصفهان با اشــاره به 
ضرورت کمک خیران در راســتای گســترش ساخت و 
تجهیز کتابخانه در شهرها و روســتاهای فاقد کتابخانه 
اظهارداشت: بر این اســاس هرچند وقت یکبار با کمک 
خیران کتابخانه هایی در شــهرها و روستاهای مختلف 
ساخته می شود که در همین راستا پیگیری هایی در ارتباط 

با احداث کتابخانه مرکزی نایین انجام شده است.
وی افــزود: امســال با کمک خیــران و حمایــت نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، مشکل نبود کتابخانه مناسب 
 در شهرستان، باتوجه به ســابقه فرهنگی نایین مرتفع

 می شود.
سرپرســت کتابخانه های اســتان اصفهان تاکیدکرد: 
امیدواریم امســال حدود۵00میلیون تومــان از منابع 
شهرســتانی و کمک خیران برای شــروع به کار پروژه 

کتابخانه مرکزی نایین فراهم شود.
امیرهالکویی با اشــاره به برگزاری جلساتی با مسئوالن 
بنیاد برکت ابراز داشــت: در گام نخست روستای مزرعه 
نایین با دو هــزار نفر جمعیــت دارای کتابخانه عمومی 
می شود و این روند برای روستاهای دیگر نیز ادامه خواهد 

داشت.
هالکویی به تجهیــز کتابخانه های نهادی در ســامانه 
مدیریت کتابخانه های عمومی )سامان( اشاره کرد و گفت: 
در این سامانه اطالعات ۳۵ میلیون جلد کتاب و 2۳00 
کتابخانه نهادی ثبت شده است و هر شخص با عضویت 
در کتابخانه های نهادی می تواند از عضویت سراسری این 

طرح استفاده کند.
وی با بیان اینکه در این سامانه امکان جست و جوی کتاب 
به تفکیک استان، شهرستان و کتابخانه وجود دارد، بیان 
داشت: هر عضو کتابخانه می تواند به مدت ۱0 روز کتاب 

را امانت بگیرد و مکان تمدید ۱0 روزه آن نیز وجود دارد.
سرپرست کتابخانه های استان اصفهان با بیان اینکه اعتقاد 
داریم مطالعه یک کتاب بسیار مهم تر از حضور صرف یک 
کتاب در کتابخانه است، تاکید کرد: بر این اساس اگر فردی 
نتواند کتاب خود را پس از تمدید در موعد مقرر به کتابخانه 
بازگرداند امکان رزرو آن به شکل اینترنتی وجود دارد تا 
به جای سختگیری در بحث جریمه دیرکرد، تشویق به 

مطالعه جایگزین شود.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به طرح اهدای کتاب »با 
یک گل بهار می شود« در کتابخانه های استان اصفهان، 
اعضای کتابخانه ها می توانند به جــای هزینه دیرکرد، 

کتابی را به کتابخانه ها اهدا کنند.

اینستاگردی

کارگردان اصفهانی در سه سالگی 
بهمن فرمان آرا کارگردان برجسته کشور، اینستاگرامش را باعکسی 

از دوران کودکی خود به روز کرد. 
بهمن فرمــان آرا )زاده۱۳20، اصفهان( تهیه کننــده، کارگردان، 
فیلم نامه نویس و نویسنده ایرانی است که موفق به دریافت چندین 

رسول کمالی ادامه داد: تصور می کردم جوشنده ترین انگیزه ها جایزه سیمرغ بلورین شده است.
میان دانشجویان دانشگاه هنر باشد اما حاال که یک معلم در 
میان آنها هســتم می بینم که این طور نیست؛ فضای هنر در 
همه جا خسته است. وقتی از دانشگاه های مختلف هنر تعداد 
زیادی فارغ التحصیــل داریم، دیگر هنرمنــدان کار هنری 

نمی کنند و باید برای امرار معاش به شغل های آزاد بپردازند.
وی با اشاره به اینکه کتاب های هنر خوانده نمی شود، چه برسد 
به نشریات و مجالت، گفت: جای تاسف است که در فضای نقد 
و نشر، فقط ترجمه داریم و وقتی نویسنده ای ایرانی نیز شروع 
به نقد می کند با دیده تردید به او نگاه می کنیم؛ در صورتی که 

در فضای سنتی ما نباید تنها کتاب های ترجمه داشته باشیم. 
نمی گویم یک پژوهشگر خارجی نمی تواند هنر ما را نقد کند؛ 

اما آیا ما هنر خود را بیشتر نمی شناسیم؟
کمالی افزود: بــه نظر من پیش از هر چیــز باید با واقعیت ها 
روبه رو شویم. اینکه بخواهیم خود را با القابی چون »اصفهان؛ 
شهر گنبدهای فیروزه ای« و »اصفهان؛ نصف جهان« سرگرم 
کنیم فایده ای ندارد. اگر هنر در این شهر نباشد سوال برانگیز 
است، اما باید ببینیم در کجا ایستاده ایم و نگاه ما به شهر و هنر 

چیست و کاستی ها از کجاست.
این پژوهشگر و نویسنده با اشاره به وضعیت گالری ها گفت: 
یک هنرمند بجز گالری ها جایــی نمی تواند هنر خود را ارائه 
کند و امروز ناچار به سمتی حرکت کرده ایم که هنر و هنرمند 

بجز گالری ها جایی را ندارد. 
گالری هــای خصوصی برای 
اجاره یک اتاق کوچک برای 
چند روز مبلــغ قابل توجهی 
می گیرند، گالری های دولتی 
هم هــزاران فیلتر برای عبور 

درست کرده اند.
وی ادامــه داد: در این میان 
وضعیت موزه هنرهای معاصر 
از همه بدتر است چرا که نه در 
مکانی معاصر قرار گرفته است 
و نه هنر معاصر را برای ارائه 
می آورد؛ گالری ها و مخصوصا 
موزه هنرهای معاصر باید یک 

رویکرد داشته باشند.
کمالــی افزود: بایــد نهادها 
بــه میــان بیایند تــا مردم 
را بــه ســوی هنــر هدایت 
کننــد. هنــر محلی اســت 

برای رهایــی از جنگ هــای روانی امــا متاســفانه باز هم 
 می بینیم کــه در این شــهر اتفاقی که باید بیفتــد، نیفتاده

 است.

یك پژوهشگر و نویسنده در مراسم رونمایی از سومین فصلنامه تزرو، با اشاره به اینکه افراد فعال در حوزه 
هنر، خیلی از موقعیت موجود راضی و خشنود نیســتند، اظهارکرد: شاید تزرو یك فضای تنفس برای 
پژوهشگران اصفهان باشد و انگیزه ای برای دوستانی که در این حوزه فعال هستند؛ اما جایی برای ارائه کارهایشان 

ندارند.

یك هنرمند بجز 
گالری ها جایی 

نمی تواند هنر خود 
را ارائه کند و امروز 

ناچار به سمتی 
حرکت کرده ایم که 
هنر و هنرمند بجز 
گالری ها جایی را 

ندارد
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لغایت زمان وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف: 13340 شعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره یک()344 کلمه، 4 کادر(
مزایده

5/412  شــماره نامه: 9610113630401071 آگهی مزایــده اموال منقول نوبت 
اول بموجب پرونده کالســه 316/96 و 177/96 ش اجرایی احکام حقوقی شورای 
حل اختالف دادگستری تیران له محمدرضا غریب شاهی فرزند خدارحم و محکوم 
علیه محمدرضا ادریســی فرزند مرتضی مبنی بر فروش اموال منقول زیر که حسب 
درخواست محکوم له توســط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی 
و توصیف اجمالی گردیده اســت. مورد مزایده عبارت اســت از مقدار 950 مترمربع 
ســنگ های تروارتن با رنگ های مختلف از معادن تفرش و محالت که از قرار هر 
متر مربع 450/000 ریال و مجموعا 427/500/000 ریــال ارزیابی و مقرر گردیده 
اموال موصوف در مورخه سه شــنبه 96/6/21 از ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از 
طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف دادگستری تیران به 
فروش برســد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد  نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصــورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت تمایل مــی توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه تــا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شــود.م 
 الف:185 اجرای احکام حقوقی شــورای حل اختالف دادگســتری تیران و کرون

 )225 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/545 کالسه پرونده: 960165 شماره دادنامه: 9609976794100915 - 96/4/14 
مرجع رسیدگی شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: موسسه مالی و 

اعتباری عســگریه با مدیریت سید امین جوادی و با وکالت یاســر شیروانی زاده به 
آدرس شیخ صدوق شمالی سه راه مفید موسسه مدل خوانده: علی اصغر نقنه و سید 
تقی حسینی همگی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه قرارداد مشارکت مدنی با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف  در 
خصوص دعوی موسسه اعتباری عســگریه با وکالت یاسر شیروانی زاده به طرفیت 
خواندگان فوق الذکر به خواسته مطالبه مبلغ 52/000/000 ریال وجه قرارداد شماره 
2058312 مورخ 95/7/27 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلــغ 52/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/430 ریال بابت هزینه 
دادرســی و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/11 
لغایت تاریخ وصول که محاســبه آن بر اســاس آخرین نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی بر عهده اجرای احکام می باشــد و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی اعالم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابــل تجدیدنظرخواهی  در دادگاههای عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف: 14350 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 )291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/547 کالسه پرونده: 951165 شماره دادنامه: 9609973796300207 - 96/1/31 
مرجع رسیدگی شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: افسانه رضایی به 
نشــانی اصفهان میدان جمهوری خ امام خمینی کوی 15 بن شقایق خوانده: بهیار 
محمدعلیزاده قراغیلی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 22/000/000 ریال 
طبق رسید عادی به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف در خصوص دعوی افسانه رضایی 
به طرفیت آقای بهیار محمدعلیزاده قراغیلی به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 
ریال طبق رسید عادی مورخ 93/11/21 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیجگونه دلیل و مدرکی که موید برائت ذمه 
خویش )خود( نسبت به دعوی خواهان ارائه و شهادت شهود تعرفه شده خواهان طبق 
موزاین قانونی. لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
22/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/495/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/4 لغایت تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف: 14344 شــعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتع شماره دو(

)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/550 شماره صادره : 1396/42/401875 - 1396/5/21 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 4786/400 مجزی شده از اصلی واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اصغر ناظوری دنبه فرزند مهدی 
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 دوشنبه مورخ 96/6/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م 
الف: 15940 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/572 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان شــماره پالک 3313 
فرعی از 7897 اصلــی واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به 
نام عصمت قضاوی خوراســگانی فرزند میرزا در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139560302027000749 مورخــه 1395/6/18 از طــرف هیــات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/6/20 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعــوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 
 خواهد داد.  م الف:15990 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

)273 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/580 شماره صادره : 1396/42/402047 - 1396/5/21 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 13308 مورخ 1395/11/18 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
فاقد سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4786/399 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام یاور عبادی فرزند عبدا... 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 96/06/27 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 اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد. م الف: 16060 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)158 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/587 کالسه پرونده: 1665-95 شــماره دادنامه: 427 تاریخ رسیدگی: 96/4/28 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: میثم آزادی 
ساکن: خمینی شهر خ سلمان فارسی خ خیام غربی پ 48 وکیل خواهان: سمیه مهری 
ساکن خمینی شهر خواندگان: 1- علی موسوی مجهول المکان 2- علیرضا رحیمی 
ساکن خمینی شهر خ حافظ منطقه صنعتی درشاخ کوچه دنا آخرکوچه سمت راست 
کارگاه بازیافت پالستیک 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 رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای میثم آزادی با وکالت 
سمیه مهری به طرفیت آقایان علی موسوی و علیرضا رحیمی به خواسته مطالبه مبلغ 

یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 261221 تاریخ 94/12/20 عهده 
بانک ملی شعبه سوسنگرد 6681 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
باتوجه به محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و 
باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/4/28 و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 96/4/28 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 مــواد 198، 519 و 522 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل 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 شــهر می باشد. م 
الف: 4564 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )394 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/588 کالســه پرونده: 975-95 تاریخ رسیدگی: 95/10/4 مرجع رسیدگی: شعبه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ابراهیم شهریان ورنوسفادرانی ساکن 
خمینی شهر خ شهید منتظری کوچه شهید شهین کاظمی انتهای کوچه بن بست 6 
متری وکیل خواهان: سمیه مهری ساکن خمینی شهر خ بوعلی مجتمع کوثر طبقه 
اول واحد 1 خوانده: مهرداد خواجه وند به نشــانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص 
دادخواست تقدیمی آقای ابراهیم شــهریان ورنوسفادرانی با وکالت سمیه مهری به 
طرفیت آقای مهرداد خواجه وند به خواســته مطالبه مبلغ شصت و هشت میلیون و 
هفتصد هزار ریال وجه 2 فقره چک به شــماره های 436828696 - 92/11/30 و 
436828698- 92/1/30 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق 
چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 96/10/4 و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از 
پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 95/10/4 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای 
دین و مســتنداً 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 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از 
قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت و 
هفت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای 
احکام حقوقی براساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد 
و پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4565 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)399 کلمه، 4 کادر(

پژوهشگر و نویسنده ایرانی مطرح کرد :

نبود هنر در اصفهان سوال برانگیز است

 پدرام بهاآبادی، سرپرســت چهارمین جام مسابقات بزرگ 
استعدادیابی موسیقی ایران گفت: چهارمین دوره مسابقات 
استعدادیابی موسیقی ایران با عنوان »جام موسیقی ایران« 
شهریور ماه سال جاری به مدت چهار شب در اصفهان برگزار 
خواهد شد. این جشنواره در دوره اول خود در کاشان و از دوره 
سوم در اصفهان برگزار شد و دوره پنجم آن دی ماه در تهران 

برگزار می شود.
سرپرســت چهارمین جام مسابقات بزرگ اســتعدادیابی 

موسیقی ایران ادامه داد: طرح این جشنواره یک نمونه جدید 
است که مشابه داخلی و خارجی ندارد. 

در این جشنواره دو گروه موســیقی رو در روی هم اجرا می 
کنند و در واقع نوعی مسابقه است که ابتدا تیم ها به صورت 
تئوری و ســپس عملی به آن می پردازند. هر تیم در سبکی 
که قرار دارد بــه اجرا می پردازد و قطعــا باعث هیجان برای 

مخاطبان می شود. 
وی افزود: برای انتخاب تیم ها فراخوان اعالم می شود و برای 

هر تیم حداقل سن ۱8 و حداکثر ۳2 سال را قرار داده ایم و 
با سرپرست هر تیم یک مصاحبه حضوری خواهیم داشت. 

سعی مان بر این اســت که تیم ها جزو اساتید نبوده و بیشتر 
شامل کسانی باشند که برای اولین بار روی صحنه می روند و 

آثار نیز دست اول باشند. 
هشت تیم منتخب ازجمله چهار تیم سبک سنتی و چهار تیم 

سبک پاپ  خواهیم داشت.
بها آبادی گفت: این جشنواره یک جشنواره کامال خصوصی 
اســت و هیچ حمایت دولتی نداشــتیم و نداریــم و تمامی 
برگزارکنندگان آن از متولدین دهه 70 هســتند و امیدوارم 

نسل گذشته به نسل جوان کشور اعتماد کنند.

به میزبانی اصفهان برگزارمی شود؛

چهارمین جام استعدادیابی موسیقی ایران
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ویژه 

تاکســی پرنده که چندی پیش در دوبی رونمایی شده بود، به سوژه ای برای 
شبکه های اجتماعی تبدیل شد.

این تاکســی ها با هدف تحمل و پرش از معضل ترافیک طراحی شــده  اند و 
قادرند که با پرواز در آســمان ترافیک زمینی را پشت سر بگذارند. تکنولوژی 
به کار رفته در این تاکســی های پرنده همانند تکنولوژی حمل دوربین های 
فیلمبرداری است.این تاکســی ها گنجایش یک نفر همراه با لوازم مربوط به 
او تا ۱۰۰ کیلوگرم را داراســت و نیاز به راننده یا خلبان نــدارد. کنترل این 
تاکسی های پرنده از طریق ادوات ناوبری صورت می گیرد.بسیاری از کاربران 
ضمن استقبال از تکنولوژی به کار رفته در این گونه از تاکسی ها، معتقدند که 
رویا ها کم کم به حقیقت می پیوندند. به گفته کاربران این ماشین های پرنده 
را در زمان بچگی در کارتون ها و فیلم های تخیلی که برگرفته از ذهن خالق و 
فانتزی بشر بوده است، دیده اند و اکنون در دنیای واقعی به حقیقت پیوسته 
است.یکی از کاربران ایرانی با نگاه طنز و در عین حال طعنه آمیز در این رابطه 
نوشت: »در حالی که ما هنوز درگیر تاکسی های پراید کم جا و بی کولر هستیم، 

دوبی از تاکسی های پرنده خود رونمایی می کند«.

 تاکسی های پرنده در دوبی
 سوژه شبکه های اجتماعی شده اند

یافته جدید دانشمندان؛

میکروب ها اینترنت دارند

شبکه جهانی اینترنت را می توان به عنوان یکی از بزرگ ترین و چشمگیرترین 
دستاوردهای بشر به شمار آورد، اما نمونه مشابهی که میکروب ها برای خود 

دارند بیش از سه میلیارد سال پیش پایه گذاری شده است.
از نگاه دانشمندان، این ارگانیسم های بسیار ریز نه تنها مسئول شکل گیری 
حیات روی زمین هستند بلکه نسخه خاص اینترنت و اینترنت اشیای خود را 

دارند که ساختار آن حیرت انگیز است.
همچون سلول ها، میکروب ها از رشته های DNA به عنوان پیام های کدگذاری 
شده استفاده می کنند.با این حال تحقیقات نشان می دهد میکروب ها تنها به 
انتقال پیام ها از DNA شان اکتفا نمی کنند. آنها تکه هایی از DNA همنوعان 
مرده خود را بلعیده و یا با نمونه های زنده تبادل می کنند. این تکه ها در ادامه 
وارد ژنوم میکروب ها می شوند که شبیه رایانه هایی عمل می کنند که عملکرد 

کلی مکانیسم های نهفته در پروتئین ها را زیر نظر قرار می دهند.
تحقیقات همچنین نشــان داده در مواقعی که منابع غذایی تمام می شود، 
کلونی میکروب ها برای یافتن منابع جدید دست به کار شده و با ارسال انواعی از 
سیگنال های شیمیایی به جوامع میکروبی، شرایط الزم برای ایجاد کلنی های 

جدید را مهیا می کنند.

 نخستین نمونه از یک قایق تفریحی لوکس ساخته شد. در این قایق همه جزئیات 
روی یک صفحه نمایش ۱۵ اینچی قابل کنترل است.

نخستین قایق تفریحی آستون مارتین AM۳۷ ساخته و به صاحب خود تحویل 
داده شد. این قایق تفریحی بدنه ای آبی رنگ و کابینی شخصی سازی شده دارد و 
به سفارش مشتری برای همخوانی با خودروی Vantage AMR او ساخته شده 

و به همین دلیل تمام کابینت های آن به رنگ خاکستری هستند.
به هرحال دو نسخه از قایق تفریحی AM۳۷   عرضه می شود. نسخه اول دارای 
موتور بنزینی با ۳۷۰ اسب بخار و دو موتور گازوئیلی۴۳۰ اسب بخار نیرو است. 

باالترین سرعت آن نیز ۴۵ گره)۸۳کیلومتر برساعت( عنوان شده است.
 نسخه دیگر به نام AM۳۷S  دارای موتور بنزینی با ۵۲۰ اسب بخار نیرواست. 
همچنین باالترین سرعت آن ۵۰ گره )۹۳ کیلومتر برساعت( عنوان شده است. 

این قایق از نوعی کامپوزیت ساخته شده تا سبک باشد.
هر دو نسخه این قایق به طور هوشمند کنترل می شود. در اتاق فرمان این قایق 
یک صفحه نمایش ۱۵ اینچی لمسی قرار دارد و تمام جزئیات در همین صفحه 

قابل کنترل است. قیمت این قایق ۱.۶۴ میلیون دالر است.

علم پژوهی

افزوده شدن 30 زبان جدید به قابلیت تایپ صوتی گوگل
گوگل ۳۰ زبان مختف را به تایپ صوتی خود در »Gboard« یا همان اپلیکیشن کیبورد 
اختصاصی گوگل، سرچ صوتی و دیگر نرم  افزارهایش اضافه کرده است. گوگل حتی زبان 

باستانی »گرجی« را هم اضافه کرده که بسیار عجیب به نظر می  رسد.

 نخستین قایق لوکس
 »استون مارتین«ساخته شد

هوش سنج

فاصله بین دو دهکده A و B از هــم، برابر ۳ کیلومتر 
است . ۱۰۰ دانش آموز در دهکده A و ۵۰ دانش آموز 
در دهکده B زندگی می کنند. در چــه فاصله ای از 
دهکده A یک مدرسه ســاخته شود تا مجموع راهی 
که ۱۵۰ دانش آمــوز روی هم می پیمایند، کمترین 

مقدار ممکن باشد؟

پاســخ معمای احداث جاده: بعد از یک ماه، همیشــه 
بخشــی از جاده که آماده نشده است، از ۱۰۰ کیلومتر 

کمتر است.
 بنابراین هر ماه دســت کم۱۰ ۱۰۰ /۱کیلومتر از جاده 
ساخته می شود و به این ترتیب بعد از ۱۰۰۱۱ ماه، جاده 

آماده بهره برداری می شود!

  معمای شماره 2212

  جواب معمای شماره 2210

Euclidea 3  یکی از بازی های است که توانسته با ترکیب 
عجیب دنیای ریاضیات و سبک پازل، طعم شیرین این علم 

را به مخاطب بچشاند. 
حتی اگر دروس ریاضی خود را با موفقیت پشــت ســر 
نگذاشته اید باز هم می توانید از Euclidea 3 لذت ببرید. 
قرار نیست تنها »اقلیدوس های امروزی« با چالش های 
موجود سرگرم شــوند. چون ماهیت بازی همین بوده و 
مرحله ها به گونه ای طراحی شده اند تا بازیکن های آماتور 
هم ســاعت ها وقت خود را پای این عنوان بگذارند. در هر 
مرحله از Euclidea 3  شکلی به بازیکن نشان داده شده 
و او باید با اســتفاده از ابزارهای موجود آن را ترسیم کند.

ساده تر بگوییم، پازل ها بر پایه علوم هندسی بوده و بیشتر 
پیرامون اثبات بعضی قضیه ها می چرخند. به عنوان نمونه 
تصور کنید بازی به شما می گوید تا مثلثی متساوی االضالع 
بسازید. تنها چیزی هم که در تصویر می بینید یک خط 

راست است. اکنون باید با رسم دو دایره مشابه، نقاط برخورد 
آنها را به گوشه های خط موجود متصل کنید. اگر فکر می 
کنید شکلی که بازی می خواسته را درست کشیدید ولی 
همچنان به مرحله بعد نرفته اید، کافی اســت روی این 
آیکون کلیک کنید تا به اشتباه خود پی ببرید. همچنین 
قابلیت رفتن به حرکت های قبلی خود را هم دارید.مثالی 
که باالتر گفتیم تنها نمونه ای ساده از مرحله های گوناگون 
Euclidea 3 به شمار می رود. خوشبختانه بخش های 
آموزشی به خوبی نکات را به بازیکن گفته و از همان ابتدا با 
همه چیز آشنا می شوید. نکته جالب اینجاست پازل ها به 
گونه ای هستند که حتی اگر ندانید یک فرضیه چگونه به 
اثبات می رسد، با استفاده از قدرت شهودی می توانید باز از 

چالش ها عبور کنید.
شــاید Euclidea 3 بیشــتر به دانش آموزهای ریاضی 
پیشنهاد شود ولی به واسطه مکانیزم های جذاب گیم پلی 
خود و ترکیب عجیب علوم ریاضی با سبک پازل، می تواند 
هرکسی را سرگرم کند. شما می توانید این بازی را با استفاده 

از این لینک   goo.gl/iPJjSG   دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی بازی Euclidea 3؛ 

شیرینی های دنیای ریاضی

آزمایشگاهی به نام گوشی
محققان آمریکایی یک دستگاه پرینت سه بعدی ابداع 
کرده اند که همزمان با گوشی هوشــمند کار می کند 
و می تواند مانند یک آزمایشــگاه همراه مورد استفاده 

قرار گیرد.
معموال برای تجزیه و تحلیل خون، نمونه ادرار یا بزاق به 
دستگاه های پیشرفته آزمایشگاهی مورد نیاز است که 
هزاران دالر هزینه در بردارد. مشکلی که در رابطه با این 
دستگاه ها وجود دارد، در دسترس نبودن آنهاست زیرا 

فقط در آزمایشگاه ها قابل استفاده هستند.
برای این منظور، دانشــمندان دانشــگاه ایلینوی در 
»اربانا- شمپین« که از معتبرترین دانشگاه های دولتی 
آمریکا به شمار می رود، یک دستگاه پرینت سه بعدی 
۵۵۰ دالری تولید کرده اند که با گوشی های هوشمند 
معمولی قابل استفاده است و افراد از این طریق می توانند 
از گوشی خود همانند یک آزمایشگاه استفاده کنند. این 
دستگاه با دقت باالیی قادر است آزمایش های معمول 

را انجام دهد.
دســتگاه مذکور، با عنوان »تحلیلگر TRI« )تحلیلگر 
شــدت بازتاب انتقال( قادر اســت خروجــی هر نوع 
آزمایشی را که از یک نوع مایع تغییر رنگ یافته یا مایعی 
که خروجی نور تولید می کند مانند مایعی که از نورهای 

فلورسانت ایجاد می شود، تشخیص  دهد.
برای استفاده از این دستگاه، نمونه های ثبت شده مایعات 
روی یک کارتریج میکروفلوئیدیک قرار می گیرد که به 
طور دستی از طریق شکافی در کنار دستگاه به داخل 
هدایت می شود. سپس یا از نور فلش LED سفید گوشی 
یا یک »دیود لیزر ســبز یکپارچه« برای روشن کردن 

نمونه استفاده می شود.
این نور از یــک فیبر نوری و از طریــق »توری پراش« 
به دوربین عقب گوشــی منتقل می شــود. آنگاه یک 
نرم افزار، تصویر فرستاده شده را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می دهد و بــه دنبال تغییرات خاصــی در رنگ یا 
نور فلورســانت می شود که بســتگی به آزمایش انجام 

شده دارد.
از آنجا که چنــد نمونه را می تــوان در یک لحظه روی 
کارتریج میکروفلوئیدیک بارگذاری کرد، آزمایش های 
مختلفی را می تــوان از این طریق و با ســرعت باالیی 
انجــام داد. TRI Analyzer مانند چاقوی حســگر 
زیســتی ارتش ســوئیس عمل می کند. این دستگاه 
قادر به تشــخیص ســه نوع از معمول ترین آزمایش ها 
در تشخیص های پزشکی است.در کنار استفاده از این 
دستگاه در تشخیص های پزشــکی، از آن می توان در 
نظارت های محیط زیستی، آزمایش های دارویی، کنترل 

کیفیت تولید و ایمنی غذا نیز استفاده کرد.

معاون رگوالتوری به مهر خبر داد:

 بازنگری در قیمت اینترنت 
و نرخ مکالمه تلفن همراه

معاون ســازمان تنظیم مقررات ارتباطــات از بازنگری روی نرخ 
اســتفاده از خدمات اینترنت و مکالمه موبایل خبر داد و گفت: در 

نیمه دوم سال جاری به یک جمع بندی در این زمینه می رسیم.
صادق عباسی شاهکوه ، از بررسی مدل تعرفه گذاری در سرویس 
اینترنت موبایل در معاونت صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی خبر داد و گفــت: همانطور که در بخش تعرفه 
اینترنت ثابت، بازنگری صورت گرفته است، در حوزه موبایل نیز به 

دنبال بازنگری و تغییر تعرفه ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذشــته نرخ اینترنت موبایل با کاهش 
چشمگیری روبه رو بوده اســت، ادامه داد: در بررسی تعرفه های 
موبایل، قصد داریم مدل تعرفه گذاری را به ســمت بســته های 
ترکیبی صوت و دیتا ببریم؛ به این معنی که اپراتورها بسته هایی 
تعریف کنند که قیمت مکالمه و اینترنت به صورت ترکیبی برای 

مشترکان با صرفه اقتصادی همراه باشد.
معاون رگوالتوری با بیان اینکه در این مــدل تعرفه گذاری قصد 
حذف مدل حجمــی اینترنت موبایل را نداریم، افزود: بیشــترین 
تمرکز بر این است که با تعریف بسته های ترکیبی، قیمت مکالمات 

موبایل کاهش یابد.
صادق عباسی شاهکوه تاکید کرد: این موضوع در حال بررسی است 
و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم سال، برای ارائه به کمیسیون 

تنظیم مقررات ارتباطات به جمع بندی برسیم.

رمزگشایی از سرقت اطالعات؛

محقق ایرانی، الگوریتمی برای 
کشف اطالعات فاش شده ساخت

یک دانشمند ایرانی، الگوریتمی ساخته که نشان می دهد کلیک 
 کردن روی لینک های مختلــف چه اطالعاتــی از کاربر را فاش

 می کند.
 مهســا تازیکی، محقق ایرانی دانشــگاه پلی تکنیک فدرال لوزان

) EPFL( الگوریتمی ساخته که نشــان می دهد با کلیک کردن 
روی لینک های مختلف در مرورگرها چه اطالعاتی از کاربر فاش 
می شود. این الگوریتم در حقیقت نشان می دهد چه بخش هایی 

از موتورها توصیه لینک حریم خصوصی فرد را رعایت می کنند.
 سیســتم یا موتور توصیه لینک در حقیقــت زیرمجموعه ای از 
سیستم فیلترینگ اطالعاتی اســت که اولویت یا رتبه بندی یک 

آیتم از دیدگاه کاربران را پیش بینی می کند.
به هرحال این محقق با همکاری گروهی از دانشــمندان الگوریتم 
ســاخته شــده را به موتورهای توصیه لینــک Movielens و 
Jester  وارد کردند. ســپس محققان نظریه بازی را به الگوریتم 
اضافه کردند تا استراتژی های کلیک خور مربوط به مرورگرهای 
مختلف را ردیابی کنند. این تحقیق نشــان داده ۱۶ درصد کلیک 
روی لینک های توصیه شده، حجم زیادی از اطالعات شخصی فرد 

را فاش می کند.
درهمین راســتا تازیکی تصمیم دارد تحقیق روی این الگوریتم و 
توسعه آن را ادامه دهد. او تصمیم دارد الگوریتم را به عنوان افزونه 
مرورگر به کار گیرد که به کاربران هشــدار می دهد چه زمان وب 

سایت اطالعات آنها را فاش می کند.

 سامسونگ
 گوشی هزار یورویی می سازد

طبق گزارش ها، گوشی جدید سامسونگ ضدآب و ضد گرد و غبار 
خواهد بود و احتماال قیمت آن در بازار اروپا ۱۰۰۰ یورو خواهد بود.

قرار است در ۲۳ آگوست شرکت سامسونگ از نوت۸ رونمایی کند. 
این درحالی است که نسخه پیشین آن )نوت۷( مشکالت عمده ای 

داشت و در نهایت نیز برای آن فراخوان صادر شد.
درهرحال  گزارش ها نشان می دهد نوت۸ نمایشگری تمام صفحه 
 S۸+ و  S۸ خواهد داشت و دکمه خانه آن نیز مانند موبایل های

است.
از سوی دیگر پیش بینی می شــود ابعاد نوت۸ بسیار بزرگ باشد. 
طبق گزارش ها احتماال این موبایل صفحه نمایشی ۶.۳ اینچی و 
خمیده داشته باشد. این درحالی اســت که آیفون ۷ پالس دارای 
صفحه نمایش ۵.۵ اینچی است و نوت ۷ نیز نمایشگری ۵.۷ اینچی 

داشت.
همچنین موبایل دارای مجموعه ای از دکمه های میانبر اســت و 
کاربر می تواند به راحتی روی آن طراحی کند و بنویسد. پشت این 
 دستگاه دو دوربین ۱۲ مگاپیکســلی وجود دارد. دوربین جلو نیز
 ۸ مگاپیکسل است. عالوه بر این موارد پیش بینی می شود ضد آب 

و گردوغبار نیز باشد.  
این شــرکت همچنین ادعا می کند امنیت باتری نوت۸ نسبت به 
نمونه قبلی بسیار بهتر است، اما هنوز هم نگرانی هایی درباره این 
مورد وجود دارد. به هرحال طبق گزارش ها در این موبایل از یک 

باتری ۳۳۰۰ میلی آمپری استفاده خواهد شد.
این موبایل در رنگ های مشکی، آبی، خاکستری و طالیی عرضه 
می شــود و طبق گزارش ها قیمت آن در اروپا احتماال هزار یورو 

خواهد بود.

نوکیا بازار هند را تسخیر می کند
شــرکت HMD Global فــروش گوشــی های جدیــد نوکیا 
 مدل هــای ۳، ۵ و ۶ را در تاریــخ ۱۵ آگوســت در هنــد آغــاز 

می کند.
 پیش خریــد ایــن مدل هــا، از ۷ جوالی آغاز شــده و شــرکت

 HMD Global، تحت لیسانس برند نوکیا، تولید این دستگاه ها 
را آغاز کرده اســت. گزارش ها حاکی از آن است که نوکیا ۵، در ۴ 
رنگ مشکی مات، آبی، نقره ای و مسی به بازار عرضه می شود. پس 
از خرید مدل ۵، ودافون Vodafone به مدت ۳ ماه و در هر ماه ۵ 
گیگابایت، اینترنت به قیمت ۱۴۹ روپیه به مشتریان خود می دهد.

صفحه نمایش نوکیا ۵، ۵٫۲ اینچ و کیفیت HD دارد. این دستگاه 
در کنار سیســتم عامل اندروید نوقا به پردازنده اسنپدراگون ۴۳۰ 
مجهز است. رم آن ۲ و حافظه داخلی آن ۱۶ گیگابایت است. این 
دســتگاه دارای دوربین اصلی ۱۳ و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی 

است و باتری ۳۰۰۰ میلی آمپری دارد.
این شــرکت در نظر دارد با بازگشــت دوباره خود بــه بازار هند، 

جایگاهش را به عنوان برندی قابل اعتماد پس بگیرد.
بسیاری از کارشناسان بازار بر این باورند که بازخوردهای فروش این 
کمپانی از بازار هند، معیاری برای توسعه استراتژی های این شرکت 

در سطح بین المللی محسوب می شود.

 محققان ایرانی پوشش های نانوکامپوزیت آزمایشگاهی را سنتز کرده اند که در تولید 
ابرخازن ها کاربرد دارند و موجب بهبود عملکرد آنها خواهند شد.

به گزارش مهر؛ رشد و توسعه  جوامع بشــری همواره مستلزم تولید و مصرف انرژی 
بوده است. مصرف سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر به عنوان منابع انرژی، به علت 
مشکالت زیست محیطی فراوان، هرگز جوابگوی بشر برای ادامه  بقا، توسعه و تکامل 

نخواهد بود.
از سوی دیگر، رشد فزاینده  بازار تجهیزات الکترونیکی قابل حمل از جمله لپ تاپ ها 
و گوشی های هوشمند، افزایش تقاضا برای ساخت و توسعه  تجهیزات ذخیره  انرژی 
را به دنبال داشته اســت. ابرخازن ها در آینده ای نزدیک می توانند جایگزین خوبی 

برای باتری های رایج امروزی باشند. 
 مهدی شبانی نوش آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان و مجری طرح اظهار 
داشت: در پژوهش حاضر تالش شده است تا با پوشاندن الکترود ابرخازن ها با یک نوع 

پوشش نانوکامپوزیتی، کارایی و عملکرد آنها بهینه شود.
وی خاطرنشان کرد: این پوشــش نانوکامپوزیتی به کمک یک روش ارزان، آسان و 
سازگار با محیط سنتز شده اســت که تولید این پوشش ها در مقیاس صنعتی را در 
آینده امکان پذیر می کند؛ هرچند این نوع پوشش ها هنوز در مرحله  تحقیق و توسعه 

است و راه زیادی تا تجاری سازی و استفاده از 

آنها در مقیاس های صنعتی باقی  مانده است.
این محقق با مقایســه  باتری های لیتیومی رایج و ابرخازن ها، اظهار داشت: هرچند 
ابرخازن ها در مقایســه با باتری های یون لیتیوم، چگالی توان ویژه  بســیار باالتری 
از خود نشــان می دهند، اما همچنان چگالی انرژی ویژه  پایین آنها در مقایســه با 

باتری های یون لیتیوم، به عنوان یک چالش جدی مطرح است.
وی ادامه داد: این طرح در گام اول با هدف کامال پژوهشی و در مقیاس آزمایشگاهی 
انجام گرفته اســت، امــا امیدواریــم در ادامه با تالش هــای روزافزون در ســنتز 
نانوکامپوزیت های موثرتر، خواص خازنی ابرخازن ها از جمله ظرفیت انرژی باالتر، 
عمر چرخه ای بیشــتر و مهم تر از همه چگالی انرژی ویژه  باالتر، در مسیر کاربردی 

کردن این طرح، گام های بلندتری برداریم.
نوش آبادی عنوان کرد: در طرح حاضر یک پوشــش نانوکامپوزیتی متشکل از یک 
جزء گرافنی )اکسید گرافن( و یک جزء پلیمری سنتز شده و روند سنتر به صورت یک 

فرآیند دومرحله ای بوده است.
وی ادامه داد: در مرحله  اول با اســتفاده از یک فرآیند الکتروشیمیایی، نانوصفحات 
گرافن روی الکترود کربن شیشــه ای ســنتز شــده اند. در مرحلــه  دوم پلیمر پلی 
 آنیلین با روش الکتروشــیمیایی ولتامتــری چرخه ای روی الکترود رســوب داده 

شده اند.
وی افزود: به منظور شناسایی پوشــش نانوکامپوزیت تثبیت شده بر الکترود از 
روش های میکروسکوپی، طیف نگاری و پراش اســتفاده شده است. همچنین 
به منظور ارزیابی هــای خواص خازنــی از آزمون های طیف نــگاری امپدانس 

الکتروشیمیایی و ولتامتری چرخه ای استفاده شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های الکتروشیمیایی، نانوکامپوزیت پلی 
آنیلین-گرافن دارای ظرفیت ویژه  ۱۰۸۴ فاراد بر گرم، چگالی انرژی ویژه  
۵۳.۱۲ وات ساعت بر کیلوگرم و چگالی توان ویژه  ۵۰۰.۶۱وات بر کیلوگرم 
در چگالی جریان ۳.۲۲ میلی آمپر بر سانتی متر مربع بوده است. نکته حائز 
اهمیت این اســت که افت IR در نانوکامپوزیت ها حتی در چگالی های 
جریان زیاد نیز قابل صرف نظر کردن 
اســت. ویژگی مذکور از مقاومت 
تماسی خیلی کم مواد تشکیل 
دهنــده  نانوکامپوزیت حکایت 

دارد.
این تحقیقات حاصل تالش های 
دکتر مهدی شــبانی نوش آبادی، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه کاشان 
و فاطمه زاهدی، دانشــجوی مقطع 

دکترای این دانشگاه است.
مجلــه در  کار  ایــن  نتایــج    
  Electrochimica Acta با ضریب 
تاثیر ۴.۷۹۸ )جلد ۲۴۵، سال ۲۰۱۷، 
صفحات ۵۷۵ تا ۵۸۶( منتشــر شده 

است.

فناورانه

توسط فناوری نانو؛
       عمر باتری های لپ تاپ
 

               بی نهایت می شود

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2212| چهارشنبه 25 مرداد 1396 |23 ذی القعده 1438

No. 2212 | August 16,  2017  | 12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL rezaei.zayanderoud@gmail.com



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2212| چهارشنبه 25 مرداد 1396 |  23ذی القعده 1438

يادداشت
دستگیری متخلف شکار در منطقه شکار ممنوع کالته خور

حسین شیبانی، سرپرست اداره محیط زیست خوروبیابانک گفت: متخلف شکار 
یک رأس کل وحشی، توسط محیط بانان شهرستان خوروبیابانک دستگیر و به 

مراجع قضائی معرفی شد.

اخبار

توسط دانش آموزان آران و بیدگلی صورت گرفت؛

کسب چهار رتبه در مسابقات قرآنی 
دانش آموزی کشور

کارشناس عترت و قرآن آموزش و پرورش  آران و بیدگل
آران و بیدگل گفت: دانش آموزان این شهر 
موفق به کسب چهار رتبه برتر در مســابقات قرآنی دانش آموزی 

کشور شدند.
محسن عباسیان افزود: خانم ها زینب امین پور در دوره متوسطه 
اول و راضیه جالیی در حفظ عمومی قرآن در دوره متوسطه دوم، به 

ترتیب حائز رتبه های دوم و سوم کشور شدند.
وی اظهار داشت: در حفظ پنج جزء نیز آقایان علی رعیت مقدم در 
دوره متوسطه دوم و سعید کریمی از دوره متوسطه اول توانستند 

به ترتیب به مقام های اول و سوم دست یابند.
کارشناس عترت و قرآن آموزش و پرورش آران و بیدگل تاکید کرد: 
در مسابقات قرآن سراسری اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز 
احسان نوروزیان از فرهنگیان آران و بیدگل در حفظ ۱۰جزء موفق 
به کسب رتبه نخست شد. عباســیان در ادامه با اشاره به فعالیت 
چشمگیر دانش آموزان و فرهنگیان آران و بیدگل در زمینه قرآن 
و معارف، کســب حدود ۵۰ رتبه استانی و کشــوری در مسابقات 

مختلف را نمونه ای از این فعالیت ها بیان کرد.

فرمانده حوزه خواهران کوثر اردستان خبرداد:

برگزاری اردوی جهادی »رهروان 
والیت«به مدت ۷روز

فرمانده حوزه خواهران کوثر اردستان، از اردوی  اردستان
جهادی هفت روزه خواهران بســیجی در چهار 

روستای این شهرستان خبر داد.
مریم مهیار اظهــار کرد: اردوی جهــادی »رهــروان والیت« با 
هدف خدمــت به مردم محــروم و کمک به روســتاییان و ترویج 
فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی، از روز ۲۲مرداد ماه آغاز شده و 
به مدت یک هفته در روستاهای اسالم آباد، گلزارمحمد، گلستان 
مهدی و حســین آباد ادامه دارد.وی خاطر نشــان کرد: ۲۰ نفر از 
خواهران بســیجی این حوزه به مدت هفت روز در چهار روستای 
این شهرستان در کالس های اقتصاد مقاومتی، فرهنگی، مشاغل 
خانگی، بهداشت و سالمت، سبک زندگی، قرآن و اعتقادات فعالیت 
می کنند. فرمانده حوزه مقاومت بسیج خواهران با اشاره به اینکه 
روحیه جهادی بر آمده از متن دین بوده و هدف از روحیه جهادی، 
تالش برای رفع محرومیت اســت، گفت: کار جهادی در مناطق 
محروم طراوت را در روحیه مردم جاری و ساری کرده و روح امید و 

نشاط و شادابی را تقویت می کند.
مهیار افزود: در کنار این اقدام ارزشمند، اردوهای تفریحی و زیارتی 
نیز برای جهادگران و اهالی روستاهای محروم فراهم آمده تا بتوانند 
در کنار کار و تــالش جهادی، به صورت معنــوی نیز از این طرح 
بهره مند شوند. وی اضافه کرد: ضرورت دارد همگان به  ویژه جوانان 
با تأسی از فرهنگ عظیم عاشورایی، در جهت کمک رسانی، یاری و 

امدادرسانی به مردم، بیش  از پیش همت گمارند.

با مسئوالن

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان خبرداد:

بازنشستگی بیش از 4هزار معلم 
در سال جاری

معاون پژوهش و برنامه ریزی نیروی  اصفهان 
انسانی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: آزمون تیمز هر چهار سال یک بار و 
آزمون پرلز نیز هر پنج سال یک بار برگزار می شود که نتایج 
تیمز ۲۰۱۵ اعالم شده اســت و نتایج پرلز تا دو ماه آینده 

اعالم خواهد شد.
اکبر پناهی در گردهمایی حوزه ستادی مدیران و رؤسای 
نواحی و مناطق اســتان اصفهان که در کتابخانه آیت ا... 
محمدی گلپایگانی برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری 
4هزار و هشــت نفر از آموزش و پرورش ســطح استان 
بازنشسته می شوند که این آمار در سال 97، دو هزار و 4۵۱ 
نفر، در سال 98، سه هزار و 3۵8 نفر و در سال 99، سه هزار 
و 8۱۵ نفر و در سال ۱4۰۰ نیز چهار هزار و 77۵ نفر است. 
وی با بیان اینکه به نیروی انسانی جدید نیازمند هستیم، 
ادامه داد: یکی از شاخص های ارزیابی یک سیستم ارزشیابی 
به نام تیمز و پرلز اســت که طی آن با معیارهایی، تعلیم و 
تربیت هر کشور را در نمودار مربوطه قرار می دهند. معاون 
پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: آزمون تیمز هر چهار سال 
یک بار و آزمون پرلز نیز هر پنج سال یک بار برگزار می شود 
که نتایج تیمز ۲۰۱۵ اعالم شده است و نتایج پرلز تا دو ماه 
آینده اعالم خواهد شد. آزمون پرلز، توانمندی خواندن و 
تیمز آزمون علمی است که در رشته ریاضی و علوم تجربی 
برگزار می شود که 8۰ کشور عضو هستند. یک نهاد کامال 
بین المللی و علمی دانش آموزان 8۰ کشور را در پایه های 

چهارم و هشتم در دروس ریاضی و علوم می سنجد.

فرمانده انتظامی آران و بیدگل خبرداد:

برداشت هاي غیرمجاز بانکی 
درصدر جرایم اینترنتي

فرمانده انتظامی آران و بیدگل  آران و بیدگل
گفت: در سال 9۵ تخلفات و جرایم سایبری و درصدر آن 
برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی افزایش یافته است.

سرهنگ مسعود سپهوند اظهار کرد: با توجه به پیشرفت 
علم و تکنولوژی و نیاز مردم درخصوص آگاهی به تخلفات 
سایبری در سال گذشته یک هزار ساعت آموزش در این 
زمینه برای عموم برگزار شــد و مورد استقبال مردم قرار 
گرفت. وي گفت: با توجه به ضعف اطالعات مردم نسبت 
به جرایم سایبری، باید ادارات در زمینه افزایش اطالعات 

فضاي سایبری پیشقدم شوند.

شــهردار وزوان با بیان اینکه اصفهان در حال  وزوان
حاضر با عنوان »اســتان برخوردار« شناخته 
می شود، گفت: اگر قرار است قراردادی برای سرمایه گذاری و 
اجرای پروژه ها در استان های دیگر در ۲۰ روز انجام شود، انتظار 
می رود این موضوع در اصفهان بیش از پنج روز به طول نینجامد. 
واقعیت این است که اصفهان باید در حوزه جذب سرمایه گذار 

پیشتاز باشد. 
اباذر صرامی در حاشــیه بازدید از خبرگزاری ایسنای منطقه 
اصفهان  اظهار کرد: دو منطقه میمه و وزوان پیوندهای تاریخی 

طوالنی مدتی با هم داشته اند و نقش موثر مسئوالن می تواند 
باعث وحدت بخشی بیشتر و موثرتر بین این دو منطقه شود.

وی با اشاره به ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و گردشگری بسیار 
در شهر وزوان افزود: در شمال شهر وزوان یک تپه ۱۰هکتاری به 
ثبت میراث فرهنگی رسیده و احتماال هسته اولیه شکل گیری 
این شهر از آن تپه بوده که میراث فرهنگی دوره شکل گیری آن 

را چندین هزار سال قبل پیش بینی کرده است.
شــهردار وزوان اضافه کرد: قلعه گبرها در شــمال وزوان نیز 
نشان دهنده قدمت زیاد این منطقه است؛ همچنین آسیاب های 

آبی ونداده که در زیر زمین مدفون شده اند برای بیرون آوردن و 
احیا، نیاز به مشارکت و سرمایه گذاری دارند. 

جلب مشارکت مردم در توسعه شهری موثر است 
شهردار وزوان با بیان اینکه جلب مشــارکت مردم در توسعه 
شهری موثر است، اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری زمانی 
موفق است که به صورت حداکثری مشارکت مردم را در تحقق 

پروژه ها جلب کند.
صرامی افزود: وزیر کشــور اعالم کرده در دوره چهارم بیش از 
۵۰درصد شــهرداران کشــور تغییر کرده اند که این امر اتفاق 
خوبی نیست؛ چرا که سرمایه و انرژی های خوبی به هدر خواهد 
رفت. متاسفانه قوانین مربوط به مدیریت جامعه یکپارچه شهری 
تاکنون اجرایی نشده است و قطعا با اجرای این قوانین شوراها و 

شهرداران نقش خود را بهتر ایفا خواهند کرد.
شورای شهر، شورای شهرداری نیست 

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر، شورای شهرداری نیست، اضافه 
کرد: اختیارات یک شهر باید 
در دست شــورای شهر قرار 
گیرد و طبق قوانین مدیریت 
جامعه یکپارچه شهری، تمام 
ادارات مرتبط با شهرداری زیر 
نظر شوراها قرار می گیرند که 
قطعا با مقاومت هایی مواجه 

خواهند شد.
وی با بیان اینکــه در بحث 
ســرمایه گــذاری بیش از 
۲۰ ســرمایه گذار در چهار 
ســال گذشــته بــه وزوان 
آمده اند، خاطر نشــان کرد: 
بروکراسی اداری بخصوص 
در حوزه سرمایه گذاری باید 
جمع آوری شــود. در طول 
چهار سال گذشــته که این 
تعداد سرمایه گذار به وزوان 

آمده اند چهار یا پنج سرمایه گذار جذب، هفت سرمایه گذار کامال 
دفع و باقی نیز با مشکالتی روبه رو شدند.

ابالغ رای
5/161  کالسه پرونده: 950367 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 29 شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: صدیقه طرفه نژاد با وکالت نرگس شانه به نشانی اصفهان خ نشاط 
حدفاصل چهارراه نقاشی و هشت بهشــت مجتمع تجاری اداری نقش جهان طبقه 
دوم واحد 1. خوانده: گودرز شهبازی به نشانی: سپاهان شهر تعاون 4 دنا غربی مجتمع 
بیستون طبقه سوم. خواسته: فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجور 
معوقه از تاریخ 95/5/1 لغایت 95/7/13 به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: 
به تاریخ: 96/2/3 شــعبه 29 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 950637 و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی صدیقه 
طرفه نژاد با وکالت نرگس شانه به طرفیت گودرز شهبازی به خواسته فسخ قرارداد 
اجاره و تخلیه عین مستاجره واقع در سپاهان شهر تعاون 4 دنا غربی مجتمع بیستون 
طبقه سوم جنوب غربی و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 95/5/1 لغایت 95/7/13 
به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و قرارداد اجاره مورخ 
که توســط خواهان ارائه گردیده و احراز رابطه اســتیجاری بین طرفین و مالکیت 
خواهان و استماع اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر 
قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، 
شورا خواسته خواهان را محرز و ثابت تشــخیص داده ومستنداً به ماده قانون روابط 
موجر و مستاجر مصوب 1376 و مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/400/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف 
از تاریخ 95/5/1 لغایت 95/7/13 و مبلغ 201/700 تومان بابت بدهی های قبوض و 
مبلغ 2/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا می باشد. آن قسمت از خواسته خواهان نظر به اینکه موضوع فسخ قرارداد می 
بایست قطعیت یابد لذا در باب تخلیه حکم به رد دعوی صادر و اعالم می گردد. م الف: 
13347 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/166  کالسه پرونده: 95-541 شــماره دادنامه: 9609976795600116 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مهدی ستوده 
فرزند فضل علی به نشــانی: اصفهان بازار اصفهان پاســاژ میر پالک 9 کدپستی 
8147913931 خوانده: خانم اقدس رضایی نیا فرزند نادر به نشانی مجهول المکان. 
خواســته: مطالبه. گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای 
مهدی ستوده به طرفیت خانم اقدس رضایی نیا به خواسته مطالبه مبلغ 32/500/000 
ریال وجه دو فقره چک به شماره های 819413-94/11/30 و 94/12/30-819412 
عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، باتوجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار 
کافی در جلسه شورا حاضر نشــده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را دارند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 519، 198 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 315، 310،249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 32/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/040/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها 
لغایت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 

می گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی استان خواهد بود. م 
الف: 13368 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()280 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/546 کالسه پرونده: 96-64 شماره دادنامه: 604- 96/4/31 مرجع رسیدگی کننده: 
شعبه 53 شورای حل اختالف خواهان: بهمن مشــاور به نشانی خ کاوه ک گلستان 
مجتمع گلســتان ط دوم واحد 4 خوانده: وحید ابراهیمی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه سفته با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا در خصوص دعوی آقای بهمن مشاور به طرفیت آقای وحید ابراهیمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه سفته به شماره خزانه داری کل 173903- 
173904 - 173902- 173905  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
از هرگونه تعرض و تکذیب، شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا 
به اســتناد مواد 307 و 309 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 5/225/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل برمبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/1/23 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واقعی به خوانده در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت 
واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در 
خصوص درخواست ضدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی 
به استناد تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی قرار رد تأمین خواسته صادر و اعالم می 
گردد. قرار صادره غیابی است. م الف: 14349 شعبه 53 حقوقی  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()330 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/548 کالسه پرونده: 951645 مرجع رسیدگی شعبه سیزده شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان: مهدی علیزاده به نشانی خ شــمس آبادی خ مطهری نرسیده به 
سینمای قدس کوچه نگار نگار 3 بن بست گیتی ســمت چپ درب مقابل. خوانده: 
امین طاهری گهروئی به نشانی مجهول المکان خواســته: مطالبه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص درخواست آقای مهدی علیزاده به 
طرفیت آقای امین طاهری گهروئی مبنی بر مطالبه اجرت المثل تصرف ایام بعد از 
اتمام قرارداد و هزینه قبض تلفن و برق و گاز و آب و هزینه دادرسی، با بررسی محتویات 
پرونده و درخواست خواهان که اعالم می دارد خوانده نسبت به دستور تخلیه فوری 
به شــماره دادنامه 1320 مورخ 95/8/5 اعتراض نمود که حکم بر بی حقی معترض 
صادر و قطعی گردید و بابت دستور توقیف عملیات اجرایی مبلغ 6/000/000 ریال 
تودیع نموده و بابت اعتراض وی و تاخیر در تخلیه خســاراتی به اینجانب به عنوان 
احدی از وراث قانونی )صاحب ملک( وارد گردیده است و با عنایت به مدارک ابرازی 
از جمله کپی مصدق قبوض مصرفی و رسید پرداخت مربوطه به آن، در کپی مصدق 
قرارداد اجاره مورخ 95/5/11 فی مابین مورث خواهان و خوانده و بند 14-6 قرارداد 
مذکور که اجرت المثل را روزنامه به مبلغ سیصد هزار ریال اعالم نموده است. و با توجه 

به عدم حضور خوانده در محضر شــورا و عدم ارائه دلیل و مدرکی مبنی بر رد دعوی 
خواهان یا برائت ذمه ی خود لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به 
استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 17 
آئین نامه قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 
6/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف  و هزینه دادرسی و قبوض مصرفی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غایبی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 14348 شعبه سیزده شورای حل اختالف 

اصفهان)حوزه قضائی()373 کلمه، 4 کادر(
ابالغ اجراییه

5/556 شــماره پرونــده: 139604002121000040/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600065 شماره آگهی ابالغیه: 139603802121000024 آگهی ابالغ اجراییه 
پرونده اجرایی 9600065 بدین وســیله به آقای مهدی مختاری فرزند مختار تاریخ 
تولد: 1361/04/06 شماره ملی: 1141247151 شماره شناسنامه: 1007 به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران خ زاگرس نبش فرعی 5 ابالغ می شود که در صندوق 
کارآفرینی امید خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب 222.000.000 ریال به 
استناد قرارداد بانکی 4028/110/12117938/1 - 1393/12/18 علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600065 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/3/23 مامور، محل اقامت به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت. م الف: 4555 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)163 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجراییه

5/557 شــماره پرونــده: 139604002121000045/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600070 شماره آگهی ابالغیه: 139603802121000025 آگهی ابالغ اجراییه 
پرونده اجرایی 9600070 بدین وســیله به آقای مهدی مختاری فرزند مختار تاریخ 
تولد: 1361/04/06 شماره ملی: 1141247151 شماره شناسنامه: 1007 به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران خ زاگرس نبش فرعی 5 ابالغ می شود که در صندوق 
کارآفرینی امید خمینی شهر جهت وصول مبلغ اصل طلب 222.000.000 ریال به 
استناد قرارداد بانکی 4028/110/1217921/1 - 1393/12/18 علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 9600070 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1396/3/23 مامور، محل اقامت به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
روزنامه آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 
خواهد یافت. م الف: 4556 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)163 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

5/559 شماره: 70/96 به موجب رای شماره 372 تاریخ 96/3/16 حوزه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا شاهرخیان 
فرزند شهریار به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 312/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/1/24 لغایت زمان اجرای دادنامه در حق 
محکوم له: حسین عموتقی فرزند قربانعلی به نشانی خ جانبازان. اجرایی و پرداخت 
حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. دادنامه صادره غیابی است. ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4561 
شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر)مجتمع شماره یک( 

)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100350600975 شــماره پرونــده:  /562
9509980350600030 شــماره بایگانــی شــعبه: 950036 در خصــوص 
تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان بطرفیت شما )ناصر 
عبدالهی فرزند یداله( نسبت به دادنامه شماره 1879 مورخ 95/11/20 صادره از این 
شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست دادخواســت و ضمائم تجدیدنظر خواهی 
به شما ابالغ میشود. مقتضی اســت حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظــرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا بــه دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با 
همین کیفیت به تجدیدنظر ارســال میگردد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحد 
 مراجعه نمایید. م الف: 14306 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)143 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/157 کالسه پرونده: 950817 شماره دادنامه: 96/4/27-9609976795400382 
تاریخ رسیدگی: 96/4/10 مرجع رســیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: احمدرضا جوادی به نشانی: اصفهان میدان امام جنب پاساژ مهدی گالری 
نقش جهان خوانده: محمدرضا اسماعیلی به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 
وجه دو فقره چک به شماره های 2/081180- 95/10/25 و 95/10/5-2/081179 
به مبلغ 46 میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و 
قرار تامین خواسته. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی احمدرضا جوادی به طرفیت محمدرضا اسماعیلی به خواسته مطالبه وجه چک 
به شماره 2/081180 -95/10/25 و 2/081179-95/10/5 به مبلغ 46/000/000 
ریال تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته برعهده 
خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبــه وجه آن دارد. لذا چــون خوانده دفاع 
موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه 
و ارائه نکرده است. مســتنداً به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و شــش میلیون ریال بابت وجه چکهای مورد دعوی و مبلغ دو میلیون و 
نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک های مذکور 
تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و 
هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و بیســت روز دیگر پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 
 13338 شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)323 کلمه، 3 کادر(

شهردار وزوان:

شورای شهر، شورای شهرداری نیست

به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ مدیر میراث فرهنگی لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در مسیر راه باستانی اصفهان به خوزستان و در مکان »گردنه 
رخ« کتیبه سنگی قرار دارد که در دوران صفوی بر فراز تپه 

ایی در منطقه »گردنه رخ«حک شده است.
بهشــاد حســینی تصریح کرد: این کتیبه متعلق به دوران 

سلطنت شــاه عباس صفوی که بر روی تخته سنگی بزرگ 
حک شده در شهرستان لنجان ودر نزدیکی روستای کلیشاد 

رخ در استان اصفهان واقع شده است.
وی ادامــه داد: با توجــه به پیگیــری های متعــدد انجام 
شــده، این کتیبه پس از آنکه توســط افرادی از جای خود 
خارج شــده و قصد داشتند آن را به اســتان همجوار انتقال 

دهند، مرمت و ســپس در جای خــود تثبیــت گردید، تا 
 به عنوان یــک اثــر تاریخی در شهرســتان لنجــان باقی

 بماند.
به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ مدیر میراث فرهنگی لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در مسیر راه باستانی اصفهان به خوزستان و در مکان »گردنه 
رخ« کتیبه سنگی قرار دارد که در دوران صفوی بر فراز تپه 

ایی در منطقه »گردنه رخ«حک شده است.
بهشــاد حســینی تصریح کرد: این کتیبه متعلق به دوران 

سلطنت شــاه عباس صفوی که بر روی تخته سنگی بزرگ 
حک شده در شهرستان لنجان ودر نزدیکی روستای کلیشاد 

رخ در استان اصفهان واقع شده است.
وی ادامــه داد: با توجــه به پیگیــری های متعــدد انجام 
شــده، این کتیبه پس از آنکه توســط افرادی از جای خود 
خارج شــده و قصد داشتند آن را به اســتان همجوار انتقال 

دهند، مرمت و ســپس در جای خــود تثبیــت گردید، تا 
 به عنوان یــک اثــر تاریخی در شهرســتان لنجــان باقی

 بماند.
نماینده مردم شهرستان های برخوار،  شاهین شهر
شــاهین شــهر و میمه در مجلس 
شــورای اســالمی، در گفت وگویی ضمن انتقاد از وضعیت 
مهاجرت بدون مرز افاغنه و اتباع بیگانه به شهرستان برخوار، 
اظهار کرد: اگر اتبــاع بیگانه ای که به صــورت غیرمجاز به 
شهرســتان مهاجرت کرده و همچنین اتباعی که بدون اخذ 
پروانه کسب مشغول به کار هستند، تعیین تکلیف شوند حتی 
یک نفر بیکار در شــهر دولت آباد نخواهیم داشــت؛ چرا که 
بسیاری از مشاغل در استان اصفهان و شهرستان های اطراف 

مانند شهرستان برخوار، توسط اتباع بیگانه اشغال شده است.
حســینعلی حاجی دلیگانی افزود: در ایــن رابطه مجددا از 
وزیر کار سوال کردم و وی با حضور در کمیسیون اجتماعی 
پاسخ هایی داد که قانع کننده نبود و قرار شد بار دیگر در نوبت 

طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد حدود ۱8درصد از 
جمعیت شهرستان برخوار را افاغنه و اتباع بیگانه تشکیل داده 

 است و این تعداد نیاز جدی به ساماندهی دارد.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: دولت وظیفه ســاماندهی اتباع 

بیگانه را به عهده دارد و اگر این ســاماندهی صورت نپذیرد 
و جلوی مهاجرت بی رویه آنها به این شهرســتان به صورت 
قانونی گرفته نشــود، بیشتر مشکالت شــهروندان مرتفع 

نخواهد شد.
این نماینده مجلس در رابطه با قطار سریع السیر شهرستان 
برخوار نیز اظهار کرد: به تازگی مردم با تهیه طومار، خواستار 
اصالح مسیر قطار سریع السیر شدند و اگر مردم همچنان با 
حساسیت و جدیت پیگیر این موضوع باشند و مسئوالن نیز 
به خواسته مردم دولت آباد احترام بگذارند، این درخواست 

مردم عملی و اجرایی خواهد شد.

حاجی دلیگانی خبر داد:

آمار ۱۸درصدی اتباع بیگانه در برخوار

طبق قوانین 
مديريت جامعه 

يکپارچه شهری، 
تمام ادارات مرتبط 

با شهرداری زير 
نظر شوراها قرار 

می گیرند که قطعا 
با مقاومت هايی 

مواجه خواهند شد
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مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گفت : نمایشگاه بین المللی صنایع و 
ماشین آالت کشاورزی از 12 تا 15 شــهریور با هدف ورود فناوری های روز دنیا در صنعت 

کشاورزی و معرفی ظرفیت های کشاورزی استان و کشور در شهرکرد برپا خواهد شد.

برپایی نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت کشاورزی
اخبار

باشگاه خبرنگاران جوان؛ تاالب بین المللی گندمان با ۹۸۰ 
 هکتار وســعت و 2 هــزار و 21۹ متر ارتفاع از ســطح دریا،
 در جنوب غربی شهر گندمان در نزدیکی تاالب بین المللی 
چغاخــور و فاصله ۶۰ کیلومتری شــهرکرد مرکز اســتان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
این تــاالب از 1۰ تاالب برتر پرنده نگــری ایران و مهم ترین 
زیستگاه های جانوری کشــور برای اســکان دائم پرندگان 
بومی و تخم گذاری پرندگان مهاجر به شــمار می رود که در 
 »1۳52 .  دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی »لندنـ 

به ثبت رسیده است.
پوشش گیاهی تاالب را عمدتا گونه های حاشیه ای و نم پسند 
مانند درختان بید، مرغ، جگن، ســاز، نی، لویی، زنبق، آالله 
آبی، هزار نی، بارهنگ آبی، نخل مرداب، عدسک آبی و بزواش 

تشکیل می دهند.
پرندگانی چون لک لک، شــکاریا، حواصیل، بالکان، مرغابی 
سانان، یلوه و سلیم و همچنین ماهی گورخری، سفید کولی، 

ماهی پوزه دار و سیاه ماهی در تاالب گندمان دیده می شود.
شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال 
و بختیاری گفت: این تاالب در ســال های گذشــته به علت 
بهره برداری هــای ناپایدار، عدم رعایت حقابه های زیســت 
محیطی، توسعه پایدار و خشکســالی های پیاپی در معرض 

خشکی بود.

وی افزود:  ۴۰ شــبانه روز آتش ســوزی در ایــن تاالب و 
هجــوم ریزگرد ها بــه اســتان چهارمحال و بختیــاری از 
 پیامد های خشــک شــدن این تاالب در یک دهه گذشــته 

بود.
احمدی اضافه کرد: خوشــبختانه اقداماتی همچون آموزش 
جوامع محلی، جلوگیــری از هدر رفتن آب تــاالب، ایجاد 
بند خاکی، افزایش ضریــب حفاظت فیزیکــی و نیرو های 
مستقر در سطح تاالب، احداث پاسگاه محیط بانی و اطفای 
حریق، افزایش وســایل و امکانات مانیتورینگ جهت پایش 
شــبانه روزی تاالب گندمان با اعتبــار ۷۰۰ میلیارد ریال، 
باعث افزایش غنای زیســتی و تولد دوباره تاالب بین المللی 

گندمان شد.
وی ادامه داد: منابع تامین کننده آب تاالب عالوه بر باران و 
برف، چشمه های حاشیه تاالب، چون گل کوچک، گل بزرگ، 

مرادان و نصیرآباد و رودخانه آقبالغ است.
احمدی، رونق اقتصادی و ایجاد شغل پایدار در کشاورزی و 
دامپروری و جذب توریســم در این تاالب را از جمله مزایای 

احیای این تاالب برشمرد.
به گفته احمدی تا کنون بیش از یکهزار و ۴۰۰ گونه گیاهی 
و بیش از 2۹۴ گونه جانوری در استان چهارمحال و بختیاری 

شناسایی شده است.
یکی از کشاورزان این منطقه هم می گوید: پر شدن سفره های 

زیر زمینی و چاه های کشــاورزی، تاالب را تبدیل به مکان 
مناسبی برای چرای دام ها و رونق اقتصادی اهالی کرده است.

روح اهلل عســگری محیط بان تاالب بین المللی گندمان نیز 
افزایش 2۰ درصدی زادآوری پرندگان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته را از مزایای احیای این تاالب برشمرد و گفت: از 
اواخر فروردین تا اواسط تیرماه امسال همزمان با فصل تخم 
گذاری پرندگان،  5 هزار قطعه پرنده در این تاالب  زادآوری 

کردند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته ۴5 گونه پرنــده در تاالب 
گندمان تخــم گــذاری کردند افــزود: امســال 1۰ گونه 
 جانوری و گیاهــی جدید در ســطح این تاالب مشــاهده 

شد.
عسگری ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ هزار پرنده آبزی و کنار 
آبزی از جمله گونه های کمیاب پرندگانی مانند حواصیل شب، 
غاز پیشانی سفید کوچک و خوتکای معمولی در این تاالب 

تابستان گذرانی می کنند. 
این در حالی اســت که براســاس اعالم دفتر مرکزی طرح 
حفاظت از تاالب های ایران؛ ۶ تاالب کشور شامل تاالب هامون 
)دهانه جنوبی پوزک(، تاالب هامــون )صابوری و هیرمند(، 
تاالب نیریز و کمجان، شادگان، شــورگل، یادگارلو و دورگه 

سنگی در معرض خشکی قرار دارند.
معصومه ابتکار، معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست کشــور نیز، اصالح الگوی مصرف و 
تغییر در سیستم های آبرسانی و آبیاری در حوزه کشاورزی را 
مهم ترین راهکار و تدبیر برای مقابله با هدر رفت آب و احیای 

تاالب ها در کشور بیان کرد.
وی افزود: هنوز در بسیاری از نقاط کشور، کشت محصوالت 
با روش های سنتی انجام می شود که هدر رفت حجم زیادی 

از منابع آب را به دنبال دارد.
ابتکار اضافه کرد: الیحه حقابه تاالب ها، رودخانه ها و دشت ها 
در وزارت نیرو تنظیم و به مجلس شورای اسالمی ابالغ شده 
است که با تصویب آن، یک چرخه هیدرولوژیکی برای احیای 

کل زیست بوم کشور تشکیل خواهد شد.
 وسعت تاالب های کشــور ۳ میلیون هکتار است که نیمی از 
آن را تاالب های بین المللی با یک میلیون و 5۰۰ هزار هکتار 

به خود اختصاص داده است.
گفتنی اســت تاالب های بین المللی چغاخــور، گندمان و 
سولقان در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری، 
مهم ترین زیســتگاه پرندگان مهاجر به شمار می روند که به 
صورت زنجیروار از ضلــع جنوبی شهرســتان بروجن و در 
امتداد کوه کالر، از رشــته کوه های زاگــرس به طرف غرب 

استقرار یافته اند.
شهرســتان بروجــن، بــا 11۹ هــزار نفــر جمعیــت، از 
شهرستان های ۹ گانه استان چهارمحال و بختیاری می باشد 
که مرکز آن )شــهر بروجن، با بیش از 52 هزار نفر جمعیت( 
 در فاصله ۶2 کیلومتری شــهرکرد )مرکز این اســتان( قرار

 دارد.

با مسئوالن

گالیه استاندار از روند احداث 
پتروشیمی بروجن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری از طوالنی شدن روند 
احداث پتروشیمی بروجن انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، قاســم سلیمانی دشــتکی در نشست 
بررسی طرح پتروشیمی بروجن به میزبانی سید حمید 
پورمحمدی گل ســفیدی، معاون ســازمان برنامه و 
بودجه گفت: روند احداث این طرح بسیار طوالنی شده 
و اجرایی شدن آن نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری 
استان دارد.سلیمانی دشتکی تصریح کرد: در این نشست 
مقرر شد جلسه مشــترکی با مجمع نمایندگان استان 
و ســرمایه گذار طرح پتروشــیمی بروجن با وزیر نفت 
برگزار و این موضوع در سریع ترین زمان ممکن تعیین 
 تکلیف شود.سلیمانی دشتکی همچنین در نشستی با 
عبدا...عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
گفت: این استان ظرفیت های سرمایه گذاری مطلوبی 

در بخش های مختلف دارد.
عبدا... عبداللهی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
اظهار کرد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا برای ورود در 
ســه بخش طرح های مربوط به دشت های کشاورزی، 
 راه آهن اصفهان »شهرکرد« اهواز و احداث بیمارستان

 5۰۰ تخت خوابی در شهرکرد آمادگی کامل دارد.

رییس اداره نظارت بر داروهاي سنتي دانشگاه 
علوم پزشكي شهركرد:

 عطاري ها مطلقا 
مجاز به فروش دارو نیستند

وب دا؛ رییس اداره نظارت بر داروهاي طبیعي، سنتي 
و مکمل معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکي 
شــهرکرد در کارگاه یک روزه آموزشي تکنسین هاي 
دارویي بر لزوم خودداري عطاري ها از عرضه و فروش 

دارو تاکید کرد.
 دکتر پگاه خســرویان در جمع تکنسین هاي دارویي 
شــاغل در واحد هاي بهداشــتي درماني در ســالن 
اجتماعات این معاونت ، ضمن ابراز خرسندي از ارتقای 
ســطح دانش و آگاهي عطاري هاي ســطح استان در 
خصوص خطرات ناشــي از تجویز دارو در عطاري ها بر 
ضرورت اجراي بازدیدهاي مستمر و موثر از این مراکز 
تاکید کرد.وي تصریح کرد: عطــاري ها صرفا مجاز به 
عرضه گیاهان دارویي مورد تایید ســازمان بوده و در 
صورت مشاهده تخلف، با قاطعیت با متخلفان برخورد 
خواهد شد؛ چرا که قبال آموزش هاي الزم در این زمینه 

به کلیه عطاري ها ارائه شده است.

احیای تاالب گندمان در استان چهارمحال و بختیاری، جان دوباره ای به این استان بخشیده است.

 افزایش چهاربرابری برداشت کلزا
 از مزارع چهارمحال و بختیاری

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
از افزایش چهار برابری میزان برداشت کلزا نسبت به سال گذشته 

دراستان خبر داد.
سیروس بیک بکان اظهار کرد: درســال جاری نزدیک به  ۶۳۰تن 
کلزا  از مزارع کلزا اســتان برداشت شــد که میزان برداشت این 

محصول درسال گذشته حدود 1۴۰تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان جهادکشــاورزی در راستای اهداف 
وزارت جهادکشــاورزی در افزایش تولید دانه های روغنی با خرید 
تضمینی، پرداخت تســهیالت، بیمه محصول و... گام های بزرگی 
برداشته اشت،  افزود: با برنامه ریزی ها و پیگیرهای مسئولین جهاد 
کشاورزی شاهد افزایش چشــمگیر تولید این دانه های روغنی در 

استان هستیم.
بیک بکان گفت: خرید تضمینی کلزا در سال جاری به ازای هر کیلو 
2هزار و ۷۸۳ تومان بوده اســت که تاکنون ۷5 درصد از مطالبات 

این کشاورزان پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه عمده ارقام کشت شده اکاپی و نپتن هستند، 
افزود : شهرستان لردگان، شهرکرد و بروجن بیشترین سطح زیر 

کشت این محصول را به خود اختصاص دادند.

ارزآوری ۳۵۰ میلیون دالری 
محصوالت لبنی چهارمحال و بختیاری

مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: با راه انــدازی مجدد یک واحد صنعتــی تبدیلی و فرآوری 
لبنیات غیر فعال و صادرات محصوالت این واحد به خارج از کشور 

در چهار ماه نخست امسال ۳5۰ میلیون دالر ارز عاید کشور شد.
طهمورث فتاحی در گفت وگو با ایرنا از صــادرات بیش از یکهزار 
تن محصوالت لبنی از یک واحد صنعتی نیمه تعطیل و راه اندازی 
آن در ســال جاری خبر داد و گفــت: بیش از 2۰ تن شــیر خام 
 بسته بندی به کشور قطر و ۶۰ تن محصوالت لبنی به عراق ارسال

 شد.
وی راه انــدازی این واحد صنعتــی تبدیلی و فــرآوری لبنی را از 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید در راستای اشتغال زایی و تحقق 

اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
مدیرصنایع کشاورزی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ابراز 
امیدواری کرد: با راه اندازی ۳5 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل 
صنایع تبدیلی و تکمیل آن در دولت دوازدهم زمینه به کارگیری 
۴۰۰ نیروی بیکار و ایجاد فرصت شغلی برای 1۸۰ نفر فراهم شود.

به گفته وی، واحدهــای تولیدی صنایع کشــاورزی چهارمحال 
وبختیاری در زمینه تولید لبنیات، خــوراک دام، طیور و آبزیان، 
ترشیجات، بسته بندی و فرآوری قارچ خوراکی، سردخانه، فرآوری 

میوه و خشکبار فعالیت دارند.
هم اینک 2۰۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلــی در چهارمحال و 

بختیاری فعال است.
ســاالنه در چهارمحال وبختیــاری بیش از یــک میلیون و 5۰۰ 
 هزار تــن محصــوالت باغــی، زراعی، دامــی و شــیالتی تولید

 می شود.

تولد دوباره تاالب گندمان

مزایده
5/432 شماره 961492- 96/5/15 دایره اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی 
شهر در پرونده کالسه 961492 موضوع شــکایت آقای محمد عزیزیان علیه آقای 
بهنام حسن دخت در نظر دارد ملک شــماره پالک ثبتی 55686 دفتر 239 صفحه 
236 بخش 3 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به شماره ملک 103/154 ملکی آقای 
عزیزاله مهرابی فرزند اسداله واقع در جاده نجف آباد مقابل اداره گاز، منطقه خرم آباد 
کوشک، انتهای خیابان بوستان 10 کوچه دست راست، 500 متر زمین کشاورزی را 
که کارشناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معادل 600/000/000 ریال ارزیابی 
نموده است از طریق مزایده به فروش رساند، لذا جلسه مزایده روز 96/6/21 روز سه 
شنبه ساعت ده صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری خمینی شهر برگزار 
می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه 
و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کســی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. خریدار باید 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر واریز نماید، در غیر 
اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد و 
مزایده تجدید می گردد. م الف: 4472 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب 

خمینی شهر)210 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

5/551 شماره صادره: 1396/04/401536- 1396/5/19 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 578 فرعی از 100 اصلی واقع در روستای طامه جز 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 5470 در صفحه 247 دفتر امالک جلد 41 به نام 
بانو خدیجه میری طامه صادر و تسلیم گردیده است و سپس به موجب سند قطعی 
شماره 32135- 17/12/48 دفتر 7 نطنز مع الواسطه به اشرف موسوی نطنزی انتقال 
یافته و سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960407061353066- 
96/3/16 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
63572 مورخ 96/03/17 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رســیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 252 عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نطنز)244 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/552 چون خانم ماه سلطان نیازی فرزند کوچک نسبت به ششدانگ خانه با تسلیم 
2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شــماره 9192 مورخه 
1396/5/11 گواهی شده و به تایید دفتر 432 اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک 15201/4096 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره چاپی 461738/د/93 که در صفحه 396 دفتر 220 به نام نامبرده 
فوق ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد.سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی 

ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 15947 هادیزاده رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )217 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/553 خواهان آقای اکبر غالمی اســفیدواجانی فرزند حسن با وکالت خانم سمیرا 
سلماتیان تهرانی دادخواستی به طرفیت خوانده فرهاد فتحی الگیر فرزند ذوالفقار به 
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف تیران )رضوانشهر( 
واقع در استان اصفهان شهرســتان تیران مجتمع امام حسین رضوانشهر ارجاع و به 
کالسه 330/96 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ 1396/07/1 و ساعت 
17/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 196 شعبه چهارم حقوقی شهرستان تیران )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/554 کالسه پرونده: 330/96 شماره دادنامه 303 تاریخ رسیدگی: 96/5/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه چهارم شــورای حل اختالف خواهان: اکبر غالمی اسفیدواجانی به 
نشانی رضوانشهر شهرک صنعتی سی متری دوم سنگبری صدف با وکالت سمیرا 
ســلماتیان خوانده: فرهاد فتحی به نشانی مجهول المکان گردشــکار: با بررسی 
محتویــات پرونده در وقت فوق العــاده و اینکه خواهان ضمن تقدیم دادخواســت 
درخواست تامین خواسته نیز نموده است و با توجه به مراتب فوق و مالحظه نظریه 
مشورتی اعضای شورا، ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می 
نماید: قرار تامین خواسته در خصوص دادخواست اکبر غالمی به طرفیت فرهاد فتحی 
به خواسته صدور قرار تامین خواسته باتوجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی شورا 
به شرح صورتجلسه مورخ 96/5/16 و مالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت 
است از یک فقره چک شماره 9262080369 - 95/12/25 عهده بانک اقتصاد نوین 
شــعبه بازار به مبلغ 168/000/000 که در مهلت مقرر قانونی برابر مقررات قانون 
تجارت واخواست گردیده، درخواست وی وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 87/2/29 مجلس شورای اسالمی بند ج ماده 108 و 
مواد 115 و 116 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار 
تامین و توقیف معادل مبلغ 168/000/000 از اموال بالمعارض خوانده و صادر و اعالم 
می گردد. قرار صادره ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض می باشد. م الف: 

195 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف تیران )232 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/578 احتراماً در خصوص پرونده کالسه 175/96 ش 6 دعوی فاطمه شریف نسب 
با وکالت روح ا... خاکی به طرفیت روح ا... نیکبخت به خواســته مطالبه وجه با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده و اعالم وقت رســیدگی به تاریخ 96/7/4 ساعت 4 
بعدازظهر مراتب حسب نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان ارسال 
می گردد. ضمنا نسخه ثانی دادخواســت و ضمایم حسب ابالغ به خوانده در پرونده 
موجود می باشد. مقتضی است یک نسخه از روزنامه حسب بهره برداری قضایی به 
 این شعبه از شورا ارســال فرمایید. م الف: 254 شعبه دوم شورای حل اختالف نطنز 

)مجتمع شماره یک()102 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610103623102980 شــماره پرونــده:  /586
9609983623100437 شماره بایگانی شــعبه: 960489 خواهان فرناز کرم خانی 
فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خوانده احمد کرم خانی فرزند علی محمد به خواسته 
اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردستان واقع در اردستان 
ارجاع و به کالســه 9609983623100437 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1396/07/01 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 210 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اردستان )157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/589 شماره نامه: 966061364001223 شماره پرونده: 9209983631906730 
شماره بایگانی شعبه: 960099 از شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی شهر به 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شــهر نظر به اینکه آقای فریدون 
بخشی پور فرزند علی که مجهول المکان اعالم شــده است. حسب شکایت آقای 
روح اله گودرزی و به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای 
عمومی و انقالب خمینی شهر  شما متهم هستید به ایجاد مزاحمت تلفنی که جلسه 
رسیدگی به اتهام شما مورخ 96/07/04 ساعت 9 تعیین شده است لذا به این وسیله 
به شما ابالغ میگردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه 
حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل 
از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل 
بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود این آگهی وفق ماده 
180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 4563 شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو شهر خمینی شهر )103 جزایی سابق()191 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/590 شماره صادره: 964202511428151- 96/5/18 سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 18752 فرعی از 2187 اصلی باقیمانده واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 63842 در صفحه 523 دفتر 307 بنام آقای رسول 
بهشت نیک تحت شماره چاپی دفترچه ای 520719- 88 - الف 16 ثبت و صادر و 
تسلیم شده است سپس طی سند انتقال 127770 مورخه 1390/10/18 دفترخانه 10 
اصفهان به شرکت پرستیژلند ایران )سهامی خاص( و سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 49939 مورخ 
1395/05/30 به گواهی دفترخانه 10 اصفهان رســیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 

صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 16076 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان)241 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

5/496 شــماره: 950349 به موجب رای شــماره 9609976797200107 تاریخ 
96/2/11 حوزه 42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیهم: 1- امیر ارســالن کریمی فرزند منوچهر به نشانی مجهول المکان 
2- سعادت رحیمی فرزند علی اصغر به نشانی: میدان ارتش روبروی بانک ملی دفتر 
خدمات ارتباطی محکوم اند به حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ده 
میلیون ریال )10/000/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و ده هزار ریال 
)210/000 ریال( بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها بــه شــماره 630418 - 94/5/1 و 630419 - 94/6/1 هر یک به مبلغ پنج 
میلیون ریال تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و هزینه نشرآگهی 
تا اجرای کامل حکم در حق خواهان حامد قاسمی فالورجانی فرزند محمود به نشانی 
میدان ارتش ابتدای بلوار ارتش جنب پل هوایی اول. و نیم عشــر حق االجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:14296 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()240 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/585 شریفه سالمه زواره دارای شناسنامه شماره 422 به استناد شهادتنامه و گواهی 
فوت و رونوشت ورثه درخواستی به شــماره 254/96 تقدیم این دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته که شادروان حسین سالمه زواره به شناسنامه 33 در تاریخ 95/8/12 در 
اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- ابوذر سالمه 
زواره فرزند حسین ش.ش 20 نسبت )فرزند( 2- ابراهیم سالمه زواره فرزند حسین 
ش.ش 120 نسبت )فرزند(  3- محمود ســالمه زواره فرزند حسین ش.ش 5184 
نسبت )فرزند( 4- محبوبه سالمه زواره فرزند حســین ش.ش 110 نسبت )فرزند( 
5- شریفه سالمه زواره فرزند حسین ش.ش 422 نسبت )فرزند(6- شهربانو سالمه 
زواره فرزند علی ش.ش 86 نسبت )همسر( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 209 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره 

)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/509 نظر به اینکه در پرونده کالســه 96/342 شــعبه دوم شورای حل اختالف 
دهاقان خواهان محمد رضوانی طرفیت خوانده سعید پناهپور فرزند محمد و محمد 
مجید صابری مبنی بر انتقال سند خودروی جیلی به شــماره انتظامی 46 ج 839 
ایران 13 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به احتساب خســارات قانونی تنظیم نموده 
اســت و آدرس نامبرده مجهول المکان اعالم گردیده که ابــالغ میگردد در تاریخ 
1396/06/21 راس ساعت 5 عصر در شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان )پشت 
بانک ملی( حاضر گردند در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی می گردد 
و شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 96/142 شعبه دوم شورای حل 

اختالف دهاقان )116 کلمه، یک کادر(
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اخباريادداشت

محیط زيست

رسول زرگرپور اظهار کرد: عمر دوره چهارم شورای اسالمی شهر تا چند روز آینده 
به پایان خواهد رسید و از ابتدای شهریورماه شورای اسالمی دوره پنجم کار خود 
را شروع خواهد کرد. استاندار اصفهان بابیان اینکه شاهد فعالیت های اعضای دوره 
چهارم شورای اسالمی شهر بوده ام، گفت: در دو سال گذشته اتفاق های خوبی در 

شهر اصفهان توسط مدیریت شهری )شورای اسالمی و شهردار( رخ داد.
زرگرپور حمل ونقل شهری را یکی از موضوعات مهم بیان کرد و افزود: مطالبه های 
زیادی در خصوص این مسئله از مدیریت شهری داشته ام و گاهی هم با اخم، پیگیر 
آن می شدم.وی تاکید کرد: معتقد بودیم چالش اصلی، اول، دوم و سوم استان 
اصفهان مسائل زیست محیطی است؛ ازجمله آب، خاک، هوا،  صدا و... که از روزهای 
اول روی آن دقت نظر داشتیم. وی گفت: از ابتدای سال 96 تا 23 مردادماه، 135 
روز هوای سالم و یک روز هوای ناسالم داشته ایم. در تابستان امسال، بهار حمل و 

نقل در اصفهان شکل گرفته است.

طرح های دولت در 
حوزه اشتغال کارآمد 

نیست

استاندار مطرح کرد:

 بهار حمل و نقل 
در تابستان اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس در مخالفت با کلیت برنامه های دولت دوازدهم 
گفت: طرح هایی که دولت در حوزه اشتغال ارائه داده هیچ کدام کارآمد نیست. 
طرحی که امروز دولت برای اشتغال ارائه داده همانند طرح استاد و شاگردی در 
دولت دهم است که زمینه را برای سوء استفاده کارفرمایان و به کارگیری افراد 

بدون دادن حقوق فراهم می کرد.
حســن کامران ادامه داد: 13 اســتان هنوز پول درمان خود را از صندوق های 
بازنشستگی و بیمه دریافت نکرده اند. وزیر کار باید درباره صندوق های تامین 
اجتماعی پاسخگو باشد. مسئله دیگری که باید به آن توجه شود همسان سازی 
در حقوق بازنشستگان است که این طرح همچنان اجرا نشده و اعتراض مردم را 

در پی داشته است. 
 وی گفت: از مسائل ضروری برای ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری است که برنامه 

های خوبی برای آن وجود ندارد.

حذف مدرسه نمونه 
دولتی روزانه از سال 

آینده

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: از سال آینده مدرسه نمونه دولتی روزانه نخواهیم داشت و آزمونی در این زمینه نیز برگزار نخواهد 
شد و برنامه ریزی ها با توجه به شعار »بهترین مدرسه، نزدیک ترین مدرسه« شــکل خواهد گرفت. رحیم محمدی در گردهمایی حوزه ستادی مدیران و رؤسای نواحی و 

مناطق استان اصفهان اظهار کرد: یکی از بزرگان علم مدیریت می گوید مهم ترین عامل که باعث افزایش انگیزه در کارکنان می شود، مشخص بودن اهداف سازمانی است.
وی افزود: در حوزه های مختلف باید اهداف مدنظر مشخص بوده و این موضوع باید در چشم انداز ها و برنامه ها تعریف شده باشد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: گاهی اوقات در حوزه مسئولیت مدیران تصور می شود که مدیران درگیر فرآیندهای اجرایی 
می شوند و نگاه راهبردی شکل نمی گیرد. وی عنوان کرد: بعد از ۴ سال یک خأل در زمینه نیروسازی در مجموعه های آموزش و پرورش استان وجود دارد که گاهی اوقات 

آنقدر در تغییر نیرو دست به عصا هستید که بر تمرکز مدیران تاثیرگذار است.

معاون دفتر امور روستایی و شــوراهای استانداری اصفهان 
گفت: با گذشت هر دوره ده ساله سرشماری، جمعیت روستاها 
کاهش یافته اســت؛ به طوری که اکنون 75 درصد جمعیت 
کشور در شهرها ساکن هستند و مهم ترین علت مهاجرت، عدم 
اشتغال در روستاهاســت. غفار عرب اظهار داشت: شوراهای 
اسالمی باید به شرح وظایف و اختیاراتی که قانون برای آنان 
تعریف کرده اســت مسلط باشــند تا بدانند آیین نامه قانون 
شورای روستایی چه مصوباتی را برای آنان درنظر گرفته است.

وی افزود: شوراهای اســالمی باید وظایف و اختیاراتی را که 
در حیطه و حوزه کاری آنان است به خوبی مطالعه کنند تا در 

اجرای کار با مشکل مواجه نشوند.
معاون دفتر امور روستایی و شــوراهای استانداری اصفهان 
اصفهان تاکید کرد: اعضای شوراهای اســالمی با یکدیگر و 
همچنین مردم و مســئوالن تعامل متقابل داشــته باشند و 
چنانچه نظرات یکدیگر را بپذیرید قطعا برای مردم کار مفید و 

موثری انجام خواهند داد.
وی با تاکید بر اینکــه بحث و تبادل نظر اعضای شــوراهای 
اسالمی در جلسه شــوراها باید مطرح شــود و در بین مردم 
گفتن مشکالت درون شورا هیچ مشکلی را برطرف نمی سازد، 
گفت: اعضای شوراهای روســتایی باید همانند اعضای یک 
خانواده در کارها با یکدیگر تعامل داشــته باشند و مشکالت 

را برطرف کنند.

عرب با اشاره به اینکه در چارچوب قانون وظایف و اختیارات 
اعضای شورای روستایی لحاظ شده است، تصریح کرد: به نظر 
اکثریت در چارچوب قانون باید احترام گذاشته شود. مشکالت 
مردم را بررسی کنید و منتظر نباشید مردم مشکالت را مطرح 
کنند. شوراها وام دار مردم هستند؛ در احترام گذاشتن به مردم 
پیشی بگیرید. وی خاطرنشان کرد: رفع مشکالت روستاها و 
مطالبات مردم از طریق  تعامل مســئوالن و ارتباط دو سویه 
با دســتگاه های دولتی میسر خواهد شــد. معاون دفتر امور 
روستایی و شوراهای استانداری اصفهان بیان داشت: با گذشت 
چهار دوره از شوراهای اسالمی، 103 هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای روستاهای کشور در نظر گرفته شده که 71 درصد این 

اعتبارات در دولت یازدهم وصول و هزینه شده است.

معاون پیشگیری سازمان بهزیســتی استان اصفهان با 
بیان اینکه سال گذشــته 1۸ هزار نفرمراجعه کننده به 
مراکز مشاوره ژنتیک استان داشتیم، گفت: 1۸0 هزار 
نفر به مراکز مشاوره خانواده، مراجعه و 25 هزار نفر نیز 

در کالس های آموزشی قبل از ازدواج شرکت کردند.
مجتبی ناجی با بیان اینکه برای شناســایی و رسیدگی 
به مبتالیان HIV در مراکز بهزیســتی، ابتدا از کسانی 
که مشکوک به این بیماری هستند، تست خون گرفته 
می شود، اظهار داشت: برای کنترل ایدز در مراکز خود، 
از کودکان کار و معتــادان و دیگــر مراجعه کنندگان 
که احتمال مبتال بــودن به این بیمــاری در آنان زیاد 
است، تست  خون گرفته می شــود و به بررسی مثبت یا 
منفی بودن این بیماری برای این گروه ها می پردازیم و 
افرادی که مبتال به HIV مثبت هستند را در باشگاهی 
با نام »باشــگاه مثبت« عضو می کنیم. وی درخصوص 
کارکردهای این باشــگاه بیان کرد: هــدف اصلی این 
باشــگاه، پرداختن به آموزش های مــورد نیاز این افراد 

است.
معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان اصفهان افزود: 
هم اکنون 2 باشگاه در استان اصفهان دایر است که یکی 
در شــهر اصفهان و دیگری در کاشان بوده و با همکاری 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شده است.

وی در ادامه پیرامون برنامه های ســازمان بهزیســتی 
برای معتادان گفت: اولویت اصلی ما فرهنگ ســازی و 
اطالع رسانی برای پیشگیری از اعتیاد است و به همین 
منظور به درمــان و بازپروری این افــراد در  ۸0 کمپ 
نگهداری از معتــادان پرداخته ایم. معاون پیشــگیری 
سازمان بهزیستی اســتان اصفهان، بااشاره به اقدامات 
بهزیســتی برای کاهش معلولیت ها و جلوگیری از بروز 
موارد جدید آســیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: در 
بحث بینایی به غربال گری بینایی کودکان 3 تا 6 سال 
پرداخته ایم که با اجرای این طرح، سال گذشته 2هزار 
و 600 کودک که مشــکل بینایی داشتند، شناسایی و 

درمان شدند.

معاون پیشگیری سازمان بهزيستی استان اصفهان خبر داد:

مراجعه ۱۸۰ هزار نفر به مراکز مشاوره خانواده در اصفهان

 بهزیستی خبر

معاون دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری اصفهان:

75 درصد جمعیت کشور در شهرها ساکن هستند

ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان  تحت حمایت کمیته امداد
معاون امور فرهنگی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 39 هزار و 570 نفر از 

مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، از خدمات فرهنگی بهره مند شدند. اطالعات سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان: 

سرشبکه و رابط فرقه انحرافی حلقه 
دستگیر شد

پل ارتباطی با اعضای فراری عرفان حلقه در خارج از کشــور و لیدر 
کمپین انحرافی »الف مثل اســتاد« در اصفهان، با تالش سربازان 

گمنام امام زمان)عج( دستگیر شد.
اطالعات ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در یک عملیات 
پیچیده اطالعاتی-عملیاتی، موفق به دستگیری لیدر اصلی عرفان 

انحرافی حلقه در استان اصفهان شد.
فردی که در تور اطالعاتی ســربازان گمنام امــام زمان)عج( افتاده 
است، سرشبکه اصلی و رابط چندین استان این فرقه انحرافی و سرپل 

ارتباطی با اعضای فراری عرفان حلقه در خارج از کشور است.
این عنصر منحرف، مسئول سازمان دهی راهپیمایی ها و تجمعات 
عرفان انحرافی حلقه محسوب شده و لیدر اصلی کمپین »الف مثل 

استاد« در استان اصفهان بوده است.
اطالعات سپاه صاحب الزمان)عج(، پیش از این نیز در چند عملیات 
اطالعاتی مهم، عناصر و سرشبکه های اصلی این عرفان در شهرهای 

اصفهان، نجف آباد و شاهین شهر را متالشی کرده بود.
گفتنی است »عرفان حلقه« که با نام »شعور کیهانی« نیز شناخته 
می شــود با ادعاهای واهی همچون فرادرمانــی، درمان بیماری ها، 
شفابخشی، جاذبه درمانی و تشعشع دفاعی، عده ای ناآگاه از اقشار 
مختلف جامعه را به  سوی خود جذب کرده و سبب انحراف عقیدتی 

آنها می شود.
تلقینات واهی بیان  شده از ســوی این فرقه منحرف و ضاله، باعث 
افزایش آســیب  های روحی روانی، سست شــدن اعتقادات دینی و 

فروپاشی بنیان خانواده برخی از آسیب دیدگان می شود.

رفع موانع راه اندازی مهدهای 
کودک در کنار زندان ها

نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوق مجلس با اشاره به رفع مشکل 
راه اندازی مهدهای کودک در جوار زندان ها، از اعالم آمادگی مجلس 

برای رفع این موانع احتمالی خبر داد.
حسن نوروزی با اشاره به ضرورت استقرار راه اندازی مهدهای کودک 
در زندان ها اظهار کرد: مادرانی که مجرم و دارای فرزند هستند، در 
حال حاضر فضایی برای نگهداری از کودک در کنار خود ندارند که 
این موضوع عالوه بر مادر، موجب آسیب پذیری کودک نیز می شود.

نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوق مجلس افزود: تاکنون فضایی 
برای ایجاد مهدهای کودک در کنار زندان ها وجود نداشــته است؛ 
اما سازمان بهزیستی اعالم آمادگی کرده که این موضوع را با کمک 
سازمان زندان ها راه اندازی کند. البته به دلیل مشکالت حراستی و 
حفاظتی در زندان  ها این موضوع تاکنون عملیاتی نشــده است که 
امیدواریم ســازمان زندان ها با تعاملی که دارد، بتواند این موضوع 

را محقق کند.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد مهدکودک در کاهش آسیب به کودکان 
اثرگذار خواهد بود، گفت: کمیســیون قضائی مجلس نیز در کنار 
سازمان بهزیستی آمادگی دارد در مسائل حقوقی، به موضوع ایجاد 
مهدهای کودک در کنار زندان ها کمک کند. بهزیستی اعالم کرده 
هر زندانی که بیش از 10 تا 15 کودک داشته باشد، می تواند مجوز 
احداث مهدکودک را از ســازمان بهزیســتی دریافت کند؛ اما این 
موضوع هنوز عملیاتی نشده و عالوه بر موافقت سازمان زندان ها، به 

تامین اعتبارات الزم هم نیاز دارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق آیین  نامه ســازمان زندان  ها، 
کودک تا 2 سالگی اجازه ماندن در زندان را دارد و پس از آن باید به 

بهزیستی یا خانواده سپرده  شود.

نحوه پیگیری صدور کارت های 
پایان خدمت و معافیت از سربازی

ســازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای نحوه پیگیری صدور 
کارت های پایان خدمت یا معافیت از سربازی را تشریح کرد.

 سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطالعیه ای اعالم کرد: در مواردی 
مشاهده می شود که سربازان و مشموالن به علت عدم آگاهی از روند 
صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی، برای دریافت 
کارت خود دچار سردرگمی می شوند. در این اطالعیه در خصوص 
روند صدور کارت های مذکور چنین آمده است: اطالعات کارکنان 
وظیفه منقضی خدمت، توســط یگان خدمتی، در سامانه مشترک 
نیروهای مسلح ثبت می شود و سازمان وظیفه عمومی پس از بررسی 
اطالعات و تایید آن، کارت هوشمند پایان خدمت را صادر می کند.

الزم به ذکر اســت که با ورود اطالعات مربوط بــه کارت های پایان 
خدمت یا معافیت از سربازی در سامانه وظیفه عمومی، ظرف مدت 
یک هفته کارت هوشمند صادر می شــود. گفتنی است همزمان با 
صدور کارت هوشمند، پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی مبنی 
بر آماده شدن کارت، برای متقاضی ارسال می شود؛ چنانچه حداکثر 
ظرف مدت 15 روز پس از دریافت پیامک، کارت مورد اشــاره برای 
شما ارسال نشد ابتدا برای پیگیری به ادارات پست مراجعه کرده و در 
صورت نبودن کارت در آن مراکز، می بایست از طریق دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+10( ، درخواســت ارسال مجدد آن را 

ثبت کنید.

مديرکل ثبت احوال استان با اشاره به پايان اعتبار 
کارت های ملی نمونه قديم خواستار شد؛

مردم برای دریافت کارت هوشمند 
اقدام کنند

   مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به زمان 
انقضای کارت های ملی نمونه قدیم گفت: مردم باید هر چه سریع تر 
برای دریافت کارت های هوشمند ملی اقدام کنند. حسین غفرانی 
کجانی با اشاره به مزایای کارت ملی هوشمند گفت: این کارت چرخه 
تکمیل دولت الکترونیک است. وی اظهار کرد: حلقه واصله مردم و به 
نوعی کلید ورود به دولت الکترونیک، کارت های هوشمند ملی است 
که تراشه داخل آنها می تواند با بســیاری از نهادهای دولتی ارتباط 
برقرار کند و جای امضای اشــخاص را بگیرد. وی با اشاره به مزایا و 
اهمیت کارت هوشمند ملی از مردم درخواست کرد که هر چه زودتر 
برای دریافت این کارت به اداره های ثبت احوال، دفاتر پیشــخوان 
دولت و یا اداره های پست مراجعه کنند.غفرانی کجانی تصریح کرد: 
با توجه به روند حدود یک ماهه صدور کارت های هوشــمند ملی و 
امکان اجرای کامل دولت الکترونیک ایجاب می کند که شهروندان 

هر چه سریع تر برای دریافت این کارت ها اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با کارت هوشمند ملی در فضای امن خدمات 

صورت گرفته و سالمت همه رفتارها تضمین می شود.

شکارچیان کاله قاضی قبل از 
شکار، شکاِر قانون شدند

شکارچیان پارک ملی کاله قاضی اصفهان قبل از اقدام 
به شکار، دستگیر و همراه با اسلحه های خود به مراجع 
قضائی تحویل داده شــدند. سرپرست اداره پارک ملی و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان، از دستگیری و 
معرفی سه متخلف شکار در این منطقه به مراجع قضائی 
خبر داد. سرپرســت اداره پارک ملــی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضــی اصفهان، در این باره اظهار داشــت: 
محیط بانان این اداره، حین گشت و کنترل منطقه، یک 
گروه سه نفره از متخلفان شکار را در قسمت جنوبی پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی، قبل از اقدام به 
شکار دستگیر کردند. وی گفت: از این متخلفان دو قبضه 
سالح پنج تیر و دولول قاچاق و 17 تیر فشنگ کشف شد 
و همراه با پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند. نداشتن 
پروانه و اقدام شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش 
توســط متخلفان جرم بوده و طبق ماده 10 و 15 قانون 

شکار و صید قابل تعقیب و مجازات است.

 تصویب روز ملي تشکل ها
و مشارکت اجتماعي در تقویم

مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان هاي مردم نهاد، از 
پیگیري براي ایجاد خانه تشکل ها خبر داد و گفت: باید به 
نقطه اي برسیم که تصدي امور در ایران به دست شوراها 

و نهادهاي مدني باشد.
بهمن مشــکیني مشــاور وزیر کشــور و معــاون امور 
سازمان هاي مردم نهاد، طي سخناني در مراسم برگزاري 
انتخابات تعیین نماینده پنجمین دوره ســازمان هاي 
مردم نهاد در هیئت نظارت کشــور اظهار کرد: فعالیتي 
که در حوزه تشــکل ها انجام شــده، به نظر مي رسد 5 
 درصد از 100 درصد مسیري است که در ایران باید طي 

شود.
وي افزود: باید به جایي برســیم که تصدي امور در ایران 
به دســت شــوراها و نهادهاي مدني باشــد، اگر به این 
نقطه برســیم مي توان گفت 100 در صد مسیر را رفته 
ایم.مشاور وزیر کشــور و معاون امور سازمان هاي مردم 
نهاد، همچنین بیان کرد: اخیــرا در ارائه عملکرد دولت، 
به رشد 200 درصدي تشکل ها اشــاره شد. وی خاطر 
نشان کرد: در شــرایطي که در تقویم رسمي کشور قرار 
نیست مناسبتي اضافه شود، توانستیم روز ملي تشکل ها 
و مشــارکت اجتماعي را به تصویب برسانیم. البته ثبت 
در تقویم صرفا ســمبلیک نیســت، بلکه باید براي آن 

برنامه ریزي داشته باشیم.

به گــزارش ایمنا، متاســفانه کالهبرداران با شــگردهایی 
توانسته اند در سایت ها و وب ســایت ها نفوذ کنند و حتی با 
ایجاد انواع جعلی سایت، به کالهبرداری از مشتریان آنالین 
اقدام کنند. آمارها حاکی از آن اســت که در سال های اخیر 
کالهبرداری به شیوه های متفاوت رواج پیدا کرده است و با 
راه اندازی صفحات جعلی، اطالعات شخصی افراد به سرقت 

رفته و کالهبرداری انجام می شود.
مراقب سايت های کاريابی باشید

رییس پلیس تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان در این باره می گوید: فضای مجازی ابزار بسیار 
مناسب و فراگیری برای تعامالت اجتماعی به ویژه در حوزه 
کسب و کار و تبلیغات است. معموال افرادی هستند که جویای 
کار بوده و دغدغه پیدا کردن کار را دارند و افرادی هم به دنبال 

پیدا کردن کار جدید هستند.
ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضوی با اشــاره بــه وجود 
وب ســایت هایی در فضای مجازی که قصــد کالهبرداری 
مالی از شهروندان را دارند، تاکید می کند: در فضای مجازی 
ســایت های جدیدی به وجود آمده که هــدف واقعی آنها 
کالهبرداری مالی از شهروندان است و در عمل کاری برای 

مردم انجام نمی دهند؛ بلکه بــا جمع آوری اطالعات از مردم 
نیت کالهبرداری مالی دارند، بــدون اینکه بتوانند خدماتی 

به آنها ارائه کنند.
وی ضمن هشــدار به مردم درباره ســایت های کاریابی در 
فضای مجازی گفت: معموال اطالعاتی که این ســایت ها از 
شــهروندان دریافت می کنند اطالعات عادی نبوده و بیشتر 
اطالعات محرمانه و شخصی اســت که به صورت خصوصی 

دریافت می کنند.
این مقام ارشــد انتظامی اذعان کرد: برخی از کاربران، این 
اطالعات محرمانه و شــخصی را به آســانی به ســایر افراد 
نمی دهند اما به راحتی در اختیار این وب سایت ها می گذارند؛ 
ضروری است افرادی که قصد اســتفاده از این وب سایت ها 
را دارند مراقب حدود اطالعات شــخصی خودشان باشند و 
مواردی را که الزم نمی دانند، به سایت ها اعمال نکنند و در 

حقیقت از خدمت کاذب این وب سایت منصرف شوند.
وی خاطر نشان کرد: به تازگی تمهیدات نیروی انتظامی بر 
این است که همکاران در اداره کل با ساماندهی و شناسایی 
ســایت ها، نماد خاصــی مانند نمــاد الکترونیــک را برای 

وب سایت ها در نظر بگیرند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان اضافه می کند: در حقیقت 
هویت این وب سایت ها، معلوم و ماهیت عملکردشان تعریف 
شــده که در حوزه دولت الکترونیک فعال هســتند. اکنون 
درحال ساماندهی و ســازماندهی این وب سایت ها هستیم 

تا با انجام این برنامه خدمتی مفید به شهروندان ارائه دهیم.
شیوع کالهبرداری موسسات در ایام انتخاب رشته داوطلبان،

زمینه رشد تکنولوژی و تجارت الکترونیک بسیاری از خدمات 
و امکانات را در دنیای مجازی فراهم کرده است و با گسترش 
روزافزون اســتفاده از اینترنت و فضای مجازی، ســارقان و 
کالهبرداران سایبری هم به دنبال دریافت اطالعات شخصی 
مردم و سوء استفاده از آن هســتند؛ از این رو ضروت دارد که 
کاربران برای بــاال بردن ایمنی اطالعات خودشــان در این 

فضاها نکاتی را در نظر داشته باشند.
پلیس فتا درخصوص شیوع کالهبرداری موسسات یا افراد 
در ایام انتخاب رشــته داوطلبان هشدار می دهد؛ همچنین 
تاکید می کند که ســازمان ســنجش تحت هیچ عنوانی با 
هیچ موسسه  انتخاب رشته ای همکاری نمی کند و همکاران 
سازمان سنجش حق هیچ گونه همکاری با این موسسات را 
ندارند؛ بنابراین هر فرد و موسسه ای در صورت مطرح کردن 
 این ادعا، به دنبال کالهبرداری و سوء اســتفاده از داوطلبان 

است.
این در حالی است که رییس پلیس تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان هشدار می دهد که این 
روزهــا گروهی از دانش آمــوزان در حال ورود به دانشــگاه 
هستند و موضوع انتخاب رشــته تحصیلی دغدغه آنهاست؛ 
در عین حال برخی از افراد سودجو نیز با نیت سوءاستفاده، 
وب سایت هایی را بارگذاری کردند؛ با این عنوان که می توانند 
مشــاوره ای بســیار فعاالنه و تعیین کننده در انتخاب رشته 

تحصیلی به دانش آموزان ارائه دهند.
مرتضوی با تاکید به این نکته که این وب ســایت ها در عمل 
کمکی به دانش آموزان نمی کنند، گفت: همه این وب سایت ها 
نمی توانند کمک قابل توجهی به دانش آموزان ارائه کنند و در 
حقیقت خود دانش آموز و دانشجو می تواند با مدیریت صحیح 

انتخاب رشته تحصیلی را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد این وب ســایت ها در انتخاب 
رشــته تحصیلی به دانش آموزان خیلی کارآمد نیست و این 
سایت های انتخاب رشته، مثل سایت های کاریابی در عمل 
به دنبال اهداف سودجویانه مالی هستند و بهتر است بدانیم 
که سازمان سنجش تنها مرجعی است که می تواند خدمات 
خوب و مفیدی را به دانش آموزان و دانشــجویان ارائه کند و 
به دانش آموزان توصیه می کنیم مراقب مقاصد کالهبردارانه 
این سایت باشند تا از ضایع شــدن نتیجه تحصیلی  خود در 

امان بمانند.
به گزارش ایمنا، این روزها شاهد راه اندازی صفحات، کانال ها 
و گروه های متفاوت با عناوین جذاب در فضای مجازی هستیم 

که ادعای ارائه خدمات به کاربران این فضا را دارند.
کالهبرداری در فضای عمومی و مجازی با سوء اســتفاده از 

ساده لوحی قربانیان صورت می گیرد.

فضای مجازی به دلیل استقبال عمومی، ارائه ابزارها و امکانات، زمینه را برای سوءاستفاده مجرمان نیز فراهم کرده 
است. اين روزها شاهد راه اندازی صفحات، کانال ها و گروه های متفاوت با عناوين جذاب در فضای مجازی هستیم که 

ادعای ارائه خدمات به کاربران اين فضا را دارند.

ريیس پلیس فتای استان اصفهان هشدار داد:

مراقب سایت های کاریابی باشید
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بزرگداشتآیتا...ابراهیمامینینجفآبادیبرگزارمیشود
مراسم بزرگداشت و تجلیل از آیت ا... حاج شیخ ابراهیم امینی نجف آبادی، معلم اخالق 
و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبری، صبح فردا در 

فرهنگسرای خارون نجف آباد برگزار می شود.

اقتدای ماموم با وجود فاصله با امام 
در نماز جماعت، هم اتصال مامومان به یکدیگر شرط صحت جماعت 
است و هم اتصال آنان به امام جماعت. مالک و معیار اتصال هم آن 
است که میان مامومان با امام جماعت یا میان مامومان، بیش از یک 
قدم بزرگ فاصله نباشد. نکته دیگر در بحث اتصال، آن است که آیا 
ورود به نماز جماعت و گفتن ا... اکبر باید به ترتیب صف ها باشد یانه ؟ 
به این معنا که آیا الزم است کسی که مثال درآخر صف ایستاده منتظر 
بماند تا افراد نزدیک تر به امام جماعــت تکبیر بگویند و بعد ازآنها 
تکبیر بگوید و اقتدا کند یانه؟ حضرت آیت ا... خامنه ای در استفتایی 
می فرمایند که الزم نیست بعد از اقتدای آنان اقتدا کند؛ به شرطی که 

مامومان نزدیک تر، آماده ورود به جماعت باشند.
ســوال : اگر ماموم در آخر یکی از دوطرف صف اول نماز ایستاده 
باشد، آیا می تواند قبل از مامومانی که بین او و امام ایستاده اند، وارد 

نمازجماعت شود؟
جواب: اگرمامومانی که بین او و امام ایستاده اند، بعد از اینکه امام 
جماعت شروع به نماز کرد، به طور کامل آماده اقتدا کردن باشند، 

می تواند به نیت جماعت وارد نماز شود.

مدعیانی که زندگی راجز بدبختی 
نمی بینند

بسیاری از افراد و مردم 
درهمه عمر درپشــت 
دیوار و حصــار زندگی 
و خوشــبختی معطل 
مانده اند و می گویند:ما 
چیــزی  اززندگــی 
نفهمیدیــم ، زندگــی 
بی معناســت! این افراد 
درحیــرت  همیشــه 
و ســرگردانی به ســر 
می برند و گاهی این تحیر 
وسرگردانی و بدبینی را 

به حســاب ذهن ودراکیت فهم خود می گذارند و با یک دنیا غرور 
و کبر می گویند:  این ما هستیم که به بیهوده بودن زندگی ودروغ 
بودن سعادت و خوشبختی و اصالت رنج و بدبختی پی برده ایم  واما 
دیگران چون به قدر ما حس ودرک ندارند، نمی فهمند. این اشخاص 
نمی دانند خودشان مانند کوران بی بصری هستند که درپشت دیوار 
زندگی معطل مانده اند و نتوانسته اند درهمه عمر در ورودی اصلی 
را پیدا کنند. اینها ازهمان اول، راه  را چاه و چاه را راه تصور کرده اند 
و روی همین تصور غلط، لحظه به لحظه  از راه دورتر شده و همیشه 
درسیاهچال های زندگی به سر برده اند؛ به قول یکی از دانشمندان 
طوری پرورش یافته اند که برای احساس رنج و مصیبت کامال آماده اند 
و از کوچک ترین رنجی فریادشان به فلک می رسد؛ ولی نسبت به 

آنچه خوشی و سعادت است، لخت و مرده و بی حس می باشند. 
برگرفته ازکتاب حکمت ها و اندرزها

از افراد کم حرف حکمت بیاموزید
رسول خدا )ص( می فرماید: هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، 

یا باید حرف خوب بزند یا اگر حرف خوب نمی زند، ساکت باشد.
آیت ا... مجتهدی تهرانی )ره( در شرح این حدیث می فرماید:حدیث 
بلد نیستی بگویی، موعظه بلد نیســتی بکنی، چرا بیخودی حرف 
مردم را می زنی؟ چرا غیبت می کنی؟ چرا دروغ می گویی؟ ساکت 
باش! اگر بلدی در مجلســی حرف خیر بزنی، حدیثی مســئله ای 
بگویی یا ســخنی که مردم را با خدا آشنا کند، صحبت کن؛ در غیر 

این صورت سکوت کن.
ایشــان در ادامه می گوید: بعضی ها بلد نیســتند حــرف بزنند؛ 
می خواهنــد حرفی زده و نطقــی هم کرده باشــند. چرت و پرت 
می گویند؛ گناه و دروغ و غیبت می کنند. پس کسی که ایمان به خدا 
و روز قیامت دارد، یا باید حرف خیر بزند )یعنی قبل از حرف زدن فکر 
کند حرفی که می زند دردی را دوا می کند( یا اینکه ساکت باشد.

اگر انسان ساکت باشد کمتر هم گناه می کند. در روایتی آمده است: 
نزدیک افراد ساکت بروید و از آنها حکمت بیاموزید. افراد پرحرف 
غالبا به گناه می افتند. زیاد حرف می زنند و به همین خاطر به غیبت 

و دروغ مبتال می شوند.

فتو نکته

احکام

نکته های باریک تر از مو

مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان  سمیه مصور
اصفهان، در جریان برگزاری مراسم 
اختتامیه مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم اســتان اصفهان با انتقاد از کم توجهی نهادها و 
دستگاه های مسئول به بیمه فعاالن قرآنی، خواستار برطرف 
کردن مشکل بیمه مربیان قرآنی شد.حجت االسالم صادقی 
در این مراســم ازآیت ا... طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه اصفهان درخواست کرد که بیمه فعاالن قرآنی را 
پیگیری کنند چرا که این  مسئله را کمترین توقع مربیان 
قرآنی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان درگفت وگو با زاینده رود دراین 
باره گفت: نه تنها از امام جمعه که از دیگر مسئوالن نیز انتظار 
داریم نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند که چرا یک 
مربی قرآنی که در مناطق محروم بــه فعالیت های قرآنی 
مشغول است نباید بیمه شود و آن فعال قرآنی مجبور باشد 

درآمد اندک خود را صرف هزینه بیمه کند.
حجت االسالم صادقی افزود: چرا باید جامعه قرآنی مظلوم 
واقع شود و کسی نباشد که از مربیان قرآنی )که در مناطق 
محروم از روی عشــق و عالقه به ترویج قرآن می پردازند( 
حمایت کند؛ در حالی که یک خادم مســجد که ســاعت 

کمتری نسبت به مربی قرآن  فعالیت دارد بیمه شده است.
گالیه مدیــر کل اوقاف و امــور خیریه اســتان اصفهان از 
کم توجهی مسئوالن به بیمه شدن مربیان قرآنی و افرادی 
که در جهت توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه فعالیت 
می کنند، از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه جامعه 
قرآنی کشــور بود و آنها در مطالباتشــان از مسئولین در 
خواست می کردند تا نسبت به این امر اقداماتی صورت گیرد.

پیگیری جامعه قرآنی کشور سبب شد تا طرح بیمه فعاالن 
قرآنی هشت سال پیش توسط معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در راســتای حمایت های مادی و 

معنوی از فعاالن عرصه قرآنی کشور مطرح شود.
با آغاز اجرای این طرح تعداد زیــادی از فعاالن قرآنی زیر 
پوشش این طرح قرار گرفتند؛ ولی دراواخر سال 93 بدون 
هماهنگی قبلی با بیمه شــوندگان قرآنــی و بدون در نظر 
گرفتن سوابق و حتی نیازشان به اســتفاده از بیمه در ایام 
تعطیالت نوروز، بیمه آنها قطع و ادامه آن به ابالغ آیین نامه 

جدید موکول شد.
ثبت نام در صندوق  اعتباری هنر ضروری است

تغییر شــرایط و ابهامات موجود باعث شد تا برای پیگیری 
این موضوع به سراغ معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی اســتان اصفهان برویم که وی با اشاره به 
تغییرات صورت گرفته  در آیین نامه جدید در گفت و گو با 
زاینده رود گفت: آیین نامه بیمه فعاالن قرآنی پس از مدتی 
از اجرا، دستخوش اصالحاتی شد  و در نسخه نهایی، فعاالن 
قرآنی در ســه گروه تبلیغ و ترویج قرآن و عترت، آموزش و 
پژوهش های قرآنی و فعالیت های هنری قرآنی تحت پوشش 

بیمه قرار گرفتند.
ابوالفضل یعقوبی ادامه داد: در گروه آموزش، افرادی با سابقه 
فعالیت آموزش عمومی، نیمه تخصصی یا تخصصی قرآن  
که سابقه 3 سال فعالیت در این زمینه را دارند تحت پوشش 
بیمه ای قرار می گیرند؛ در حالی که در آیین نامه قبلی سابقه 

فعالیت 5 سال ذکر شده بود.
 یعقوبی تصریح کرد: اساتید، پیشکســوتان، داوران قرآن، 

حافظان، مبلغان، سخنرانان قرآنی و قاریان در  گروه تبلیغ 
و ترویج زیر پوشش بیمه قرار گرفته و  پژوهشگران قرآنی 
با داشتن حداقل ســه اثر پژوهشی قرآنی باالی چهارصد و 
حداقل مدرک سطح 2 حوزه یا لیسانس علوم و معارف قرآن 
و همچنین فعاالن قرآنی که در فعالیت های هنری همچون 
کتابت قرآن، کتاب آرایی قرآنی اشــتغال داشــته باشند، 

می توانند از طرح بیمه فعاالن قرآنی استفاده کنند.
وی با تایید قطع شدن بیمه تعدادی از فعاالن قرآنی گفت: 
در  آیین نامه جدید کادر اجرایی موسسات فرهنگی قرآن و 
عترت  مشمول این طرح نمی شوند و عمدتا افرادی که بیمه 
آنان قطع شده  از این گروه هستند که این افراد باید از طریق 
بیمه اجباری که هزینه آن بر عهده کارفرماست تحت پوشش 
قرارگیرند. معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهان، همچنین افزود: از سال 94 مقرر 
شد که افراد بیمه شده در سالیان گذشته باید در صندوق 
اعتباری هنر ثبت نام کنند تا به عنوان فعاالن قرآنی شناخته 
شوند،اما  بعضی از افراد اقدام به ثبت نام نکردند و از این رو 

بیمه آنان قطع شد. ولی اگر این افراد )درصورتی که شرایط 
عنوان شده در آیین نامه را دارا باشند( به اداره ارشاد مراجعه 
کنند، ثبت نام آنان در صندوق اعتباری هنر انجام گرفته و 

بیمه آنان دوباره وصل می شود.
یعقوبی در پاسخ به گالیه مدیراداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان از بیمه نشدن مربیان قرآنی  تصریح کرد: بیمه 
کردن فعاالن قرآنی از موضوعاتی است که معاونت قرآن و 
ارشــاد اهتمام زیادی به اجرای آن دارد و تالش می کند تا 
مربیان قرآنی که در موسســات قرآنی مردم نهاد فعالیت 
می کنند را زیر پوشش بیمه ای قرار دهد؛ ولی باید مربیان 
قرآنــی و همچنین افرادی که در زمینه هــای دیگر قرآنی 
فعالیت می کنند توجه داشته باشند که برای استفاده از این 

طرح، داشتن شرایط ذکر 
شــده در آیین نامه الزامی 

است.
معاون قرآن و عترت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درپایان خاطرنشــان کرد: 
تــداوم اجرای ایــن طرح 
نیازمند پرداخــت اعتبار 
بودجه ای اســت که بدین 
منظور پیش بینی شــده 
است؛ به طوری که در سال 
جدید نزدیک به 400 نفر 
از افرادی که در اســتان در 
صف ثبت نام  قرار داشتند 
برای بیمه شــدن معرفی 
شــده اند.دغدغه جامعــه 
قرآنی درخصــوص بیمه و 
مسائل مربوط به آن، مطالبه 
به حقی اســت که خادمان 
قرآنی در راه توسعه  و ترویج 
فرهنگ قرآنی از مسئوالن 

داشــته و انتظار دارند با ابالغ اعتبارات  بودجه ای و  اعمال 
اصالحات دیگر در آیین نامه، زمینه خدمت بیشتر همراه با 

آسودگی خاطر برایشان فراهم شود.

فراز و نشیب های بیمه جامعه قرآنی در گفت و گو با مسئوالن اداره اوقاف و ارشاد  بررسی شد

غفلتمسئوالنیاکمبودبودجه؟

بیمه کردن فعاالن 
قرآنی از موضوعاتی 

است که معاونت 
قرآن و ارشاد اهتمام 
زیادی به اجرای آن 

دارد و تالش می کند 
تا مربیان قرآنی که 

در موسسات قرآنی 
مردم نهاد فعالیت 

می کنند را زیر 
پوشش بیمه ای قرار 

دهد

شهدای مدافع حرم؛
الگوی هجرت، مجاهدت و شهادت

بی تردید پویندگان راه فضیلت و سیر و ســلوک الی ا...، برای 
تحکیم پایه های فضایل اخالقی باید دقیقا مراقب آثار مثبت و 
منفی اعمال نیک و بد در روح و جان خود باشند و بدانند هیچ 
عملی نیست مگر اینکه در دل و جان اثر می گذارد؛ اگر اعمال 
پاک و نیک اســت، روح را به رنگ خود در می آورد و اگر زشت 
و آلوده و ناپاک اســت، آلودگی را به درون روح و جان و اخالق 
می کشاند. در این میان جهاد فی سبیل ا...، از جمله مصادیق مهم 
سیر و سلوک معنوی اســت که  در تلطیف روح وتقویت اراده و 

سلطه بر هوای نفس تاثیر فراوانی دارد.
لذا در حالی که  تکفیری ها به کشــتار مسلمین و غیرمسلمین 
دامن می زنند و به بدترین صورت ممکن سرها را می برند و بدن ها 
را می سوزانند، جهاد فی سبیل ا... بر همه عالقه مندان به اسالم 
و اهل بیت )ع( واجب است و باید ریشــه های آنها را خشکاند. 
همچنین از نظر معنوی و ارزشی نیز سزاوار است که انسان به 
استقبال ضربات شمشــیرها برود و در بستر، به مرگ طبیعی 
نمیرد؛ زیرا افتخار شهادت، انسان را آماده تحمل رنج ها می کند.

بدیهی اســت که جریان های تکفیری، اقلیتی در جهان اسالم 
هستند که ســه خطر را متوجه جهان کرده اند: خطر نخست 
متوجه مســلمانان اســت که هر روز عده ای بی گناه به دست 
این اقلیت قســی القلب و دور از منطق به خاک و خون کشیده 
می شوند، آنها به شیعه و سنی، هیچ کدام رحم نمی کنند. دومین 
خطر این جریان خطرناک برای جهان اســالم است که چهره 
اسالم را خدشــه دار کرده و این دین را به عنوان دین خشونت 
و وحشــی گری معرفی می کنند؛ در حالی که پیامبر اســالم، 
پیامبر رحمت و مهربانی بود و متاسفانه این اقدامات آنها سبب 
شده جاذبه اسالم تبدیل به دافعه شود و دشمنان نیز با همین 
بهانه به اسالم ستیزی دامن بزنند. خطر سوم جریان تکفیری، 
متوجه جهان بشریت است؛ زیرا آنها با اقدامات خود همه جا را 
ناامن کرده اند. لذا باید با تکفیری ها مبارزه کنیم؛ زیرا پایبندی 
به فرمان خدا و برنامه های مذهب نیاز به ایثار، هجرت و حتی 

جهاد و شهادت دارد.
در این میان شــهدای مدافع حرم با الگو پذیری از  امام حسین 
علیه السالم که راه هجرت و مبارزه را در پیش گرفت،  هجرت، 
جهاد و شهادت را به خوبی تعبیر کرده اند و جان خود را در طبق 
اخالص گذاشته اند و در مقابل دشمنان اسالم که قصد ویرانی 
کشورهای اسالمی و نابودی اسالم ناب را دارند، به پا خاسته  و 

شربت شهادت نوشیده اند. آن شهدای گرانقدر در ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد فی سبیل ا... 
َِّذیَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا فِي َسِبیِل اهللِ  از دیگران سبقت گرفته اندکه به تعبیر قرآن کریم »ال
بَِأْموالِِهْم َو أَنُْفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًه ِعْنَد اهللِ َو أُولِئَک ُهُم الْفائُِزوَن؛کسانی که ایمان آورده و عالوه بر 
آن، جهت حفظ ایمان خویش و گسترش آن، سختی هجرت را بر خویشتن خریده اند و با مال و 
جان خویش در راه خداوند و اعتالی نام و گسترش دین او جهاد نموده اند، درجاتشان در پیشگاه 

خداوند باالتر است و چنین افرادی رستگار و پیروز هستند«.
این رویش های بی نظیر انقالب اسالمی در حالی رو به افزایش  است که  هم اکنون اسالم اصیل 
عصر پیامبر صلی ا... علیه و آله و ســلم در میان برخی از مدعیان اسالم گرایی)مروجان اسالم 
آمریکایی( نایاب است و سازنده ترین مفاهیم همچون »زهد و پارسایی«، »صبر«، »انتظار«، 
»شهادت«، »شفاعت« و »عبادت« گاهی آنچنان گرفتار تحریف و تفسیرهای نادرست و وارونه 
شده که اسالم راستین از آن وحشت می کند! از سوی دیگر مفاهیمی همچون هجرت، جهاد و 
شهادت به دست فراموشی سپرده شده یا الاقل شکل تاریخی و مخصوص به دوران معینی از 

آغاز اسالم را به خود گرفته است.

آری، توحید اسالمی به انواع شرک ها آلوده شده و مکتب اهل 
بیت پیامبر صلی ا... علیه و آله و سلم که اسالم اصیل را )به حکم 
»انّی تارک فیکم الّثقلین، کتاب اهلل و عترتی؛  من در میان شما 
دو چیز وا می گذارم ،کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم را«( در 
خود پرورش می دهد، در میان گروه عظیمی از مسلمین کامال 
ناشناخته مانده و با انواع تهمت ها، مردم را از آن دور ساخته اند.

شهدای مدافع حرم؛ تبلور عینی فرهنگ عاشورا
حادثه عاشورا با گذشت بیش از 13 قرن، سال به سال شکوفاتر 
و باعظمت تر می شــود. این حادثه نه تنها فراموش نمی شود، 
بلکه هر سال بر عظمت آن نیز افزوده می شــود؛ زیرا آنچه با 
ذات و رضای خداوند متعال مرتبط اســت، رنگ جاودانی به 

خود می گیرد.
عاشورا سرمایه  عظیم تشیع است که شهیدان کربال از خود به 
یادگار گذاشته اند که باید از آن برای حفظ ارزش های اسالمی 
استفاده کرد. مردم دنیا از این قدرت ناآگاه هستند ولی وقتی با 

حوادث روبه رو می شوند با قدرت عاشورا آشنا می شوند.
در این بین باید دانست شعار و هدف »هیهات منا الذله« کهنه 
نمی شــود؛ عدالت، عزت، آبرو و شــخصیت کهنه نمی شود و 
هر آنچه با اینها ارتباط داشته باشــد، رنگ جاودانگی به خود 

خواهد گرفت.
این گونه است که  در فرازهای پایانی زیارت عاشورا آرزو می شود 
که  ای کاش ما هم در راه اهل بیت)ع( و مانند شــهدای کربال 
شهید شــویم و آنهایی که آرزو داشــتند مانند شهدای کربال 
باشند، باید به شهادت مدافعان حرم بنگرند که بیش از پیش 
عارف به حق شهیدان کربال و مخصوصا ساالر شهیدان شدند 
و از آن در زندگی خــود الگو گرفته و بر عزت و ســربلندی و 
شهامتشان افزوده وحماسه های عاشورا در وجودشان شکل 

گرفته است.
امروزه با وجود این هجمه دشمنان، عرصه کربال برای عاشقان 
امام حسین)ع( در سوریه فراهم شــده است؛ زیرا هر روز، روز 
عاشورا و همه زمین ها زمین کربالســت و مبارزه حق وباطل 
تمام نمی شود و این قیام تا زمان قیامت حضرت مهدی)عج( 
ادامه خواهد داشــت؛ بنابراین کســانی که آرزوی شــهادت 
می کردند خداوند سفره را برای آنها گسترده است؛ خانواده های 
شــهدای مدافع حرم باید افتخار کنند که چنین عزیزانی را 

پرورش داده اند.

نماز فقط برای آباد کردن آخرت آدم نیست؛ برای آدم کردن و اصالح امور دنیای آدم نیز هست. اشتباه اســت اگر بگوییم که ثمره نماز فقط در آخرت دیده 
می شود.

 اگر بنا باشد کسی برای آخرت عبادت کند، آیا قبل از آن نباید یک آدم معمولی متعادل باشد که بتواند عبادت و بندگی کند؟ اگر آدم بخواهد درست عبادت 
کند و به خدا برسد، اول باید درست زندگی کند و اگر کسی بخواهد درست زندگی کند، اول باید نماز بخواند. نماز بخوان تا با همه رنج هایی که در دنیا هست 
از زندگی خودت لذت ببری و احساس رضایت کنی؛ بعد با خدایی که این زندگی زیبا  و این حیات طیبه را به تو داده است، رفیق می شوی. انسان تا وقتی از 
زندگی خودش لذت نبرد که با خدا رفیق نمی شود. آدم دمغ، بدعنق و بداخالق که به سمت خدا نمی رود! این آدم همیشه با خودش و دیگران درگیر است. 

آدم اول باید درست زندگی کند و برای اینکه درست زندگی کند اول باید درست نماز بخواند.
نیا ) چگونه یک نماز خوب بخوانیم/ حجت االسالم پناهیان(
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گلدان معناگرا؛ هدیه کی روش به ساکت!
سرمربی پرتغالی تیم ملی یک روز پس از حضور در تهران به سراغ دبیرکل فدراسیون فوتبال 
رفت و در این دیدار  با تبریک انتخاب محمدرضا ساکت به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون 

فوتبال، به وی یک گلدان بونسای هدیه کرد و گفت: همه ما برای موفقیت تالش می کنیم.

رییس کمیته ملی المپیک اعالم کرد: نظر به گرامیداشت مقام شامخ 
شــهدای انقالب، به خصوص شــهدای 
مدافع حــرم، کاروان اعزامی ایران 
به بازی های داخل ســالن عشق 
آبــاد، به عنوان کاروان شــهید 

»حججی« نام گذاری شد.
کیومرث هاشمی، رییس کمیته 
ملی المپیک با اعــالم این خبر 
گفت: نظر به مقام شامخ و جایگاه 
واالی شــهدای گرانقــدر انقالب 
اسالمی، به خصوص شــهدای مدافع حرم که 
تا ابد این مردم و این ســرزمین مدیون رشادت ها و جانفشانی های 
این عزیزان در پاسداشت از اسالم و ایران عزیز هستند، کمیته ملی 
المپیک کاروان اعزامی به بازی های داخل ســالن و رزمی آســیا و 

اقیانوسیه را به نام شهید »حججی« نام گذاری کرد.

انتخاب نام شهید »حججی«برای کاروان 
اعزامی ایران به بازی های عشق آباد

منهای فوتبال

طلسم برگزاری مجمع هیئت 
هاکی شکسته می شود

مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان اصفهان قرار است 
روز دوشنبه ۶ شهریورماه با رقابت ۲ کاندیدا برگزار شود.

عبدالحمید جمالی و پژمان سلطانی دو کاندیدای تایید 
صالحیت شده برای شــرکت در انتخابات هیئت هاکی 
اســتان اصفهان هســتند که باید برای برعهده گرفتن 
مسئولیت این هیئت ششم شــهریورماه با یکدیگر به 
رقابت بپردازند.پیش از این مجید معین مسئولیت هیئت 
هاکی استان اصفهان را بر عهده داشت که دوره ریاست 
وی دی ماه سال ۹۴ به پایان رسید و با وجود بیش از چهار 
بار ثبت نام از کاندیداهای این هیئت و تایید صالحیت این 
افراد، برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت هاکی استان  به 
دالیل مختلف و نامشخص لغو شد و در این مدت هیئت 

با سرپرست اداره می شد.
در حال حاضر هیئت هاکی اســتان اصفهان توســط 

عبدالحمید جمالی به عنوان سرپرست اداره می شود.  

دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان خبر داد:

اعزام 7 ورزشکار اصفهانی به 
مسابقات جهانی فری استایل

دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان گفت: در مسابقات 
جهانی اسکیت فری اســتایل، هفت ورزشکار از استان 
اصفهان حضور دارند.احســان حبیب آبادی اظهار کرد: 
در مسابقات رولر کاپ روسیه که در روزهای گذشته به 
انجام رسید، تیم فری استایل کشورمان، عناوین برتر را 

از آن خود کرد.
 وی با اشــاره به حضور 1۴ ورزشــکار اصفهانی در این 
مسابقات بیان داشت: در این پیکارها، رضا لسانی در رده 
سنی باالی 1۶ سال موفق به کسب مقام قهرمانی و مدال 
طال شد.دبیر هیئت اسکیت استان اصفهان متذکر شد: 
در همین رده سنی لعیا عربی و زهرا حسینی نیز به ترتیب 
دوم و سوم شدند.سرمربی تیم فری استایل یادآور شد: 
در رده سنی کمتر از 1۶ سال نیز علی شجاعی بر سکوی 
اول ایستاد و امیرمحمد سواری در جایگاه دوم ایستاد، 
 در بخش بانوان نیز مژده یاوری به مقام دومی بســنده 

کرد.
 وی تصریح کرد: نیلوفر کرباســی، رؤیا ســالک، ترانه 
احمدی، مهسا حیدری، لعیا عربی، زهرا حسینی، رضا 
لسانی، شایان عادلی نیا، علی شجاعی، سجاد خسروانی، 
سیروان خسروانی و محمد ســواری از استان اصفهان و 
سجاد محمدی و علی جهانی از همدان و البرز سایر نفرات 

اعزامی به روسیه بودند.   

خبر روز

تیم ملی فوتبال ایران ۹ شــهریور ماه ســال جــاری از هفته نهم 
مقدماتی جام جهانی ۲018 روسیه در دیداری که برای شاگردان 
کارلوس کی روش جنبه تدارکاتی دارد، در 
ورزشگاه جام جهانی سئول به مصاف 
کره جنوبی خواهد رفت. طبق برنامه 
قبلی قرار بود برای این دیدار نیز 
شاگردان کی روش برای اعزام به 
سئول از پرواز اختصاصی استفاده 
کنند که این موضوع طی روزهای 
گذشته منتفی شــده و کاروان تیم 
ملی با ۲3 بازیکن به همراه کادر فنی 
با پرواز عادی در تاریخ اول شهریورماه سال 
جاری راهی کشور کره جنوبی خواهد شد. به نظر می رسد صعود زود 
هنگام به جام جهانی ۲018 روسیه کار خودش را کرده و شاید تغییر 

شرایط برای تیم ملی نیز غیر مرتبط با این امر نباشد.

 تبعات صعود زودهنگام تیم ملی
 لغو چارترها!

حاشیه روز

شنیده می شود که دو بازیکن از تیم های بزرگ پایتخت مشکوك 
به مصرف قرص های روانگردان هستند. این 
در حالی است که حتی فیلم مربوط به 
آنها نیز به دست نهادهای امنیتی 
رســیده و این نهاد نیز گزارشات 
را در اختیــار کمیتــه اخــالق 
فدراسیون فوتبال قرار داده است. 
کمیته اخالق نیز در حال حاضر 
این پرونده را باز نگه داشــته و در 
حال بررسی است. به نظر ماده ای که 
توسط این دو ستاره مصرف می شود، 
همان ترامادولی است که پیش از این نیز بارها درباره اش در فوتبال 
ایران بحث و شک به وجود آمده است. ضمن اینکه کمیته اخالق به 

دنبال پیدا کردن عوامل شروع کننده این اتفاق نیز هست.

 کمیته اخالق پیگیر پرونده 
دو فوتبالیست مشهور!

اتفاق روز

اما بخش اعظمی از افتخارات باشگاه سپاهان در طول بیش از 
۶0 سال از حیاتش به زمانی باز می گردد که فوالدشهر میزبان 
 بازی های خانگی این تیــم بود؛ از فینال آســیا و بازی برابر

 اوراوا ردز تا شب رویایی قهرمانی این تیم در لیگ چهاردهم 
که با تساوی تراکتورسازی و نفت در بازی همزمان محقق شد 
خاطرات شیرینی برای طالیی پوشان اصفهان رقم خورد که 

هیچگاه از یاد هواداران این تیم نمی رود.

1( ســپاهان یک- اوراوا ردز یک/ فینال آســیا در 
ورزشگاه فوالدشهر

در فصل ۲00۷ ســپاهان با ترکیبی از بازیکنان مســتعد و 
باتجربه به مربیگری لوکا بوناچیچ یکــی از بهترین تیم های 
تاریخ لیگ برتر را در اختیار داشــت. آنهــا که دومین فصل 
میزبانی در فوالدشهر را تجربه می کردند با غلبه بر کاوازاکی 
و الوحده امارات در مراحل حذفی به فینال آســیا رسیدند تا 
فوالدشهر به عنوان تنها ورزشگاه ایرانی برای اولین و آخرین 

بار بلیت فینال آسیا را بر خود ببیند.

۲( سپاهان ۲ - پیکان یک/ قهرمانی پس از ۷ فصل
۷ فصل پس از اولین قهرمانی سپاهان در لیگ برتر، سپاهان 
کهکشانی قلعه نویی در اولین فصل حضور این مربی در بازی 

هفته ماقبل پایانی برابر پیکان پیروز شــد و قهرمانی خود را 
مسجل کرد. در آن بازی ابتدا سپاهان با گل ابراهیم توره در 
دقیقه 3 پیش افتاد، اما علیرضا عباسفرد در دقیقه 30 کار را به 
تساوی کشاند. سپاهان که برای مسجل کردن قهرمانی خود 
حتما پیروزی می خواست با گل دقیقه 8۵ ابراهیم توره پیروز 
شد تا ورزشگاه فوالدشهر با هواداران طالیی پیش جشن غیر 

رسمی قهرمانی را برپا کند.

۳( سپاهان صفر - پرسپولیس صفر/ دفاع از عنوان 
قهرمانی برابر چشمان رقیب

مسجل کردن قهرمانی آن هم در بازی برابر رقیب سنتی یکی 
از اتفاقات ویژه فوتبال به شمار می رود که سپاهانی ها در بازی 
هفته ماقبل پایانی برابر پرســپولیس آن را انجام دادند. برای 
سپاهان یک تســاوی برابر پرســپولیس برای مسجل شدن 
قهرمانی کافی بود و آنها موفق شدند با تساوی بدون گل برای 
دومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر شوند. سپاهاِن آن سال 
که امیر قلعه نویی هدایتش را بر عهده داشت اولین تیم تاریخ 

لیگ برتر بود که توانست از قهرمانی اش دفاع کند.

۴( سپاهان صفر  - مس سرچشــمه صفر/ هتریک 
قهرمانی!

برای اولین و البته آخرین بار در تاریخ فوتبال ایران یک تیم 
باشگاهی می رفت تا ســومین قهرمانی متوالی خود را جشن 
بگیرد. همین موضوع کافی بود تا هواداران سپاهان ساعت ها 
پیش از آغاز بازی ورزشگاه فوالدشهر را پر کنند، سپاهان برای 
تحقق این امر از تیم از پیش سقوط کرده مس سرچشمه تنها 
یک تساوی آن هم در خانه می خواست که این اتفاق هم رخ 
داد تا سپاهان با مربیگری زالتکو کرانچار برای سومین فصل 
متوالی قهرمان لیگ برتر شــود. این قهرمانی یا به قول خود 
سپاهانی ها »هتریک قهرمانی« شاید یکی از 3 اتفاق بزرگ 

تاریخ سپاهان باشد.

۵( ســپاهان ۲ - استقالل صفر/ جشــن طالیی در 
سوپرجام آسیایی

در انتهای فصلی که سپاهان قهرمان لیگ شده بود و استقالل 
جام حذفی را برده بود دو تیم در مرحله یک هشــتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فوالدشهر رو در روی هم قرار 
گرفتند. برنده این مرحله از لیگ قهرمانان آسیا در آن سال ها 
فقط با یک بازی مشخص می شد و ســپاهاِن آماده آن سال 
موفق شد با گل های برونو سزار و محسن بنگر استقالل را در 
فوالدشهر شکست دهد تا در دیداری که از سوی رسانه های 
ایرانی از آن به عنوان سوپرجام یاد می شد، پیروز شود. استقبال 
هواداران سپاهان از آن بازی به قدری بود که خیابان های شهر 
فوالدشهر از ساعت ها قبل از بازی قفل شده بود و سپاهانی ها 

خیلی زود ورزشگاه فوالدشهر را پر کردند.

۶( ذوب آهن صفر - ســپاهان ۴/ بهترین برد داربی 
اصفهان

بهتریــن پیروزی ســپاهان در دربی های اصفهــان به لیگ 
دوازدهم باز می گــردد جایی که آنهــا ذوب آهن بحران زده 
آن روزهــا را در خانه خــودش با ۴ گل شکســت دادند، در 
کری خوانی میان طرفداران دو تیــم اصفهانی قطعا این برد 

جایگاه ویژه ای دارد!

۷( سپاهان ۲ - ســایپا صفر/ رویایی ترین قهرمانی 
طالیی ها

 آخرین جشن قهرمانی سپاهان به همین بازی باز می گردد.
در هفته پایانی لیگ چهاردهم سپاهان که تا هفته قبلش در 
رتبه سوم بود برای قهرمانی نیاز به تساوی تراکتورسازی و نفت 
تهران، تیم های اول و دوم جدول در بازی همزمان داشت. آن 
بازی به طور عجیبی با تســاوی 3 بر 3 تمام شد تا سپاهانی 
که ۲ بر صفر سایپا را برده بود به طور کامال معجزه آسا برای 

پنجمین بار قهرمان لیگ برتر شود.

به مناسبت بازگشت سپاهان به فوالدشهر پرخاطره ؛

تداعی خاطرات شیرین زردپوشان درفوالدشهر

  سپاهان پس از 10 سال اجاره نشینی در ورزشگاه فوالدشهر فصل گذشته باالخره از این ورزشگاه به ورزشگاه 
خانگی خود یعنی نقش جهان کوچ کرد و به میزبانی در ورزشگاه پر خاطره خود در فوالدشهر پایان داد.

باشگاه سپاهان در تالش است تا با تسریع در تست های پزشکی مهاجم عراقی 
خود ITC این بازیکن را دریافت کرده تا از او در شهرآورد اصفهان استفاده کند.

مروان حســین، مهاجم عراقی و آخرین خرید خارجی ســپاهان که در فصل 
نقل و انتقاالت تابســتانی و پس از اتمام رقابت های لیگ عراق به اصفهان آمده 
چند روزی اســت که تمرینات خود را برای حضوری پر قدرت در این تیم آغاز 
کرده است.این بازیکن با باشگاه سپاهان قراردادی ۲ ســاله امضا کرد و اکنون 
برای حضور در ترکیب تیم ، تست های پزشکی مورد نظر سازمان لیگ را پشت 
سر می  گذارد.کرانچار که قصد دارد از این بازیکن در شهرآورد اصفهان که فردا 
برگزار می شود استفاده کند از باشگاه درخواست کرده تا به هرصورتی کارت بازی 
مروان حسین را دریافت کنند. از همین رو سپاهانی ها تالش های فراوانی را برای 
تکمیل مدارك این مهاجم عراقی آغاز  کرده اند و ظرف چند روز گذشته مروان 
حسین تمام تست های پزشکی الزم را انجام داده اســت تا با آماده شدن پاسخ 
تست های پزشکی و سایر مدارك این بازیکن، کارت بازی وی از سوی سازمان 
لیگ صادر شود؛ همچنین مدیران باشگاه صدور ITC این بازیکن را از  فدراسیون 
 فوتبال عراق و باشــگاه الشرطه درخواست کرده اند تا مشــکلی از این بابت نیز 

به وجود نیاید. 

 تالش سپاهان برای حضور مروان حسین
 در شهرآورد اصفهان

»لئوناردو بونوچی« که در این تابستان در اتفاقی غیرمنتظره از یوونتوس 
جدا و در ازای ۴0 میلیون یورو به میالن پیوست، در گفت وگو با روزنامه 

یــی  لیا یتا »گاتزتا دلو اسپورت« در خصوص چرایی ترك بانوی پیر ا
گفت: همانطور که پیش از این گفته ام، در 
حال حاضر تنها به میالن فکر می کنم و 
یوونتوس مربوط به گذشته می شود. 
از یوونتوس بابت چیزهایی که به 
من داد، تشکر می کنم. با آنها بود 
که من تبدیل بــه یکی از بهترین 
مدافعان جهان شدم، اما به هر حال 
هر کسی مسئول تصمیماتی است که 
می گیرد و عواقبش هم پای خود اوست. 
یوونتوس و آلگری فصل گذشته تصمیمات خیلی 
دقیقی گرفتند و من هم بر این اساس تصمیم به جدایی از این تیم گرفتم.
وی افزود: آلگری گفت که جدایی از یوونتوس تصمیم من بوده است، اما 
باید بگویم که بعد از صحبت با مدیران باشگاه به این جمع بندی رسیدیم 

و به تنهایی تصمیم به ترك یووه نگرفتم.         

بونوچی: 

یوونتوس مربوط به گذشته می شود

قاب روز

خداحافظ قهرمان
 مراســم تشــییع پیکر زنده یاد مرحوم محمدعلی فالحتی نژاد، قهرمان 
وزنه برداری با حضور مسئوالن فدراسیون وزنه برداری و جماعت مشتاق و 

عالقه مند به آن مرحوم برگزار شد.

با شکست بارسا مقابل رئال مادرید شایعات انتقال کوتینیو به اسپانیا 
قوت گرفت. از طرفی کلوپ هم در لیســت ۲۲ 
نفره خود، این بازیکــن را حذف کرد تا 
در بسیاری از رسانه ها ستاره برزیلی 
آبی انــاری شــود، اما داســتان با 
کنفرانس مطبوعاتی کلوپ دوباره 
تغییر کرد و لیورپول بار دیگر نشان 
داد که هرگز برنامه ای برای فروش 
هافبک خود ندارد. مربی قرمزهای 
مرسی ساید اظهار داشــت: نه این که 
نخواهم جواب بدهم، اینکه پاســخم 
ابدا تغییر نکرده است. همانطور که مالک باشگاه گفته، هر پیشنهادی 
که بارسایی ها ارائه دهند رد می شود. زیرا ما نیازی به پول نداریم و روی 
چیزهای دیگر سرمایه گذاری کرده ایم. کلوپ ادامه داد: ما باید به اهداف 
و رویاهای خود دست یابیم. پیام ما روشن است و کوتینیو را نمی فروشیم!

 پاسخ قاطعانه لیورپول
 به پیشنهاد بارسلونا

فوتبال جهان
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احتمال بارش خفيف در غرب، جنوب و شمال شرق استان اصفهان
کارشناس پيش بينی هواشناسی استان اصفهان گفت: ناپايداري هاي ضعيفي روي استان 
طي امروز و فردا ايجاد شده و آسمان در اکثر نقاط استان اصفهان به صورت صاف تا کمي 

ابري، گاهي افزايش ابر و وزش باد پيش بيني مي شود.

خبر

در حاشیه شصت و نهمین برنامه از سری برنامه های هر هفته چندافتتاح

 چند اصله درخت ســبز در خيابان خرم اصفهان قطع شــده اســت.
 روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
تمامی درخت ها مجوز قطع از کميسيون حفظ و گسترش شهرداری 
اصفهان داشته اند. به گفته علی ربيعی، علت قطع درختان خيابان خرم 

آلودگی به آفات است.
روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه 
داد: اين درخت ها در محدوده شــهرداري منطقه يک قطع شده اند و 

آلودگی شديد به آفت ها علت قطع اين درخت ها بوده است.
قطع درخت های آفت زده آخرين راهکار برای کنترل آفت بوده و اين 
در حالی اســت که نگهداری صحيح می تواند از آفت زدگی های شديد 

درختان جلوگيری کند.

سرهنگ ستار خسروی، رييس پليس آگاهی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: در پی دريافت خبری مبنی بر دپوی تعداد زيادی گيتار خارجی 
در يکی از انبارهای اطراف شهر اصفهان، رسيدگی به موضوع در دستور 

کار کارآگاهان پليس آگاهی اصفهان قرارگرفت.
سرهنگ ستار خســروی افزود:پس از باررســی تعداد 176دستگاه 
 گيتــار خارجــی فاقد هــر گونــه مــدراک مثبت گمرکی کشــف

 شد.
 رييس پليس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اينکه ارزش برآورد شده 
اين محموله توسط کارشناسان مربوطه 900 ميليون راله اعالم شده 
است، ادامه داد:يک نفر دستگير و جهت سير مراحل قانونی به مراجع 

قضائی تحويل داديم.

 قطع چند اصله درخت 
در خیابان خرم

كشف تعداد 176دستگاه 
گیتار خارجی قاچاق

به نقل از برخی منابع؛

 پیشنهاد تصدی شهرداری6شهر 
روی میز جمالی نژاد

برخی منابع از پيشنهاد تصدی شهرداری شهرهای اهواز، يزد، کرج، 
رشت، همدان و اراک به مهدی جمالی نژاد شهردار فعلی اصفهان 

خبر می دهند.
بر اين اساس دو مورد از پيشــنهادات در حال رقابت بر سر حضور 
شهردار اصفهان بوده و نسبت به ساير پيشنهادات با جديت بيشتری 

از سوی اعضای شورای اين شهرها در حال پيگيری است.
اين در حالی است که مهدی جمالی نژاد، شهردار فعلی اصفهان جزو 
8گزينه نهايی اعضای دوره پنجم شورای شهر اصفهان برای تصدی 
شهرداری اين شهر نيز حضور دارد.در روزهای اخير با اعالم فتح ا...

معين، رييس موقت منتخبان پنجمين دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان پس از بررســی 52 گزينه در چند مرحله، اين شورا به 8 
گزينه نهايی برای تصدی شهرداری اصفهان رسيده و در حال حاضر 

در حال بررسی توانمندی و برنامه های اين افراد است.

با مسئوالن

مديركل راه وشهرسازي استان خبرداد:

 وجود 75شهر 
داراي بافت فرسوده در اصفهان 

مديرکل راه وشهرسازي استان با اشاره به قرار گرفتن 22 شهر استان 
اصفهان بر مدار برنامه هاي بازآفريني شهري، گفت: تعداد شهرهاي 
داراي بافت فرسوده شهري استان اصفهان از 35 شهر به 75 شهر 

افزايش يافت.
حجت ا... غالمي اظهارکرد: شناســايي و تعييــن اين محدوده ها 
مطابق قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و 
ناکارآمد شهري و بر اساس شاخص هاي سه گانه مصوب شوراي عالي 
معماري و شهرسازي صورت گرفته و با تحقق اين امر فرصت استفاده 
مالکين و ساکنان واقع در محدوده ها و محالت هدف از تسهيالت، 
تخفيفات و حمايت هاي مادي و معنوي دولت و شــهرداري ها در 

راستاي بازآفريني پايدار شهري فراهم شد.
وي افزود: با تصويب محدوده اين 22 شهر، سطح بافت هاي فرسوده 
شناسايي و تعيين شده اســتان اصفهان از مساحت 7 هزار و 379 
هکتار به مســاحت 8 هزار و 100هکتار افزايش يافــت که با اين 
افزايش، نسبت بافت هاي فرسوده استان اصفهان به کل بافت هاي 
 فرسوده شناسايي شده در کشور از حدود 13 درصد به 14/5 درصد

 مي رسد.

مدير امور حقوقی شهرداری اصفهان خبرداد:

ممنوعیت نگهداری حیوانات در 
قسمت های مشترک آپارتمان ها

مدير امور حقوقی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: بر اساس تبصره 
ماده ســه آيين نامه اجرايــی قانون آپارتمان ها در ســال 1347، 
نگهداری حيوانات در قسمت های مشــترک آپارتمان ها مثل راه 

پله، حياط، پشت بام و پارکينگ نيز ممنوع است.
مســعود حيدری تصريح کرد: طبق قانون، کســی حق نگهداری 
هيچ گونه حيوانی اعم از اهلی و وحشی را در قسمت های مشترک 
آپارتمان ندارد و نگهدارنده حيوان در اين قسمت ها مجرم بوده و 

می توان عليه وی شکايت کرد.
مدير امور حقوقی شهرداری اصفهان ادامه داد: نگهداری حيوانات 
در قســمت های اختصاصی آپارتمان با رعايت دو ضابطه مشکلی 
ندارد؛ اول آنکه از نظر مقررات و قوانين بهداشــت ايجاد بيماری 
نکند و دوم آنکه برای همسايه ها ايجاد مزاحمت نداشته باشد، اما 
در صورت بروز هرکدام از اين دو مورد شــخص نگهدارنده حيوان 
طبق ماده 690 مجرم می باشد و ساير همســايه ها می توانند از او 

شکايت کنند.
وی يادآور شد: درصورتی که بين ساکنان مجتمع اختالفی در مورد 
نگهداری حيوانات در آپارتمان به وجود آيد، بهترين راه حل رجوع 
به قوانين موجود در اساسنامه هيئت مديره مجتمع است و راه حل 

ديگر کسب نظر اکثريت ساکنان ساختمان می باشد.
 حيدری گفت: از نظر قانون، شــخصی کــه حيوانی در خانه خود 
نگه می دارد که بهداشــت عمومی ســاختمان را تحت الشــعاع 
قرار داده اســت و يا شــخصی که حيوانی در آپارتمان نگهداری 
می کند که موجب آزار همســايه ها می شــود، در هــر دو صورت 
 مراحل پيگيری به يک شکل اســت و طی دو هفته نتيجه حاصل

 می شود.
وی با بيان اينکه آنچه در قانون آپارتمان ها وجود دارد اول زندگی 
سالم و همزيســتی مســالمت آميز در کنار يکديگر است، افزود: 
با توجه به خطرنــاک بودن و عــدم اطالع شــهروندان از انتقال 
بيماری های مشــترک بين انســان و دام، نگهداری حيوانات در 
آپارتمان ها موضوع بسيار مهمی اســت و شخصی که می خواهد 
حيوانــی را در آپارتمــان نگهــدارد بايــد ايــن موضوعــات را 
 در نظر داشــته باشــد و بعد اقدام به نگهداری حيــوان در منزل

 کند.
مدير امــور حقوقی شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کرد: بی 
 شــک بازديد از پارک پرندگان و باغ وحش ها در شــهرهای امروز 
 برای افــرادی کــه حيوانــات را دوســت دارند، گزينــه خوبی

 است.

اخبار

اصفهان به مطالعه حمل و نقلی 
منطقه ای نیاز دارد

مدير کل دفتر حمــل و نقل عمومی و ترافيک شــهری 
سازمان شهرداری های کشور در جلسه »توسعه حمل و 
نقل همگانی و کاربرد آن در برنامه ريزی شهری« با انتقاد از 
تصميم مجلس و وزارت کشور مبنی بر اجازه تاسيس مترو 
در شهرهای با جمعيت يک ميليون نفر اظهارکرد: در اين 
شهرها بايد زيرســاخت های الزم برای حمل و نقل ريلی 
ايجاد شود در غير اين صورت با انفجار جمعيتی، تاسيس 

مترو در اين مراکز کاری دشوار است. 
سيادت موسوی  تصريح کرد: فرم شهر همواره از گونه های 
حمل و نقلی پيروی کرده و اين نشان می دهد اين دو با هم 
بايد توسعه داشته باشند. همچنين تغييرات حمل و نقلی 

بر تغييرات شهری نيز موثر بوده است.
وی با اشــاره به اينکه در توسعه حمل و نقل شهری صرفا 
نبايد به حمل و نقل توجه داشــته باشــيم، گفت: برای 
توســعه حمل و نقل به تاثيرات اين توســعه بر شــهر و 
 بافت شــهری و ســاير موضوعات مرتبط با شهر نيز بايد

 توجه کرد.
مدير کل دفتر حمــل و نقل عمومی و ترافيک شــهری 
سازمان شهرداری های کشور، شهر اصفهان را نيازمند به 
مطالعه حمل و نقلی منطقه ای دانست. به عنوان مثال بايد 
مشخص شود تا سال 1400 جمعيت اين شهر چقدر است 

تا بر اساس آن برنامه ريزی کرد.
امام جمعه اصفهان:

مسئوالن استان، تکمیل قطار 
سریع السیر اصفهان - تهران را 

پیگیری كنند
نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه اصفهان تکميل 
قطار ســريع الســير اصفهان - قم - تهــران را ضروری 
 دانســت و گفت: مســئوالن اســتان بايد اين موضوع را

 پيگيری کنند.
آيت ا... سيد يوســف طباطبايی  نژاد  اضافه کرد: ساالنه 
حدود 24 هزار نفر در جاده  های کشور براثر تصادف جان 
خود را از دست می دهند و باتوجه به مشکالت ترافيکی در 
راه  ها، قطار يکی از امن  ترين وسيله  ها برای حمل و نقل 

مسافر و يا بار است. 
وی که در ديدار با مديرکل راه آهن اصفهان سخن می گفت 
اضافه کرد: الزم اســت تا خطوط قطارهای سريع السير 
در کشور ايجاد شــود. آيت ا... سيد يوسف طباطبايی  نژاد 
اجرای طرح قطار سريع  السير اصفهان - قم - تهران را الزم 
و ضروری دانست و افزود: اين موضوع سال هاست که مطرح 

شده، اما عمال کاری انجام نشده است.

خط 2 سامانه اتوبوس تندرو نيز حدفاصل ميدان قدس تا ميدان 
جمهوری به طول 4 کيلومتر با 8 ايستگاه با هزينه 50 ميليارد 

ريال احداث شد.
در اين مراســم اســتاندار اصفهان، معاون عمرانی استاندار، 
شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر و مديران شهری حضور 

داشتند.
***

رسول زرگرپور در مراسم رونمايی از يکصد دستگاه اتوبوس و 
بهره برداری از خط 2 سامانه اتوبوس تندرو که در قالب شصت 
و نهمين برنامه از سری برنامه های هر هفته چند افتتاح برگزار 
شــد، اظهارکرد: به چند دليل تصميم گرفتم در اين مراسم 
شرکت کنم. دليل اول اينکه به هر حال دوره شورای چهارم تا 
چند روز آينده تمام می شود و از اول شهريورماه شاهد آغاز به 
کار شورای پنجم خواهيم بود؛ بنابراين وظيفه خود می دانم از 
تمام اعضای شورای چهارم که در طول 4 سال زحمات طاقت 

فرسا کشيدند، تقدير و تشکر کنم.

زرگرپور خاطرنشان کرد: در طول 4 سال گذشته به خصوص 
در دو ســال اخير تحوالت و اتفاقات بسيار خوب و مبارکی در 
شهر بين المللی اصفهان اتفاق افتاد و بخش قابل توجهی از آن 
 به فعاليت های مديريت شهری اعم از شورای شهر و شهردار
 بر می گردد. استاندار اصفهان گفت: هدف و دغدغه اصلی دولت 
يازدهم نيز مقوله زيست محيطی اســت به طوری که معاون 
اول رييس جمهور نيز در مراسم توديع معارفه رييس سازمان 
محيط زيست کشــور، اولويت اول دولت دوازدهم را مسائل 

زيست محيطی عنوان کردند.
زرگرپور بيــان کرد: در اين ميان مطرح شــد کــه بنزين به 
 شــدت آلوده کننده محيط بوده و معضالت خاصی داشــته؛
 از اين رو  از شهريور سال 93 از بنزين و گازوئيل  يورو 4 استفاده 
شد و از اواخر سال 93 نيز پااليشگاه  نه فقط برای شهر اصفهان 

بلکه برای 11 کالنشهر بنزين يورو 4 توليد می کند.
وی خاطرنشــان کرد: 350 کوره مازوت داشتيم که به شدت 
در آلودگی هــوا موثر بود. در اين راســتا بيــش از 800 عدد 

از آنها تعطيل شــده و بقيه نيزموظف شــده اند که از خاک 
رس اســتفاده نکنند. کوره های گچی که در هر 24 ســاعت 
يک تن گــچ و خاک در هــوای اصفهان پمپاژ مــی کردند را 
 نيز تعطيل کرديم که در اين راســتا مســائلی مانند بيکاری

 مطرح می شود. 
استاندار اصفهان بيان کرد: دو نيروگاه در اصفهان موجود بود 
که هر کدام از اين نيروگاه ها در هر 24 ساعت 500 تن گوگرد 
در هوای اصفهان پمپاژ می کرد؛ بنابراين اينها تعطيل شدند تا 
از سوخت گاز استفاده کنند. زرگرپور اضافه کرد: محيط زيست 
اقدامات بسيار موثر و کارسازی در برخورد با واحدهای آلوده 
کننده انجام داده است و من معتقد هستم هفته ای که در آن 
قرار داريم بر خالف هوای گرم تابستان يک بهار حمل و نقل و 
 زيســت محيطی هم وجود دارد. استاندار اصفهان تاکيد کرد:

 بی آر تی ها و تعداد اتوبوس هايی که اضافه می شوند و مجموعه 
فعاليت های ترافيکی از جمله اقدامات اين کالنشهر برای حل 
معضالت زيست محيطی است. نيروی انتظامی هم اقدامات 
خوبی را در راستای بهبود ترافيک انجام داده است که در اين 

راستا شاهد کاهش تلفات درون شهری و برون شهری بوديم.
***

شهردار اصفهان نيز در اين مراسم گفت: در سال جاری500 
دستگاه اتوبوس با استاندارد يورو 4 و يورو 5 به مرور ماه به ماه 

وارد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان می شود.
مهدی جمالی نژاد در حاشيه مراســم بهره برداری از خط 2 
سامانه اتوبوس تندرو اظهارکرد: طی 2 سال اخير 800 دستگاه 
اتوبوس خريداری شــده است که 300 دســتگاه آن در سال 
گذشته وارد شهر اصفهان شد و 500 دستگاه ديگر به مرور و ماه 

به ماه به ناوگان اتوبوسرانی اضافه می شود.
وی افزود: اين اتوبوس  استاندارد يورو 4 و يورو 5 را داراست که 

با هزينه 65 ميليارد تومان خريداری شده است.
شهردار اصفهان به بهره برداری از خط 2 سامانه اتوبوس تندرو 
از ميدان قدس تا ميدان جمهوری اشاره کرد و گفت: اين خط 

به طول 4 کيلومتر دارای 8 ايستگاه است.
جمالی نژاد به آغاز عمليات اجرايی خط تندروی ميدان امام 
خمينی)ره( اشــاره کرد و ادامه داد: خط تندروی ميدان امام 
خمينی)ره( اولين مسيری اســت که به صورت هدايت شده 
ايجاد خواهد شد و قابليت اضافه شدن ريل برای احداث خطوط 
تراموا را دارد. وی  در ادامه سخنان خود به تکميل بسياری از 
پروژه های شاخص شهر اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه اکثر 
پروژه های شاخص عمرانی تکميل شده و به زودی شاهد افتتاح 

اين پروژه ها خواهيم بود.

در قالب شصت و نهمین برنامه از سری برنامه های هر هفته چندافتتاح صورت گرفت؛

رونمایی از اتوبوس های تازه نفس اصفهان 

روز گذشته در قالب شصت و نهمین برنامه از سری برنامه های هر هفته چندافتتاح، خط ۲ سامانه اتوبوس 
تندرو از میدان قدس تا میدان جمهوری راه اندازی شد؛ همچنین در اين مراسم ايستگاه بی. آر.تی مقابل 

مسجد امام حسین)ع( در خیابان باهنر نیز به صورت رسمی افتتاح شد.

رييس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با تاکيد بر مديريت پسماندها 
به خصوص در کالنشهرها گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان اقدام 
 به راه اندازی مرکز پردازش پســماند خشــک کرد.غالمرضا ســاکتی اظهارکرد: 
در اين اقدام که از تير ماه 1395 کليد خورد، تمام پسماند خشک جمع آوری شده 
از درب منازل، ايستگاه های ثابت يا ســيار، مراکز تجاری و معابر در مرکز پردازش 
تحت نظارت معاونت خدمات شهری و سازمان مديريت پسماند شهرداری اصفهان 

توزين و تخليه می شود.
 وی ادامه داد: در ادامه اين فرآيند، پسماندها توسط کارگران ماهر و ماشين آالت 
تخصصی تفکيک و بسته شــده و در انتها به کارخانجات و صنايع تبديلی ارسال 

می شود.
وی هدف از اجرای اين طرح را ثبت و جمع آوری آمــار و اطالعات دقيق از ميزان 
پسماند خشک جمع آوری شده در سطح شــهر اصفهان و تدوين اصول مديريتی 
شــهری بر مبنای اطالعات صحيح، جلوگيری از تخلفاتی همچون ذخيره سازی 
پسماند خشــک در محيط های غيربهداشــتی و يا تحويل آن به صنايع تبديلی 
غيرمجاز و فاقد مجوزهای قانونی، تنظيم نرخ بازار در زمينه پســماند خشــک و 
جلوگيری از شــکل گيری فرآيند داللی در اين بازار و ايجاد نظام کنترلی دقيق از 

طرف معاونت خدمات شهری شهرداری روی پيمانکاران مشغول به فعاليت در اين 
زمينه خواند. وی خاطرنشان کرد: ما ضمن دستيابی به اهداف فوق در زمان اجرای 
طرح، شــاهد افزايش تناژ بازيافت جمع آوری شده نسبت به حجم قبلی به ميزان 
20هزار کيلوگرم در روز بوده ايم که اين خود نشان می دهد معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان گام مهمی در مديريت پسماند خشک شهری و جلوگيری از هدر 

رفت اين سرمايه غنی ملی برداشته است.
ساکتی اظهارکرد: به منظور جلوگيری از تخلفات محتمل، تعداد 3 اکيپ گشت و 
کنترل به صورت شبانه روزی در سطح اصفهان در حال گشت زنی هستند و با هرگونه 
تخلف در اين رابطه طبق موازين قانونی موجود برخورد خواهند کرد. همچنين در 

راستای برخورد با تخلفات اين چنينی، انبارهای غير مجار و غير بهداشتی پس از 
دريافت دستورات قضائی و طی مراحل قانونی تعطيل و پلمپ می شوند.

وی تاکيد کرد: معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در تالش است با اجرای 
طرح های تشــويقی، آموزشی و فرهنگ ســازی متنوع در سطح مناطق 15 گانه 
مشارکت بيشتر شــهروندان فهيم اصفهانی را در زمينه های مختلف به خصوص 
تفکيک پسماندها در مبدا ايجاد کند که از جمله اين طرح ها می توان به اختصاص 
رديف بودجه ای قابل توجهی با عنوان بهره وری ايستگاه های بازيافت در بودجه سال 
96 شهرداری اشاره کرد.وی افزود: به زودی شهروندان شاهد اجرايی شدن طرح های 

برنامه ريزی شده در قالب اين رديف بودجه ای خواهند بود.
رييس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان از جمله طرح های آموزشی را برپايی 
نمايشگاه بزرگ »اصفهان شهر زيبا شهر فرهنگ« عنوان کرد و گفت: اين نمايشگاه 

افتتاح و ميزبان شهروندان اصفهانی بود.
وی اضافه کرد: از آنجايی که اين طرح برای اولين بار در سطح کشور به اين صورت 
اجرا شده است، مورد استقبال بسياری از شهرها و کالنشهرهای ديگر قرار گرفته و به 
نظر می رسد بتوان با استفاده از تجهيزات مدرن و علم روز دنيا در اين زمينه اقدمات 

شاخص و درخوری انجام داد.

ريیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان:

راه اندازی مركز پردازش پسماند خشک؛اقدامی نو در كالنشهرها
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امام صادق  عليه  السالم :
 هيچ گوينده اى درباره ما بيت شعرى نمى سرايد ، مگر آن كه

 ] پيش تر[ به وسيله روح القدس، تاييد مى شود.
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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

همه ما کارهایمان را به تعویق می اندازیم. گاهی اوقات 
این کار  زیاد نیســت، اما اگر مراقب نباشیم می تواند 
مضر و آزار دهنده باشد. روش های زیر را برای مبارزه 
با تعویق انداختن کارها امتحــان کنید تا بتوانید این 

دشمن کشنده را یک بار برای همیشه از بین ببرید.
۱- بلند شوید و حرکت کنید

یکی از بهترین راه ها برای تغییر رویه به تعویق انداختن 
کارها، تغییر چشم انداز اســت. به جای نشستن پای 
کامپیوتر یا تلویزیون در تمام مدت، بلند شوید، چند 
حرکت کششی انجام دهید، در جا بزنید، ورزش کنید 

و آنقدر حرکت کنید تا چارچوب ذهنتان تغییر کند.
۲- یادآورهای روزانه تنظیم کنید

یادآور روزانه  )یا ســاعتی( برای کاری که باید انجام 
دهید یا حداقل برای هدر نــدادن وقت تنظیم کنید 
)مگر آنکه زمان اضافه برای هدر دادن داشته باشید( 
همچنین می توانید یادآورهایی را تنظیم کنید که به 

شما نقل وقول های انگیزه بخش ارائه دهند.
۳- یک دوست با انگیزه داشته باشید

هیچ چیز مانند آن نیست که کسی را در کنار خود برای 
به واقعیت رساندن اهدافتان داشته باشید. اگر شروع به 
تعویق انداختن کارها کنید، یار انگیزه بخش تان شما را 

به بازی برمی گرداند.
۴- خود را مسئول بدانید

می توانید این مورد را با اطرافیانتان یا حتی دوســت 
انگیزه بخش تان انجام دهید. یک راه خوب این است 
که تغییرتان را به صورت عمومی و با صدای بلند اعالم 
کنید. شــبکه های اجتماعی یا وبالگ تــان را به کار 
بگیرید، نامه بنویسید، هر کاری را انجام دهید که شما 

را برای انجام کار مسئول می کند.
۵- هر روز چیزی خلق کنید

مهم نیست چه باشد. اثر هنری، عکس، ویدئو، ژورنال، 
هر چیزی که شما را وارد روحیه خالقانه و وارد به کار 

کردن کند.
۶- زود از خواب برخیزید

بهترین قسمت زود برخاستن، سکوت و آرام بودن آن 
اســت. می توانید به محض بیدار شدن روی چند کار 
بزرگ تمرکز کنید و مقدار زیادی کار را که در طول روز 

زمان زیادی می برند انجام دهید.
۷- زود بخوابید

اگر زود نخوابید نمی توانید زود از خواب بیدار شــوید 
و کارهایتان را انجام دهید. مــا باید تجدید قوا کنیم. 

خستگی، راهی برای به تعویق انداختن کارهاست.
۸- همزمان همه چیز را تمیز و منظم کنید

گاهی به هم ریختگی عظیمی را در زندگی می بینیم 
و کاری در مــورد آن نمی کنیــم و آن را بــه تعویق 
می اندازیم. اگــر ۱۵ دقیقه از روز را بــه تمیز کردن 
اختصاص دهید )ایمیل، نظافــت فیزیکی، وظایف و 

غیره(، کارهای کمتری برای انجام باقی می ماند.

مهارت زندگی

یک بار برای همیشه تنبلی را 
کنار بگذارید

یادداشت

زمانـی کـه  هـوا سـرد می شـود؛ بیشـتر 
لباس مـی پوشـیم و پف مـی کنیـم؛ گاهی 
از خریـد مـی آییـم و دسـت و بالمـان پـر 
از انـواع بسـته و جعبـه اسـت، بعضـی وقـت هـا هـم یکـی دو 
تـا بچـه کوچـک همراهمـان هسـتند کـه روی صندلـی بنـد 
نمـی شـوند؛ امـا هیـچ کـدام از اینهـا دلیـل نمـی شـود که مـا تا 
 حـدی کـه جـا دارد داخـل تاکسـی و حتـی متـرو جمـع و جـور 

ننشینیم. 
دسـت کم می توانیم پول خـرد برای کرایـه را دم دسـت بگذاریم 
تـا وسـط راه مجبـور نشـویم کیـف پولمـان را از جیـب عقـب 
شـلوارمان در بیاوریـم و آرنجمـان تـوی پهلـوی نفـر کنـاری فرو 
نـرود. بعضی ها کمر درد شـدید یـا ناراحتـی قلبی دارنـد و طاقت 
نمی آورنـد که ما خـود یا وسـایلمان را روی سرشـان هـوار کنیم. 
هرچقـدر آنها جمـع و جورتـر می شـوند و بـه در می چسـبند، ما 
راحت تـر مـی نشـینیم و فضـای بیشـتری را اشـغال مـی کنیم. 

همانطـور کـه روزی ما دو نفـره روی صندلـی جلو می نشسـتیم و 
بعدهـا قانـون دیگر ایـن کار را ممنـوع کرد. شـاید یـک روز تعداد 
تاکسـی ها هـم آنقـدر زیاد بشـود کـه دیگر مجبـور نشـویم چند 
نفـری خودمـان را تـوی صندلـی عقب جـا بدهیـم، اما تـا آن روز 
بایـد هـوای همدیگر را داشـته باشـیم. یـک وجب جاسـت و چند 
نفر آدم بـزرگ و کوچک! بایـد با هم بسـازیم. بد نیسـت گاهی که 
وسـایلمان زیاد اسـت، کرایـه دو نفـر را حسـاب کنیم تـا بقیه هم 
کنار مـا راحـت باشـند. مهربانـی، مـدارا و مراعـات با مـردم هزار 
 نوع دارد. یکی از دلچسـب ترین آنها موقع همنشـینی در تاکسـی 

است.

باغ 
کاغذی

کتاب »معرفت شناسی اســامی و علم دینی؛ جستارهایی در               
علم پژوهی دینی« به ضمیمه دیدگاه حضــرات آیات جوادی 
آملی، جعفر ســبحانی و مصباح یزدی به کوشش دکتر محمد 
محمدرضایی از سوی دانشگاه معارف اسامی و دفتر نشر معارف 

منتشر شد.
معرفت شناسی، زیربنای علم دینی و علوم انسانی اسامی است 
و بخش قابل توجهی از محتوای آثار حکمای اســامی، به ارائه، 
تبیین و اثبات مسائل و اصول معرفت شناختی اختصاص یافته 
اســت. در این بخش، نظریه مطابقت در زمینه چیستی صدق 

معرفت و همچنین نظریه مبناگرایــی، در اثبات صدق معرفت، 
سهم بسزایی دارند و اندیشمندان مسلمان با استفاده از این اصول 
در علوم مختلف عقلی و نقلی، به نوآوری  هایی در عرصه معرفت 
دینی دست یافته اند. این کتاب در شش بخش تدوین شده است 
و عناوین بخش های آن عبارتند از: معرفت شناسی )دکتر محمد 
محمدرضایی(، دین شناســی )حجت االسام دکتر حمیدرضا 
شــاکرین(، رابطه علم و دین )دکتر سید محمدعلی دیباجی(، 
فلسفه علم )حجت االسام دکتر رضا حاج ابراهیم(، علم دینی 

)حجت االسام دکتر ابوالفضل ساجدی( و ضمائم است. 

معرفت شناسی اسالمی و 
علم دینی 

همنشینی

جزیره مارهای بوستون
»جزیـره مارهای بوسـتون« دقیقا وسـط لنگرگاه بوسـتون 
قرار دارد. بلندترین نقطـه این جزیره که ۱2 هـزار متر مربع 

مسـاحت دارد فقط سـه متر از سـطح دریا بلندتر است.
این جزیره جزو مناطق بازیافت شـده  ملی به شـمار می رود 
و خالی از سـکنه اسـت. از آنجا که هیچ انسـانی بـه جزیره پا 
نمی گـذارد، خـاک جزیـره تبدیل به محـل مناسـبی برای 
النه گـذاری و تخمگـذاری پرنده هـای مهاجر و مارها شـده 
اسـت و زیاد بودن تعداد مارهـای این جزیره باعث شـده که 

کمتر انسـانی به آنجا پا بگـذارد.
شهر بزرگ

»گولـم گـراد« در زبان مقدونیایـی به معنی »شـهر بزرگ« 
اسـت؛ اما ایـن شـهر بـزرگ، جزیـره ای بیش نیسـت که در 
دریاچه پرسـیا و در مـرز مشـترک آلبانی، یونـان و مقدونیه 
قـرار دارد. این جزیـره بر خـالف نامـش، 20 هکتار بیشـتر 
مسـاحت نـدارد و مـردم بومـی روسـتایی در آن زندگـی 
می کنند.عالوه بر روسـتاییان در شـهر بزرگ مارهای سمی 

بسـیاری نیـز سـاکن هسـتند. هرچنـد مارهای سـمی در 
جزیره پرسـه می زننـد، اما این جزیـره از سـال 2008 محل 
رفـت و اقامـت توریسـت های ماجراجویـی شـده اسـت که 
بـرای تجربـه زندگـی در کنـار مارهای سـمی به آنجا سـفر 

می کننـد.
جزیره افعی های کشنده

جزیره »شـیدااو« کمـی دورتـر از شـبه جزیـره »لیااونگ« 
در نزدیکـی شـهر دالیـان چیـن محـل زندگـی یکـی از 
خطرناک تریـن گونـه مارهـای جهـان یعنـی افعـی اسـت.

مرغ هـای دریایـی، خـوراک همیشـگی افعی هـای جزیـره 
شیدااو هسـتند و برای همین سـم این مارها نسبت به افعی 
دیگر قدرت تاثیرگذاری بیشـتری دارد. مارهـای این جزیره 
معمـوال روی درخت هـا دیـده می شـوند. ایـن خزنـدگان 
خـود را میـان شـاخ و برگ درختـان پنهـان می کننـد تا در 
صورت لـزوم بتواننـد مرغ دریایـی را شـکار کننـد. از زمانی 
کـه افعی هـا در جزیـره سـاکن شـدند گردشـگران از ترس 

جانشـان کمتر بـه جزیـره شـیدا او سـفر می کنند.

با مرگ بارترین جزیره های دنیا آشنا شوید!
دانستنی ها

حرف حساب

باید بگذاریم زندگی کارش را بکند
اولین قدم برای یاد گرفتن شنا، نترسیدن از 
آب و رها شدن است.مربی همیشه می گوید: 
»بپر، خودتو رها کن، زیر آب چشماتو باز کن، 
بعد خودت آروم آروم برمی گردی به ســطح 
آب« شرط اول، همان دست و پا نزدن است.

گاهی باید واقعا بی خیال شد و رفت گوشه ای 
نشست. باید بیخیال دست و پا زدن شد.گاهی 
بایــد بگذاریم زندگی کارش را بکند.شــاید 
بعدش آرام آرام برگشــتیم به سطح آب به 

زندگی بی خفگی.
»اتوبوسی به نام هوس« 
تنسی ویلیامز

 

 ندا
 شاه نوری
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