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بهره برداری از فاز سوم مترو 
تا پایان مردادماه

سرپرست سازمان قطار شهری اصفهان و حومه خبر داد:

حل چالش های زیست محیطی 
اصفهان با منابع مالی خارجی 3

احیای حمام شیخ بهایی به زودی 4
آغاز می شود

افت سطح آب های زیرزمینی
در آران و بیدگل

6

نیروهای مسلح اصفهان 49/5میلیارد 
تومان به اوقاف بدهکار است

8

 فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان در مراســم یادبــود شــهید
»محســن حججی« بر آمادگی کامل ماموران این فرماندهی با تأســی  

از شــهید حججی در دفاع از حریم والیت تاکید کرد. مهدی معصوم بیگی در 
حاشیه مراسم شهید »محســن حججی« و گرامیداشت 15 شهید مدافع حرم 

شهرستان... 
ادامه در صفحه 8

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 هزاران »محسن حججی« 
در کشور و ناجا آماده دفاع هستند

مجلس به 16 وزیر پیشنهادی اعتماد کرد، اما:

صفحه2
نمایندگان طرف بیطرف را نگرفتند

11

از روزی کــه رییــس 71 ســاله اقلیم  کردســتان اعالم کرد که در تاریخ 25 زینب ذاکر 
سپتامبر2017 رفراندوم استقالل منطقه خودمختار کردستان از 
دولت مرکزی عراق برگزار خواهد شد، حدود 6 ماه گذشته است. 
مسعود بارزانی روز گذشته در گفت و گویی با یک روزنامه سعودی، 
در پاسخ به سواالت جهت دار)!( خبرنگار، ضمن تاکید بر برگزاری 
رفراندوم، مدعی دخالت ایران در امور عراق شد و در پاسخ به این ادعا 
که ایران دولت بغداد را تصرف و اشــغال کرده اســت، گفت: من 
نمی گویم که آن را اشغال کرده ، اما به صراحت می گویم که نفوذ 
ایران در بغداد بیشتر از هر کشور دیگری است. بارزانی در پاسخ به این 
سوال که اگر بعد از همه پرسی با حکومت عراق برای تقسیم آب ها و 
دیگر چیزها با مشکل مواجه شوید چه اقداماتی اتخاذ خواهید کرد؟ 
هم گفت: مشکل بغداد در تقسیم آب ها با اقلیم نیست بلکه با ایران 

و ترکیه است و این دو کشور سدها را تقسیم می کنند!
شاید نباید خیلی هم از این سخنان توهم آمیز و غیرمنصفانه رهبر 
اقلیم کردستان عراق درباره ایران متعجب شویم وقتی ببینیم با 
وجود مخالفت تمامی بازیگران منطقــه ای و بین المللی و حتی 
آمریکا، تنها یک بازیگر به شدت از همه پرسی اقلیم کردستان و 
استقالل این واحد خودمختار حمایت می کند و آن هم اسراییل 
است! »آریل پولستین« یک شخصیت برجسته در حزب راست 
افراطی اسراییل، گفته است: کردها هرگز فراموش نخواهند کرد که 
دولت صهیونیست از آنها حمایت کرده است؛ در نتیجه،زمانی که 
یک کردستان مستقل ایجاد شود پرچم اسراییل در آنجا برافراشته 
می شود  و دو بازیگر تبدیل به متحدان خوبی برای یکدیگر خواهند 
شد. در یک ماه گذشته مقامات اسراییلی اظهارات زیادی پیرامون 
مسئله استقالل اقلیم کردســتان بیان کرده اند. اظهاراتی که به 
نظر می رسد برای مصمم تر کردن مقامات اقلیم جهت برگزاری 
همه پرسی صورت پذیرفته اســت آن هم در حالی که آمریکا روز 

گذشته اعالم کرد درصورت برگزاری همه پرسی...

نقشه های نقش برآب 
اسراییل برای ایران و منطقه

نگاه

9

ادامه در صفحه 2

 طراحی ابر پروژه استقالل مطابق
 با معماری ایرانی اسالمی است

 در آیین افتتاحیه میدان و مجموعه پل های استقالل مطرح شد؛

11

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان :

رسانه نباید رقیب مسجد باشد



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2216 | دوشنبه 30 مرداد 1396 | 28 ذی القعده 1438

همه پرسی کردستان عراق ربطی به کردهای ترکیه و ایران ندارد!
رییس اقلیم کردستان عراق در گفت وگو با روزنامه سعودی عکاظ گفت که نفوذ ایران در بغداد 
بیشتر از هر کشور دیگری است.بارزانی با تاکید بر اینکه از برگزاری همه پرسی عقب نشینی 

نمی کند گفت:همه پرسی کردستان عراق هیچ ارتباطی با کردهای ترکیه و ایران ندارد.

يادداشت

بین الملل

با فرمان نخست وزير عراق صورت گرفت؛

آغاز عملیات آزادسازی »تلعفر« 
حیدر العبادی نخســت وزیر عراق،فرمــان آغاز عملیات 
آزادسازی تلعفر از اشغال گروه تروریستی داعش را صادر 
کرد.به گزارش شــبکه تلویزیونی العراقیه حیدر العبادی 
نخســت وزیر عراق در پیامی تلویزیونــی گفت: ای ملت 
بزرگوار عراق، در پیش روی شــما وعده ای دیگر قرار دارد 
که به خواست خدا محقق خواهد شد. این شهر تلعفر است 
که خود را آماده می کند تا به دیگر شهرهای آزاد شده عراق 
بپیوندد. این قهرمانان عراق هستند که با فداکاری ها و تالش 
هایی که برای آزادسازی این شهر مقاوم به خرج می دهند 

آن را آزاد می کنند.

 تشدید تنش بین نژادپرستان
 و مخالفان در آمریکا

پلیس آمریکا در شهر بوستون توانست تظاهرات کنندگان 
هوادار تبعیض نژادی را از میان هزاران تن از مخالفان نازیسم 
در این شهر بیرون بکشد.به گزارش پایگاه خبری روسیا الیوم 
به نقل از خبرگزاری »نووستی« ده ها شهروند آمریکایی در 
دفاع از آزادی بیان و اعالم پشتیبانی از تامین فرصت آزادی 
بیان برای همه آمریکایی ها از جمله طرفداران نظریه برتری 
نژاد سفید تظاهرات کردند؛ اما در طرف مقابل هزاران تن از 
مخالفان نژادپرستی با تجمع در خیابان های اصلی شهر، 

خواستار مقابله با نازیست ها و نژادپرستان شدند.
این تظاهرات یک هفته پس از کشته شدن یک نفر و مجروح 
شدن ده ها نفر دیگر در درگیری بین فعاالن راست گرای 
افراطی و مخالفانشان در شهر »شــارلوتزویل« در ایالت 

»ویریجینیا« صورت گرفت.

 انتقال پایتخت روسیه
 از مسکو به اورال!

اسپوتنیک: طرح »دکترین انحالل پایتخت« برای رییس 
جمهور روسیه ارسال شد. به عقیده طراح این پروژه انتقال 
پایتخت از مســکو به اورال برای حفظ برتری ژئوپلیتیکی 
کشور ضروری است.در طرح مذکور به عیوب تمرکز یک 
پنجم جمعیت روسیه در مسکو اســتناد شده است. »هم 
اکنون 7/1  خشکی جهان به روسیه تعلق دارد،اما ساکنان 
آن در جاهایی تنگ تر از انگلیسی ها و آلمانی ها زندگی می 
کنند«.پیشنهاد می شــود طرح »انحالل مسکو به عنوان 
پایتخت« با کمک ساخت شــهرهای جدید و زیرساخت 
ضروری و تمرکز بر توسعه خاور دور و سیبری اجرا شود تا 

برتری ژئوپلیتیکی فدراسیون روسیه از دست نرود.

عکس نوشتيادداشتيادداشت

کافه سیاست

وقتی گالبی خوردن، از بررسی 
صالحیت وزرا مهم تر است

حج و زیارتشورای شهربرجام دیدگاه

عالالدین بروجــردی، نماینده مردم بروجــرد و رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم با بیان اینکه، 
کمیســیون امنیت ملی خواهان پاســخ قاطع دستگاه 
دیپلماسی به کارشکنی های پی درپی آمریکا در اجرای 
برجام است، گفت: ما برای پاســخ به اقدامات ضدایرانی 
آمریکا، گزینه های متعددی داریم و اینطور نیســت که 
دستمان برای پاسخ به نقض برجام از سوی آمریکا خالی 
باشد. وی با بیان اینکه، جمهوری اسالمی ایران به طرف های 
متعهد نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا هشدار داده 
است، تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که ما در بحث 
نقض برجام انجام خواهیم داد روشنگری های بین المللی 
علیه رفتارهای غیراصولی آمریکاست؛ چرا که آمریکا به 
تعهدات خود در برجام پایبند نبوده و برخی کشــورهای 
اروپایی نیز باید بدانند که خالف تعهد تنها  مربوط به ما 
نمی شود. بروجردی در ادامه با بیان اینکه ایران نسبت به 
مقابله با اقدامات ضدایرانی آمریکا مصمم است، گفت: ما 
برای مقابله با اقدامات ضدایرانی آمریکا و نقض برجام از 
سوی این کشور، شعار نمی دهیم و آنچه به عنوان اقدامات 

متقابل گفته ایم یک بحث اساسی و جدی است.

به گزارش تســنیم؛ گزینه نهایی ریاست پنجمین دوره 
شورای شهر تهران گفت: قطعا اعضای شورا مشورت های 
الزم را برای تعییــن معاونان و مدیران شــهرداری به 
شهردار تهران ارائه خواهند کرد، اما هیچ دخالتی را در 
انتصابات نخواهند داشت. محســن هاشمی با اشاره به 
انتخاب معاونین شهردار آینده اظهار کرد: در این زمینه  
مشورت هایی از سوی اعضای شــورای پنجم با شهردار 
تهران صورت خواهد گرفت.  وی تصریح کرد: البته این 
مشورت ها به این معنا نیســت که اعضای شورای شهر 
تهران دخالتی را در انتصاب معاونین شــهردار و حتی 
شهرداران مناطق داشته باشند. هاشمی با بیان اینکه پس 
از فعالیت رسمی شهردار تهران فرآیند انتخاب معاونین و 
مدیران شهرداری انجام خواهد شد، گفت: اعضای شورای 
تهران در تالش هستند مشــورت های الزم را در اختیار 
شهردار تهران قرار دهند، اما در نهایت این شهردار است 

که معاونان خود را انتصاب خواهد کرد.
وی همچنین به تعامل شورا و شهرداری در دوره جدید 
اشاره کرد و گفت: با توجه به برخی از موضوعات چالشی 
در ادوار گذشته تالش می شود این چالش ها در این دوره 

حذف و برطرف شود.

ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :

اقدامات متقابل ایران برای 
مقابله با نقض برجام شعار نیست

محسن هاشمی: 

اعضای شورای پنجم در انتصاب 
معاونان شهردار دخالت نمی کنند

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت: 

 تندروی موجب شکست 
می شود

ريیس فراکسیون حج مجلس:

بی احترامی به حجاج ایرانی 
کذب محض است

عضو شــورای مرکزی جامعه روحانیت بــا بیان اینکه 
انتخابات 96 یک دســتگرمی برای جمنا بود گفت: اگر 
مجلس ششم و شــورای شــهر به اصالح طلبان رسید 
نتیجه ابتکار عمــل آنها بود. حجت االســالم غالمرضا 
مصباحی مقدم درباره علت به حاشیه رفتن تندروها در 
کشور در گفت و گو با خبرآنالین گفت: ذات تندروی اقتضا 
می کند به حاشیه برود؛ چرا که مردم هیچ گاه با تندروی 
همراه نمی شــوند. بنابراین هرگاه شاهد تندروی بودند 
واکنش منفی نشان دادند. وی ادامه داد : مجلس ششم 
نتیجه اش این شد که مردم از اصالح طلبان به طور کامل 
روی گردان شدند و همینطور در نتیجه شورای اول این 
شد که شورا به طور کامل در دور دوم به دست اصولگرایان 
سپرده شد. وی درباره عملکرد جمنا در انتخابات ریاست 
جمهوری دوازدهم نیز اظهار کرد: جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اســالمی یا جمنا، چند ماه مانــده به انتخابات 
شروع به کار کرد. فرض آنها این بود که ما برای یک کار 
بلندمدت آمده ایم و انتخابات سال 96 یک  دستگرمی بود 
و انتظار پیروزی صددرصدی نداشتند. طبعا تالش خوبی 
کردند و توانستند نیروهای مردمی را از کل کشور جمع 

کنند و نشست های خوبی را برگزار کردند.

رییس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی 
گفت: تمام اما واگرها وشایعاتی که اخیرا مبنی بر امنیت، 
استقبال های نامطلوب و بی احترامی به زوار ایرانی مطرح 

بوده کذب محض است.
احد آزادیخواه در گفت و گو با خبرگزاری میزان، گفت: 
طبق آخرین اطالعاتی که اخیرا  واصل شد،  زوار ایرانی 
آرام آرام مشــغول عزیمــت به مکه مکرمه هســتند و 
همچنین شرایطی کامال عادی در مدینه حکمفرماست.

رییس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: همچنین تمام اما واگرها وشایعاتی که اخیرا 
مبنی بر امنیت، استقبال های نامطلوب و بی احترامی به 

زوار ایرانی مطرح بوده کذب محض است.
این چهره اصولگرا که نماینده دوره دهم از حوزه انتخابیه 
مالیر در استان همدان اســت، در ادامه با اشاره به نتایج 
مذاکرات مسئولین ایرانی با مســئولین حج عربستان 
درباره بازگشــایی ســفرهای حج عمره بیان داشــت: 
مســئولین ایرانی به دنبال بازگشایی حج عمره هستند 
اما فعال تالش بر این دارند که حج ابراهیمی انجام شود 
 و پس از آن ان شــاءا... موضوعات حــج عمره پیگیری 

شود.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد که نتانیاهو در سفرش به 
روســیه قصد دارد درباره ایران با پوتین گفت وگو کند.به نوشته روزنامه 
اورشلیم پست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار است 
روز چهارشنبه هفته جاری به روسیه سفر کند و در شهر سوشی با والدیمیر 

پوتین رییس جمهور روسیه دیدار داشته باشد.
بنا بر اعالم دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، وی در این دیدار قرار 
است درباره ایران و نگرانی هایش نسبت به آنچه نفوذ جمهوری اسالمی 
در منطقه عنوان شده، گفت وگو کند.این چهارمین باری است که نتانیاهو 
در 16 ماه گذشته به روسیه سفر می کند. وی پیش از این در ماه مارس در 
دیدارش با پوتین در مسکو با ادعای حضور نظامی ایران در سوریه، نسبت 
به حضور دائمی ایران در مرزهای اراضی اشــغالی فلسطین ابراز نگرانی 
کرده بود.به گزارش ایسنا؛ ایران همواره با رد این ادعاها تاکید می کند که 
حضور این کشور در سوریه تنها به صورت مستشاری و بنا به درخواست 

دولت مشروع سوریه است.

همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نیویورک نشستی 
علیه برجام برگزار می شــود که مخالفان توافق هسته ای در آمریکا در آن 
حضور خواهند داشت.پایگاه رسمی روزنامه شیکاگو سان تایمز با انتشار 
مطلبی اعالم کرد سناتور مارک کرک از اعضای جمهوری خواه سابق سنا 
که یکی از دشمنان اصلی توافق هسته ای ایران است بیست و هفتم اوت 
)یکشنبه( در مراسمی در در ایلینوی تقدیر می شود. این مراسم را گروهی از 

طرفداران اسراییل برگزار می کنند.
سخنران اصلی این مراسم نیز گیل هافمن،  خبرنگار ارشد و تحلیلگر برجسته 
روزنامه جروزالم پســت خواهد بود. در عین حال، قرار است سناتور مارک 
کرک ماه آینده نیز در نشستی در نیویورک حاضر شود که تجمع مخالفان 
توافق هسته ای ایران در آمریکاست. این نشست همزمان با نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود. در این نشست، فضای 

سیاسی و اقتصادی پس از توافق هسته ای بررسی می شود.

 گفت  و گوی نتانیاهو 
با پوتین درباره ایران

برگزاری یک نشست 
ضدبرجام در نیویورک

سرلشکر سلیمانی:

چرا از القاب اصولگرا یا اصالح طلب 
استفاده می کنید؟

سرلشکر سلیمانی در اجالس روز جهانی مساجد گفت:  :چرا دائما از 
القاب بی حجاب، بدحجاب،  اصولگرا یا اصالح طلب استفاده می کنید؟  
وقتی یک برادِر خسته و چند شغله را امام جماعت می کنید، چطور 
از او توقع دارید مسجد را حفظ کند؟ چرا دائما از القاب بی حجاب، 
بدحجاب،  اصولگرا یا اصالح طلب استفاده می کنید؟ پس چه کسی 
می ماند؟ تمام بچه ها یکی نیستند، بلکه این پدر خانواده است که آنها 
را گرد هم جمع می کند. امام جماعت باید بتواند باحجاب، بدحجاب 

و بی حجاب همه را جذب کند.
وی یادآور شد: تعداد مساجد مهم نیست، اما باید بدانیم که انقالب ما 
به مساجد بستگی دارد. وقتی از باالی دمشق رد می شویم، مناره ها 
را می بینیم  ولی از باالی تهران چیز دیگری می بینیم که حال مان 
عوض می شود. امثال»شهید حججی« زیاد داشته ایم که برخی از آنها 
هم ذبح شده اند، اما برخی از شهدا حادثه آفرین می شوند و حججی 
برای عظمت دادن به همه مدافعان حرم بود. ما بنا نداریم هر اقدامی 
را در کشور تبلیغ کنیم، برخی از تبلیغات در کشور ما موثر نیست. ما 
بین منافع خود و عراق تفاوتی قائل نیستیم و دنبال تصرف چاه نفت 
و موصل و کرکوک و مطالبات ارزی نبوده ایم. به خاطر منافع شیعی 
به فلسطین کمک نمی کنیم، بلکه اگر کسی اظهار شیعی کند، با او 
کاری نداریم؛ چرا که 99 درصد فلسطین اهل تسنن هستند ولی ما 

از آنها دفاع می کنیم.
فرمانده نیروی قدس ســپاه تاکید کرد: ایران هیچ وقت بحران ساز 
و پرورش دهنده تکفیر نیست. گروه هایی همچون جیش االسالم و 
جیش الحر را سعودی ها ساختند، اما ما منشأ ثبات در سوریه شدیم. 
ما با مذهب جلوی جنگ مذهبی را گرفتیم نه با قدرت نظامی. وقتی 
نظام می تواند مسائل قومی و زبانی را حل کند، این باعث ثبات است و 

اساس دستیابی به این فضا، مقام معظم رهبری است.
سرلشکر سلیمانی تاکید کرد: برخی از دوستان در سطوح عالی داخل 
و خارج اذعان می کردند که وارد سوریه و عراق نشوید و محترمانه از 
انقالب دفاع کنید. یک نفر گفت یعنی مــا برویم و از دیکتاتور دفاع 
کنیم که رهبر فرمودند وقتی به کشورهایی که با آنها ارتباط داریم 
نگاه می کنیم، چه کسی دیکتاتور است و چه کسی نیست؟ ما مصالح 
را نگاه می کنیم. رهبری از دو بعد حکمت و جســارت این انقالب و 
دفاع از انقالب را هدایت کردند. وی در پایان تاکید کرد: آقای هاشمی 
حرف درســتی درباره آمریکایی ها زد که گفت عقل گنجشک را در 
کله دایناسور می گذارند. اگر امروز می گوییم خدایا از عمر ما کم کن 

و به عمر رهبر بیفزای، این یک ضرورت است.

 نگرانی رییس موساد
 از پیروزی های ایران

افکار خبر: رییس ســرویس جاسوســی رژیم صهیونیستی نسبت 
به شکست ســنگین داعش و گســترش نفوذ ایران در منطقه ابراز 

نگرانی کرد. 
یوسی کوهن در گفت وگو با رادیو نظامی اســراییل گفت ایران در 
حال پر کردن فضای خالی برجای مانده از شکســت و عقب نشینی 

داعش است. 
وی گفت: اوضاع در منطقه خاورمیانه بسیار حساس و در عین حال 
پیچیده شده است. پیش تر می شد به راحتی اوضاع را در این منطقه تا 
اندازه زیادی تحلیل کرد، اما با گسترش درگیری ها، وضعیت تا اندازه 

زیادی به کالف سردرگم شبیه شده است.
این مقام صهیونیســتی ادامه داد: ایران از طریق نایبان و متحدان 
محلی خود در ســوریه،  لبنان، عراق و یمن در حال گسترش نفوذ 
خود است و این موضوعی بســیار خطرناک و تهدیدی جدی برای 

امنیت ماست.

هشــتمین جلســه مجلس برای بررســی صالحیت وزرای 
پیشــنهادی با حضور ۲۰۵ نماینده آغاز شد که نمایندگان 
در پایان ماراتن ۵ روزه وارد بررسی برنامه دو وزیر پیشنهادی 

نیرو و ورزش شدند.
میزان البی ها، گفت وگوها و مذاکــرات نمایندگان دیروز به 
اوج خود رسیده بود به طوری که حتی به نظر می رسید کمتر 
نماینده ای بــه صحبت های نمایندگان مخالــف و موافق به 

برنامه های دو وزیر گوش می دهد.
بعد از بررســی صالحیت وزیــر نیرو، مجلس وارد بررســی 
صالحیت سلطانی فر وزیر پیشــنهادی ورزش شد که هیچ 

نماینده ای به عنوان مخالفش صحبت نکرد.
وقتی نوبت به ارائه برنامه سلطانی فر رسید، رییس جمهور در 
ساعت 1۰و ۵ دقیقه برای بیان آخرین دفاعیاتش از 17 وزیر 

معرفی شده وارد مجلس شد.
بعد از صحبت های ســلطانی فر نوبت به ســخنرانی رییس 
جمهور رســید که طبق گفته هیئت رییسه روحانی فرصت 
7۰ دقیقه ای برای دفاعیاتش داشت، فرصتی که از باقی مانده 

زمان ارائه برنامه وزرای پیشنهادی برای او مانده بود.
روحانی وقتی پشــت تریبون رفت الریجانی خطاب به او با 
خنده گفت که آقای روحانی شــما هم کمی مالحظه کرده 
و کمتر صحبت کنید. رییــس جمهور صحبت های خود را با 
قدردانی از نمایندگان شروع کرد و کار آنها را حرفه ای خواند 
و از نمایندگان درخواســت کرد که به 17 وزیر پیشنهادی 

رای قاطع دهند.
رییس جمهور با نام بردن از هر 17 وزیر پیشــنهادی نقاط 
مثبت و خواســته هایش را مطرح کرد وقتی به آوایی رسید 
گفت که من از او جز چند خواسته مثل حقوق بشر و موضوع 
تعزیرات درخواست دیگری ندارم، البته می خواهم که روابط 
سه قوه را صمیمانه تر کند، موضوعی که خنده او و تعدادی از 

نمایندگان را در پی داشت.
رییس جمهور در حالی صحبت هایش را به پایان رساند که از 
نمایندگان خواست که به هر وزیر بیش از ۲۰۰ رای دهند تا 

امروز بعد از ظهر هیئت دولت دوازدهم تشکیل شود.
رییس جمهور برای دفاع از کابینه اش دو بار به مجلس آمد که 

در دفعه اول همهمه  بسیاری در مجلس برپا بود که تذکرات 
چندین باره رییس مجلس را در برداشت، اما در بار دوم وقتی 
روحانی صحبت هایش را شــروع کرد ســکوت مطلق حاکم 
شــد و تنها در 1۰ دقیقه پایانی مقداری در مجلس همهمه 

مشاهده شد.
در خالل صحبت های روحانی برخی از چهره های تاثیر گذار 
فراکسیون های سیاسی مجلس برای آخرین البی ها مشغول 

مذاکره بودند.
صحبت های روحانی که به پایان رسید تعدادی از نمایندگان 
دور او جمع شــدند که این موضوع تذکر چندین باره رییس 
مجلس را برای خروج میهمانان و نشســتن نمایندگان روی 
صندلی خود را در پی داشــت که در نهایت امیرآبادی، عضو 

هیئت رییسه مجلس، نمایندگان را متفرق کرد.
هیئت رییســه مجلس کارت هایی را منقش به نام 17 وزیر 
پیشــنهادی تهیه کرده بود که در آن ۳ ســتون برای اعالم 
نظر آنها با عناوین مثبت،  منفی و ممتنع وجود داشت و تنها 
احتیاج به اعالم نظر نمایندگان در آن کارت ها بود. همچنین 
صندوق هایی بین نمایندگان توزیع شــد تا کارت های خود 
را در آن بیندازند؛ روندی که برخالف ادوار گذشــته بود که 
در آن دوران ها صف های طویلی در مجلس بســته می شد تا 

نمایندگان آرای خود را به صندوق ها بیندازند.
مجلس در ساعت 11 و ۴۵ دقیقه برای تنفس ۴۵ دقیقه ای 
تعطیل شد تا آراء شمرده شــده و در ساعت 1۲ و ۳۰دقیقه 

نتایج اعالم شود.
قبل از تنفس، علی الریجانی پیشــنهاد کرد تا آیین نامه به 
گونه ای اصالح شود تا رای گیری به صورت الکترونیک باشد 

و روند اعالم نتایج سرعت بخشیده شود.
در مدت تنفس ۴۵ دقیقــه ای، خبرنگاران تالش می کردند 
تا قبل از اعالم رسمی نتایج اخباری از داخل پارلمان کسب 
کنند. پیگیری هایی که نتیجه داد و قبل از اعالم رسمی تقریبا 
همه خبرنگاران می دانستند که تنها حبیب ا... بیطرف، وزیر 

پیشنهادی نیرو نتوانست رای اعتماد بگیرد.
 درب مجلس ســاعت 1۲ و ۴۰ دقیقه بعــد از تنفس حدود 

۴۵ دقیقه ای برای اعالم رای اعتماد باز شد.
با باز شــدن درب مجلس علــی الریجانــی آرای 17 وزیر 
پیشنهادی را خواند که بیشــترین رای را امیر حاتمی، وزیر 
دفاع و کمترین رای را حبیب ا... بیطرف وزیر، پیشــنهادی 
نیرو کسب کرد که بیطرف نتوانست نظر نمایندگان را جلب 
و به هیئت وزیران راه پیدا کند. از ایــن رو می توان اینگونه 
جمع بندی کرد که از 16 وزیر دولت دوازدهم امیر حاتمی با 
۲61 رای دارای بیشترین موافق و آذری جهرمی با 1۵۲ رای 

دارای کمترین موافق در مجلس است.
 هیئت وزیران دوازدهمین رییس جمهور جمهوری اسالمی 
ایران امروز در نبود دو وزیر تشکیل جلسه می دهد. وزیر علوم 
که هنوز به مجلس معرفی نشده و وزیر نیرو که از قافله کابینه 

روحانی جا ماند. 

نمايندگان مجلس با رای اعتماد به ۱۶ وزير پیشنهادی ريیس جمهور، برای روحانی سنگ تمام گذاشتند. پرونده بررسی 
صالحیت ۱۷ وزير پیشنهادی در حالی در مجلس دهم به پايان رسید که بر اساس اعالم برخی نمايندگان در جمع خبرنگاران، 
مجلس تنها به ۱ وزير پیشنهادی آن هم حبیب ا... بیطرف رای اعتماد ندادند و مجلس با اعتماد به ۱۶ وزير معرفی شده حجت 

را برای دولت تمام کرد.

مجلس به ۱۶ وزير پیشنهادی اعتماد کرد، اما:

نمایندگان، طرف بیطرف را نگرفتند
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در حین روند جلســه رسیدگی به 
صالحیت وزرای پیشــنهادی دولت دوازدهم، با سرعت به خارج از 
صحن دوید و پس از چند ثانیه با شش عدد گالبی در دست مجدد به 
صحن مجلس بازگشت و بدون استفاده از چاقو یا هیچ ابزاری شروع 

به گاز زدن گالبی ها کرد!

نگاه

 نقشه های نقش برآب اسراییل 
برای ایران و منطقه

 ... ادامه از صفحه اول
کمک های مالی به اقلیم کردستان را قطع می کند و حاال بارزانی 
شاید کمی دچار شک و تردید شده باشد و بخواهد برگزاری رفراندوم 
را به تعویق بیندازد و اســراییل تمام تالش خــود را برای تحریک 
بارزانی به برگزاری همه پرسی انجام می دهد. تشکیل یک کشور 
غیرعرب دیگر در منطقه، بیش از همه اسراییل را خوشحال خواهد 
کرد. این همان نکته ای است که »مئیر جاودانفر« استاد دانشگاه 
هرتزلیا در اسراییل هم گفته است: »اگر کردستان در این همه پرسی 
رای مثبت دهد به نفع اسراییل خواهد بود؛ چون به ضرر جمهوری 
اسالمی است  و در عین حال اسراییل می تواند یک شریک اقتصادی 
و یک شریک سیاسی جدید در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا 
کند«. اسراییل اما شاید نمی داند کردها با آنها تفاوت بسیاری دارند. 
کردستان مثل اسراییل نمی شود. آنها با ایران مرز مشترک دارند و 
مجبورند با ایران رابطه داشته باشند چون به این رابطه نیاز دارند. 

معادالت اسراییلی ها مثل همیشه درست از آب درنخواهدآمد. 
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صرفه جویی ۵۲ میلیون متر مکعبی 
آب در بخش کشاورزی اصفهان

با توجه به اینکه بیشترین سهم مصرف آب در کشور ما مربوط به بخش 
کشاورزی است، با کاهش 10 درصدی مصرف آب می توان مشکالت 

کمبود را در این بخش برطرف کرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان درخصوص اهمیت 
بهره وری از آب در بخش کشاورزی و میزان صرفه جویی در مصرف 
آب با اجرای روش های مدنظر گفت: راندمان آبیاری به روش میکرو 
)موضعی وتیپ( به بیش از 90درصد می رســد؛ در حالی که راندمان 

آبیاری معمولی در حدود 45درصد است.
محسن کریمیان ادامه داد: در سال 1395 با تخصیص 1005میلیارد 
ریال، بالغ بر 13هزار و 500 هکتار از اراضی کشــاورزی اســتان به 
انواع ســامانه های نوین آبیاری از قبیل قطره ای، تیپ، کم فشــار و 
 بارانی مجهز شد که صرفه جویی 52 میلیون متر مکعبی را به همراه 

داشته است.
وی گفت: در سال 96 در صورت تخصیص 1500میلیارد ریال، بالغ بر  
15هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز 
خواهد شد که صرفه جویی 58 میلیون متر مکعبی را به همراه خواهد 
داشت. اما در این راستا بهتر است کشاورزان و گلخانه داران با روش های 

مختلفی به منظور مصرف بهینه آب نیز آشنا شوند.

ویژه

بامسئوالن

آغازبرداشتانگورازتاکستانها
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان، از آغاز برداشت انگور از 
تاکستان های اســتان اصفهان خبر داد و گفت: مساحت این تاکستان هاشش هزار 

و 306هکتار بوده و از این وسعت 96هکتار نهال به مرحله باردهی نرسیده است.

نصب سامانه ضبط مکالمات 
هوانوردی در فرودگاه اصفهان

سامانه ضبط مکالمات هوانوردی در فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان نصب شد.

مدیرکل فرودگاه اســتان اصفهان گفت: این سامانه با 
تالش کارشناسان متخصص اداره کل ارتباطات و ناوبری 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و با همکاری 
اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 

راه اندازی شده است. 
حسن امجدی افزود: این سامانه نسبت به سامانه قبلی 
دارای امکانات و مزایای فراوانی از جمله دو برابر شــدن 
ظرفیت ضبــط مکالمات، ضبط روی هــارد با ظرفیت 
باال، افزایش کارآیی با اســتفاده از سیســتم چندگانه 
 ،rdx آرشیوگیری، کاهش خرابی درایوهای آرشیوگیر
امکان پیاده ســازی مکالمات با فرمت هــای مختلف 
و افزایــش کیفیــت ضبط مکالمــات بــا کاهش نرخ 
فشرده سازی اطالعات اســت. وی گفت: سامانه  ضبط 
مکالمات هوانوردی فرودگاه های کشور، سیستم رکوردر 
HCLS300 مجهز به سرورهای HP و آرشیوگیری روی 
RDX است که جایگزین ســامانه قبلی ضبط مکالمات 

روی ریل شده است.
با نصب این ســامانه ضبــط مکالمات بــرج مراقبت و 
فرکانس هــای عملیاتی، با کیفیــت و ضریب اطمینان 

بیشتری انجام خواهد گرفت.

تنظیم بیش از 4هزار طرح 
اشتغال برای روستاها

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاســت 
جمهوری گفت: بیــش از 4 هزار طرح اشــتغال برای 

روستاها در سراسر کشور تنظیم کرده ایم.
معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاســت 
جمهوری، در ادامه اقتصاد و اشتغال را مهم ترین مشکل 
روستاییان برشمرد و افزود: برای توسعه اقتصاد روستاها 
درخواست کرده بودیم تا مبلغی برای ارائه تسهیالت به 

روستاییان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کنیم.
وی با بیان اینکه بیش از 4هزار طرح اشتغال برای روستاها 
در سراسر کشور تنظیم کرده ایم، افزود: با همکاری بنیاد 
مستضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( می توانیم 
طرح های اشتغال روســتایی را اجرایی کرده و در حال 
حاضر بیش از دو هزار میلیارد تومــان اعتبار با کارمزد 
8درصد از طریق بانک کشاورزی، پست بانک، بانک سینا 

و بانک پارسیان توزیع کنیم.

 قیمت انواع
ماشین حساب مهندسی

بازار

SHARP EL-531WH شارپ

350,000 ریال 680,000 ریال

بزرگ ترین واحد تولید نان صنعتی در اســتان اصفهان، زمینه اشتغال 
۷0نفر را فراهم کرده است. شرکت تولید نان های حجیم و نیمه حجیم 
»زرآرا« واقع در شهرک صنعتی دهسرخ مبارکه، به عنوان بزرگ ترین 
واحد تولید نان صنعتی در استان اصفهان با تولید روزانه 10تن انواع نان 

و کیک های رژیمی، زمینه اشتغال مستقیم ۷0نفر را ایجاد کرده است.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرســتان مبارکه گفت: این 
شرکت با استفاده از مواد اولیه مرغوب، محصوالتی بدون مواد نگهدارنده 

و جوش شیرین تولید می کند.
تقی خاکیانی با بیان اینکه اشــتغال زایی مصداق بارز خدمت به خلق 
است که در شــرایط حاضر جایگاه و ارزش خاصی دارد افزود: در حال 
 حاضر 2شرکت تولید نان صنعتی در شهرستان مبارکه مشغول فعالیت 

هستند.  

اشتغال زایی در 
بزرگ ترین واحد تولید 

نان صنعتی استان

محمدحسین حسین زاده با بیان اینکه در ماه گذشته ۷0 هزار 
وام قرض الحسنه در کشــور پرداخت کرده است، گفت: این 
بانک تنها 2 درصد مطالبات معوق دارد و با سامانه اعتبارسنجی 
مرآت و ارتباط با مردم در 98 درصــد بازپرداخت های خود 

مشکلی ندارد.
وی افزود: بانک تجاری، یک بنگاه تجاری است که برای ارائه 
خدمت پولی شکل گرفته و به گونه ای سهامداری است که به 
سپرده گذاران آنها باید سود تعلق گیرد؛ این درحالی است که 
در ایران تنها دو بانک قرض الحسنه خصوصی زیر نظر بانک 
مرکزی وجود دارد. در کشور ما بانک های قرض الحسنه، نماد 
بانک اجتماعی هستند و بانک قرض الحسنه رسالت، مبدع و 
شروع کننده بانکداری اجتماعی در ایران است. این بانک یک 

بنگاه تجاری نبوده و برای سود خلق نشده است. 
حسین زاده با اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه رسالت انواع 
سیستم ها و سامانه های بانکی را در اختیار دارد و با این وجود 
تنها این بانک بر قرض الحســنه متمرکز اســت تاکید کرد: 
سپرده گذاری در بانک قرض الحسنه مشمول سود نمی شود 
و ســقف وام در بانک های ُخرد همچون بانک قرض الحسنه 
رسالت، حداکثر 30 میلیون تومان بوده و برای 80 درصد عامه 

مردم است و نکته مهم اینکه بانک قرض الحسنه رسالت هیچ 
وام درشتی ندارد و کارمزد سالیانه این بانک 2درصد است.

راه اندازی سامانه اعتبارســنجی مرآت در بانک 
رسالت

وی با تاکید بر اینکه مهم ترین موضوع ما بازپرداخت و دریافت 
وثیقه وام های دریافتی از سوی مردم است و باید بازپرداخت ها 
تضمین شود، گفت: »سامانه اعتبار سنجی مرآت« یک سامانه 
نمره دهی اعتباری اســت که کار آزمایشی آن، سال گذشته 
کلید خورد و از ابتدای امسال نیز عملیات اجرایی آن در کشور و 
اصفهان آغاز شده است و تاکنون 2 هزار نفر در این سامانه ثبت 
نام کرده اند. مطابق این سامانه هر نفر مطابق شغل خود رقمی 
را برای قسط تعیین می کند که توان بازپرداخت آن را داشته 
باشد. وی اظهار داشت: تاکنون 4 میلیون فقره سپرده در کشور 
وجود داشــته که 95 درصد آن زیر 50 میلیون بوده و از این 
95درصد حدود 91 درصد زیر 10 میلیون تومان است. تاکنون 
2 میلیون وام پرداخت کــرده ایم که میانگین پرداخت وام ها 
10میلیون تومان بوده است و این بانک تنها 2 درصد مطالبات 
معوق دارد و با همراهی سامانه اعتبارسنجی مرآت و ارتباط با 

مردم، در 98درصد بازپرداخت های خود مشکلی ندارد.

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور، در ادامه با بیان 
اینکه از نظر تعداد تراکنش های الکترونیک، 36 بانک و موسسه 
در کشور وجود دارد، گفت: بانک قرض الحسنه رسالت اولین 
کارت شــتاب خود را در ســال 92 صادر کرد و امروز مطابق 
آخرین اطالعات، بانک مرکزی رســالت از نظر تعداد و مبلغ 

تراکنش ها از رتبه 36 به 11 کشور ارتقا یافته است.
وی با بیان اینکه 2۷ هزار سهامدار داریم که عمدتا از خانواده 
ایثارگران هســتند، اضافه کرد: تمام کسانی که عالقه مند به 
فعالیت در این محیط بانکی هستند می توانند به میزان توان 
خود در این امر خیر، عام المنفعه و اجتماعی شریک شوند و با 
سهامدار شدن می توانند از وام های بدون کارمزد استفاده کنند.

حسین زاده با اعتقاد بر اینکه پول در جامعه ما کم نیست بلکه 
مدیریت درســتی در جامعه ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر 
مدیریت پول امر مهمی است و ما به دنبال منابع دولتی نیستیم 
که تنها توزیع کننده آن باشیم، بلکه از طریق همیاری و تعاون 

منابع خود را تامین می کنیم.
وی با بیان اینکه به دنبال توسعه ناموزون نیستیم، تصریح کرد: 
در ماه گذشــته ۷0 هزار وام قرض الحسنه در کشور پرداخت 
شد که به صورت میانگین در پنج ماه ابتدای سال رقمی حدود 

350هزار فقره وام با رقم 10 میلیون تومان می شود.
وجود 800 کانون اجتماعی در اصفهان

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان گفت: فعالیت 
اجتماعی بانک رســالت در قالب 800 کانــون اجتماعی در 
سازمان ها، محالت، روستاها و مساجد استان تحقق می یابد. 
اعضای این بانک نیازی به مراجعه حضوری به شــبکه بانکی 
رسالت ندارند و خدمات به صورت غیرحضوری انجام خواهد 
شد. مسکین به 250 هزار مشتری بانک قرض الحسنه رسالت 
در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: 1500 نفر در بخش سنتی 
و 2 هزار نفر در سیستم جدید از طریق سامانه اعتبارسنجی، 
نمره دهی اعتباری شده و در هر یک از این بخش ها نیم درصد 

موفق به دریافت وام شدند.
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان اصفهان با بیان اینکه ما 
بانکی اجتماعی با خدمات نوین هستیم، تمام مشتریان خود را 
تشویق کرد که به صورت غیرحضوری خدمات را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از 800 کانون اجتماعی، حدود 
40 کانون صندوق قرض الحسنه فامیلی هستند، خاطرنشان 
کرد: بنیاد فامیلی در اصفهان فعالیت می کند و صندوق های 

فامیلی را شناسایی و به این شبکه معرفی و وصل می کند.
مسکین پیرامون فعالیت صندوق های قرض الحسنه فامیلی، 
گفت: صندوق های قرض الحســنه فامیلی از طریق کانون ها 
مدیریت می شوند و با تشــکیل کانون های اجتماعی تالش 
می کنیم پرداخت وام  در صندوق های فامیلی را مدیریت کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه اولویت نخست ما، تامین 
سنگ آهن برای فوالدسازهای داخلی و در مرحله بعد صادرات 
آن اســت، گفت: باید جلوی صادرات ســنگ آهن خام گرفته 
شده و فوالدسازها مطمئن شوند که در تهیه مواد اولیه مشکلی 
ندارند. بهرام سبحانی اظهار داشت: برنامه دولت در بخش تولید 

و صنعت این است که بخش خصوصی بیشتر وارد عرصه شود و 
تصدی گری و بنگاهداری از خود دولت منفک شده و به سمت 
سیاســت گذاری برود؛ بنابراین از وزیر انتظار می رود که بستر 
مناسب را با تسهیل قوانین و پشــتیبانی و حمایت الزم فراهم 
کند. وی افزود: در سند چشم انداز و در افق 1404، برنامه تولید 

55 میلیون تن فوالد را داریم و شواهد موجود نشان می دهد که 
به آن سمت پیش می رویم؛ ولی من با سال ها تجربه در همین 
صنعت احســاس نگرانی می کنم؛ چراکه ایجاد ظرفیت و بهره 
برداری باهم تفاوت دارد. ما در حال حاضر ظرفیت هایی داریم 
که بهره برداری نشده است. سبحانی در ادامه با بیان اینکه یارانه 
انرژی مغفول مانده است خاطرنشان کرد: بهتر است یارانه انرژی 
به صنعت برگشت داده شود. صنعت فوالد مصرف کننده بزرگ 
انرژی، چه در برق و چه در گاز است. کمترین کمکی که دولت 

دوازدهم می تواند به صنعت بکند، تخصیص سهم یارانه تولید به 
صنعت است که در قانون هم پیش بینی شده است. وی ادامه 
داد: موضوع دیگری که ضرورت انجام آن حس می شود، تعیین 
وضعیت طرح های دولتی نیمه کاره است که باید برای ساماندهی 
آنها به صورت جدی برنامه ریزی شــود. بهتر اســت دولت در 
طرح های نیمه تمامی که در بهره برداری از آنها با مشکل مواجه 
است، شرایطی را ایجاد کند که این طرح ها به بخش خصوصی 

واگذار شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

یارانه انرژی به صنعت برگشت داده شود

سکه تمام بهار آزادی
11،780،000 ریال)طرح جدید(

6،280،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،185،190 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه 
 ســهم بخش تعــاون از اقتصاد ملــی باید بــه 25 درصد 
برسد که به دلیل غفلت دولت ها تنها 5 درصد است، گفت: 
عده ای در واگــذاری اصل 44 قانون اساســی، هدفی غیر 
 از تولید دارند و به اقتصاد و اشــتغال کشور ضربه می زنند 
در حالی که برخی از کارخانجات باید به بخش تعاون واگذار 

می شد.
سیدناصر موسوی الرگانی به نقش بخش تعاون در تحقق 
هدف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی اشــاره و اظهار کرد: 
بدنه تعاون، از اقشار ضعیف جامعه تشکیل شده و با تقویت 

تعاونی ها اقتصاد خودبه خود مردمی می شود.
وی افزود: رسیدن به این مهم مستلزم آن است که قوانینی 
که در حال حاضر مزاحم توسعه بخش تعاون و بدنه دولت 
است، دست به دست هم دهند و تعاون را که زاییده انقالب 
و توصیه شــهید بهشــتی بوده، تقویت کنند؛ زیرا تعاون 
 می تواند تاکید رهبری بر اقتصــاد مقاومتی را بهتر محقق 

کند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس با اشاره به نقش مجلس، 
تصریح کرد: مجلس نقش موثــری در این خصوص دارد و 
برای تحقق و رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی در 
اقتصاد، باید قانون تصویب و اصالح کنــد و اگر هم قانونی 

هست که اجرا نشده، درصدد اجرای آن باشد.

موســوی الرگانی با انتقاد از عملکــرد ضعیف دولت های 
گذشــته در بخش تعاون افزود: در قانون اساســی تکلیف 
بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده، اما متاسفانه بیش از 
38 سال از انقالب اسالمی می گذرد و بخش تعاون سهمی 
کمتر از 5 درصد در اقتصاد کشور دارد؛ این در حالی است 
 که اگر بخش تعاون تقویت شود می تواند تولید ملی کشور را 

بیمه کند.
موسوی الرگانی افزود: بخش تعاون حتی توان سهم بیش 
از 25 درصد را در اقتصاد کشور دارد و به جای واگذاری های 
اصل 44 قانون اساســی به بخش خصوصی، می توان روی 

بخش تعاون نیز حساب ویژه ای باز کرد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی اصفهان، وزارت نیرو را یکی از وزارتخانه های مهم و 
تاثیرگذار در کشور دانست و گفت: در حال حاضر ما می توانیم 
هزینه بخشی از مشکالت حوزه کشاورزی و محیط زیست 
استان را با ارائه پیشنهاداتی به صندوق اقلیم سبز به صورت 

بین المللی تامین کنیم.
مسعود عبداللهی در چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی، 
آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: 
برای تصدی این وزارتخانه، مهندس بیطرف معرفی شــده 
 کــه تصمیمــات وی در دوره اصالحات بســیار تاثیرگزار 

بوده است.
وی حضور در فراخوان های بین المللی مرتبط با کشاورزی 
و محیط زیست و همچنین عضویت در صندوق بین المللی 
اقلیم سبز کره جنوبی را مرهون تالش های داوطلبانه اعضای 
این کمیسیون در دوســال گذشــته توصیف کرد و افزود: 
خوشــبختانه در حال حاضر ما می توانیم هزینه بخشی از 
مشکالت حوزه کشاورزی و محیط زیســت استان را با ارائه 
پیشنهاداتی به صندوق اقلیم ســبز به صورت بین المللی 

تامین کنیم. 
وی افزود: واقعیت این است که در سال های گذشته سازمان 
محیط زیست کشور به دالیل مختلف اعم از  قوانین، نبود تفکر 
استراتژیک در بدنه  مدیریتی، نبود تخصص های مرتبط با 

اقتصاد کسب و کار و توسعه پایدار و ساختار ناکارآمد، نتوانست 
به شاخصه های بین المللی محیط زیست دست یابد. 

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، با 
تاکید بر اینکه سازمان محیط زیست نباید جایگاهی برای 
عکس گرفتن با یوزهای ایرانی و خبرســازی های رسانه ای 
un�باشد اظهار داشت: کنوانسیون بین المللی تغییر اقلیم 

fccc که ایران نیز مفاد آن را پذیرفته است پنج شاخص آب، 
خاک، هوا، انرژی و تنوع زیستی را مطرح نموده که ما امروز 
در هرکدام از این شاخص ها شاهد مشکالت اساسی هستیم 
و شاید تنها کسی که جسارت مقابله با این تهدیدات را دارد 

دکتر کالنتری باشد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

حل چالش های زیست محیطی اصفهان با منابع مالی خارجی

 پارلمان

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:

سهم ۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی

اتاق بازرگانی

SHARP EL-506W شارپ

480,000 ریال 580,000 ریال

SHARP EL-122N شارپ

200,000 ریال 435,000 ریال

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور، با اشاره به اینکه فضای بانکداری محورهای  فرزانه افسرطه
متعددی دارد و امروزه در کشور و دنیا بانک ها به تجاری، توسعه ای، دولتی، غیردولتی، ُخرد، 
اجتماعی و ... تقسیم می شوند عنوان کرد: در کشور ما مردم با این الفاظ آشنا هستند؛ اما درباره آنها آگاهی بخشی 

وجود ندارد و کارکرد و وظایف بانک ها برای مردم مشخص نیست.

نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی و نساجی استان اصفهان 
گفت: با تولیدات بومی در دهق و علویجه نرخ بیکاری در این دو شهر به 
صفر رسیده و خور و بیابانک هم بر اساس آخرین پایش های مرکز آمار 

ایران فقط 2/۷ درصد بیکار دارد.
مجتبی مالاحمدی با اشاره به ارزآوری 15میلیون دالری کارخانه های 
این دو شهر در سال افزود: بعد از موفقیت 120کارخانه معادل 90درصد 
صنعت این منطقه در نســاجی، چند کارخانه قطعه سازی هم شروع به 

کار کرده اند.
وی با بیــان اینکه در ایــن منطقه بــرای 6هزار نفر به طور مســتقیم 
اشتغال زایی شــده اســت گفت: حدود 3هزار و 800 نفر متقاضی کار 
مشغول به کار شــده اند و 3هزار نفر دیگر هم از شهرهای استان در این 

کارخانه ها فعالیت می کنند.

ارزآوری ۱۵میلیون دالری 
 کارخانه های دهق 

و علویجه

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت کشور مطرح کرد:

بانکرسالت؛مبدعوشروعکنندهبانکداریاجتماعی
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برگزاری شب شعرمقاومت با حضور خانواده شهید حججی
سیدمسعود ذکاوتمند، معاونت روابط عمومی خانه انقالب اسالمی و والیت برنامه گفت: برنامه 
شب شعرمقاومت، چهارشنبه یکم شهریورماه ساعت 20:30 در خانه انقالب اسالمی و والیت 

واقع در خیابان چهارباغ پایین، خیابان جامی برگزار می شود.

در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اصفهان:

احیای حمام شیخ بهایی به زودی 
آغاز می شود

مدیـرکل میـراث فرهنگی،صنایع دسـتی وگردشـگری اصفهان با 
اشـاره به طـرح احیـای حمـام شـیخ بهایـی اظهـار داشـت: طرح 
احیای حمام شـیخ بهایی در شورای فنی سـازمان میراث فرهنگی، 
مطـرح و تصمیم گیـری کلی به جلسـه بعـدی موکول شـد تا پس 
از آن احیا و مرمت شـود. فریـدون الهیـاری  افزود: در این شـورا، نه 
تنها پروژه حمام شـیخ، بلکـه پروژه هایی مانند حمام شـاه و برخی 

از خانه هـای تاریخی شـهر اصفهـان نیز مطرح شـد.
وی گفـت: در این شـورا 10 پروژه از اصفهـان مطرح شـد و با توجه 
بـه اینکه نظـر مجموعـه در مـورد حمـام شـیخ بهایی مسـاعد بود 
قـرار شـد در چارچـوب فرمت هـای جدیـد ایـن پـروژه، تعریـف 
و تصمیم گیری هـای نهایـی درخصـوص آن اتخـاذ شـود.حمام 
شـیخ بهایی مربـوط بـه دوره صفـوی اسـت و در اصفهـان، خیابان 
عبدالـرزاق، کوچـه شـیخ بهایـی واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 
29تیـر1377 بـا شـماره ثبـت 2063 به عنـوان یکـی از آثـار ملی 

ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت. 

با مسئوالن

رییس هنرسرای خورشید خبرداد:

 نشست تخصصی پژوهشی
از سلسله نشست های»آالچیق«

نهمین نشست تخصصی پژوهشی از سلسله نشست های 
»آالچیق« با موضوع »ارتباط موسیقی با ستایش« ازسوی 

هنرسرای خورشید برگزار می شود.
رییس هنرسرای خورشید با بیان این مطلب گفت: نهمین 
برنامه از سلسله نشســت های آالچیق با حضور و اجرای 
گروه موسیقی »رهاد« از سوی هنرسرای خورشید وابسته 
به ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان برگزار 
می شود. منصور قربانی اظهار داشت: این نشست تخصصی 
با موضوع »ارتباط موسیقی با ستایش« فردا ساعت 20:30 
در محل هنرسرای خورشید برگزار می شود. وی افزود: وحید 
صادق پور نوازنده نی، محسن شیرانی نوازنده سازهای کوبه 
ای، محمد حسینی نوازنده سنتور و محمدحسین پورعبائیان 
نوازنده ســه تار و تنبور، ازجمله نوازندگان گروه موسیقی 
»رهاد« هســتند. وی ادامه داد: هنرسرای خورشید و دفتر 
تخصصی موسیقی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان تالش می کند با برگزاری برنامه های تخصصی، زمینه 
آشنایی بیشتر عالقه مندان و پژوهشگران حوزه موسیقی به 
سازهای مختلف و برنامه های تخصصی موسیقی را فراهم 
کند. قربانی تصریح کرد: محمدحسین پورعبائیان، مهرداد 
صادقی، مهران مردانی و مجتبی ترکیان از جمله عوامل تیم 

تحقیقی نشست های آالچیق هنرسرای خورشید هستند.

یکم شهریورماه؛

نشست»کتاب و سینما« برگزار 
می شود

نشست »کتاب و سینما« به همت دفتر تخصصی سینما 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری با همکاری 
مدیریــت کتابخانه های این ســازمان برگزار می شــود. 
رییس دفتر تخصصی سینما گفت: این نشست با موضوع 
»تئوری های فیلم نامه در سینمای داستانی« با حضور شاهپور 
شهبازی برگزار می شــود.مصطفی حیدری اظهار داشت: 
اولین نشست »کتاب و سینما« روز شنبه2۴تیرماه از سوی 
دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
با همکاری مدیریت کتابخانه های این سازمان، با محوریت 
نظریه های اسطوره شناسی علمی و قهرمان هزار چهره در 

محل موزه حمام علی قلی آقا برگزار شد. 
وی افزود: دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان دومین نشست »کتاب و سینما« را روز 
چهارشنبه یکم شهریورماه ساعت 17 ویژه عموم شهروندان 

برگزار می کند.

اینستاگردی

پستی به یاد عارف لرستانی
نادر سـلیمانی یکی از بازیگران مجموعه های طنز سـینما و تلویزیون 
کـه بـا بـازی در مجموعه هـای تلویزیونـی »سـاعت خـوش« و »باغ 
مظفـر« بـه کارگردانـی مهـران مدیری به شـهرت رسـید، با انتشـار 
عکسـی خاطـره انگیـز  از بازیگـران »قهـوه تلـخ« بـا حضـور عـارف 

لرسـتانی، یاد ایـن هنرمنـد را گرامی داشـت.
گفتنـی اسـت قهوه تلـخ مجموعـه ویدئویـی طنـزی بـه کارگردانی 
مهـران مدیـری و فیلم نامه نویسـی امیر مهـدی ژوله و خشـایار الوند 
اسـت که به صورت هفتگی از 23 شـهریور 13۸9 در بسته بندی های 
سـه قسـمتی در شـبکه نمایش خانگـی توزیع می شـد. این سـریال 
موفق تریـن سـریال رسـانه خانگـی شـد و همچنیـن بـه عنـوان 

پرفروش تریـن سـریال رسـانه خانگـی لقـب گرفت.
نادر سلیمانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»بـه یـاد عزیزانی باشـیم کـه دیگـه میون مـا نیسـتن. عـارف جان، 
ان شـاءا... روحت شـاد باشـه«

به گزارش ایمنا، حجت االسالم حبیب رضا ارزانی افزود: بنای ما 
از ابتدا بر این بوده که هر کاری می توانیم، برای ارتقای هنر تئاتر 
انجام دهیم. وجود خانه تئاتر نیز باعث همنوایی هنرمندان خواهد 

بود؛ چرا که کمیته های متعددی دارد و همه افراد درگیر با تئاتر را 
زیر یک سقف جمع می کند. وی تنها گام باقی مانده تا تشکیل این 
خانه را مشارکت حداکثری هنرمندان در امضای درخواست نامه ای 

که امید نیاز، رییس مرکز یونیمای اصفهان مســئول جمع آوری 
امضاهای آن اســت، عنوان کرد و در ادامه گفت: این مشــارکت 
گروهی همه افراد موجب می شود شائبه ها درخصوص اینکه قرار 
است این خانه مخصوص یک گروه خاص شود، ازبین برود. وی از 
رسانه ها در خواست کرد برای بررسی بهتر موضوع، صدای مخالفان 
و موافقان تشــکیل خانه تئاتر را انعکاس دهند و اظهار داشت: در 
ماه های گذشته بنده با اصغر همت مدیر خانه تئاتر تهران در این باره 
گفت وگو کردم و این هنرمند اعالم آمادگی کرده است که جلسه ای 

با هنرمندان تشکیل داده و برای آنها اهداف این خانه را شرح دهد.
ارزانی همچنین اعالم کرد: مــا در عین ارتباط با خانه تئاتر ایران، 
استقالل خانه تئاتر اصفهان را نیز خواستاریم و یقینا جمع شدن 

اهالی هنر زیر سقف این خانه، صدای آنها را قوی تر خواهد کرد.
مدیر کل ارشاد اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مخالفت 
جدی درخصوص تشــکیل خانه تئاتر از سوی هنرمندان به اداره 
ارشاد صورت گرفته است یا نه، گفت: تا به حال مخالفتی انجام نشده؛ 
فقط یکی از دوستان در جلسه پاتوق هنرمندان مصر بودند که خانه 
تئاتر زیر مجموعه تهران نباشد که موجب کمرنگ شدن حضور 
هنرمندان اصفهانی در مقابل هنرمندان تهران شود که به ایشان 
گفتیم چنین نیست و مثل ارشاد اصفهان که زیرمجموعه اداره کل 
ارشاد است، این مجموعه نیز می تواند در عین ارتباط با خانه تئاتر 
ایران استقالل خود را داشته باشد و وقتی خانه تئاتر ایران اعضای 
بیشتری را پوشش دهد یقینا صدای قوی تری در احقاق مطالبات 
بحق خود خواهد داشت. وی با اشاره به مشکالت خصوصی سازی 
در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان اظهار داشت: طی هفته آینده 
جلسه ای با مدیر این مجموعه و آقای بهمنی خواهیم داشت و مشاور 
حقوقی ما نیز در این جلسه حضور پیدا خواهد کرد تا ببینیم با چه 
مدلی می توانیم جلو برویم، اما یقینا اگر کل مجموعه فرشچیان 
هم به هنرمندان واگذار شود پاسخگوی نیازهای آنان نخواهد بود 
و باید فکر دیگری برای این مسئله کرد. مدیر کل ارشاد اصفهان در 
خصوص پروژه تئاتر شهر اصفهان گفت: تئاتر شهر یک پروژه ملی 
بوده و نیازمند بودجه ملی اســت که دراین خصوص با شهرداری 

اصفهان صحبت هایی کرده ایم  تا  آن را  از طرح ملی خارج کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در خصوص تشکیل خانه تئاتر گفت: خانه تئاتر باید مثل یک 
چتر حمایتی برای همه اهالی تئاتر گسترده باشد و بنده در پاتوق هنرمندان تئاتر و سینما که روز شنبه در 
هنرستان هنرهای زیبا برگزار شد، در جمع تعدادی از پیشکسوتان و جوانان درخصوص این موضوع نظرخواهی 
کردم؛ البته همه هنرمندان در این جلسه حاضر نبودند و قرار شد که تئاتری ها با یکدیگر مشورت کنند و به یک 

رضایت حداکثری برسند تا ما آن را عملیاتی کنیم.

مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تســلیم وپس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 1402و1401- 96/04/26 هیأت : آقای سید بهزاد میرجمالی خزاقی 
فرزند سیدعلی اکبر شماره شناســنامه 95 و خانم زینب پنجی بیدگلی فرزند مختار 
شماره شناسنامه 6190010415  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
202.5 مترمربع شماره پالک 3058 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی 

واقع در معین آبادبیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
2(رأی شماره 1411-96/04/27 هیأت : خانم ام البنین پنجی بیدگلی فرزند مختار 
شماره شناسنامه 427 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 88.50. مترمربع شماره 
پالک 3059 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آبادبیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
3(رأی شماره 1414-96/04/27 هیأت : خانم زهرا نصرالهی بیدگلی فرزند یداله 
شماره شناسنامه 240  ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 118.15 مترمربع شماره 
پالک 211 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
4(رأی شماره 1420-96/04/27 هیأت : خانم مهدیه نصرالهی بیدگلی فرزند یداله 
شــماره شناســنامه 6190145361 با قیمومت زهرا نصرالهی بیدگلی ، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت 118.15 مترمربع شماره پالک 211 فرعی مجزا از شماره 
3 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی

5(رأی شــماره 1394-96/04/26 هیأت : خانم فاطمه حاجی زاده بیدگلی فرزند 
جالل شماره شناسنامه 270  ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 100.43 مترمربع 
شماره پالک 6 فرعی مجزا از پالک 296 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از جالل حاجی زاده بیدگلی
6(رأی شــماره 1394-96/04/26 هیأت : آقای جالل حاجی زاده بیدگلی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 92 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 374.66 مترمربع 
شماره پالک 7 فرعی مجزا از شــماره 1 فرعی از پالک 296 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالک مشاعی 
7(رأی شماره 1397و1398-96/04/26 هیأت : آقای محسن سلطانی بیدگلی فرزند 
محمدتقی شماره شناسنامه 8814 و خانم رقیه اقبالی فرد نشلجی فرزند شعبان شماره 
شناسنامه 1261116445  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125.80 
مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 526 اصلی وقسمتی از مشاعات 526 
اصلی و4 فرعی از پالک 513 اصلی وقسمتی از مشاعات 513 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سیدرضا میخو      
8(رأی شــماره 1413-96/04/27 هیأت : آقای علیرضا مهدیزاده بیدگلی فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 181 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.50 مترمربع 
شماره پالک 206 فرعی مجزا از شماره 9 فرعی از پالک 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رحمت اله مهدیزاده بیدگلی
9(رأی شــماره 1417-96/04/27 هیأت : آقای عباس اکبرزاده آرانی فرزند امراله 
شماره شناسنامه 10340 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 635.03 مترمربع شماره 
پالک 21 فرعی مجزا از شماره 8 الی 13 و15و17و18و20و2 فرعی از پالک 1295 

اصلی وقسمتی از مشاعات 4 فرعی از اصلی مذکور واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس جاویدنیا

10(رأی شماره 1473-96/05/08 هیأت : آقای میرزا کویری آرانی فرزند رمضانعلی 
شماره شناسنامه 283 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 214 مترمربع شماره پالک 
101 فرعی مجزا از شــماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
11(رأی شــماره 1396و1395-96/04/26 هیأت : آقای مرتضی خربزه کارآرانی 
فرزند احمد شماره شناسنامه 1250055271 و خانم زهرا نصراله زاده نیاسر فرزند 
محمد شماره شناســنامه 6190062865  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 175 مترمربع شماره پالک 3117 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع 

در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
12(رأی شــماره 1476-96/05/08 هیــأت : آقــای حامد خانی آرانــی فرزند 
حسن آقا شماره شناســنامه 1250069203 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
 175 مترمربع شــماره پالک 3138 فرعــی مجزا از پــالک 2638 اصلی واقع در

 احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری
13(رأی شــماره 1483-96/05/08 هیأت : آقای عبدالرضا امینی یان آرانی فرزند 
حسین شماره شناســنامه 277 و خانم زهرا محبوبی فرزند حسن شماره شناسنامه 
100 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 238.87 مترمربع شماره پالک 
3140 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از حسن اکرمیان
14(رأی شماره 1471و1472-96/05/08 هیأت : آقای حسن ملکیان آرانی فرزند 
احمد شماره شناســنامه 395 و خانم فاطمه آقایی زاده آرانی فرزند قربانعلی شماره 
شناسنامه 1250041767 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 223.50 
مترمربع شــماره پالک 3141 فرعی مجزا ازشماره 6فرعی و2496 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی 

محمد حقیقت صفت
15(رأی شماره 1480-96/05/08 هیأت : آقای سید محمد عباس زاده آرانی فرزند 
سیدرضا شماره شناسنامه 1403 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 186 مترمربع 
شــماره پالک 529 فرعی مجزا از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.موروثی
16(رأی شماره 1482-96/05/08 هیأت : آقای علی اکبر خانی آرانی فرزند حسنعلی 
شماره شناسنامه 9601 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 77.50 مترمربع شماره 
پالک 1887 فرعی مجزا ازشــماره 235 فرعی مجزا از پالک 2640 اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازعباس اوقانی
96 هیــأت : آقــای احســان بارانــی /04  17(رأی شــماره 27-1419/
 بیدگلی فرزند ســعید شماره شناسنامه 6190025773 ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 172 مترمربع شماره پالک 367 فرعی مجزا از شماره 253 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

علی فوالدی بیدگلی
18(رأی شماره 1465-96/05/08 هیأت : آقای علیرضا چاووشی نوش آبادی فرزند 
امراله شماره شناسنامه 5946 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 128.50 مترمربع 
شماره پالک 3900 فرعی مجزا از شــماره 2254 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.                                   
  بدیهی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/14
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/05/30

م الف: 5/2/96/339

تحدید حدود اختصاصی
5/370 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 3 فرعی از 12450 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام اکبر کیانی ابری 
فرزند هاشم در جریان ثبت اســت و رای شماره 139660302027001240 مورخ 
96/2/6  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 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 نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
96/06/25 روز 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 ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 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 دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:14924 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

5/577 آگهی مزایده اموال غیر منقول اجرای احکام حقوقی شــعبه 3 اصفهان در 
نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961945 ج 3 له احمد 
مینائیان و مرضیه مینائیان و علیه حســن مینائیان مبنی بر دستور فروش ملک روز 
شنبه مورخه 96/6/11 ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان 
طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش شــش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در 
نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است و اکنون در تصرف  مالکانه خوانده میباشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با سپردن ده درصد قیمت 
پایه به حساب سپرده دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شــرکت نماید پیشــنها دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال 
پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده 
محکوم علیه می باشــد. اوصاف ملک مورد مزایده: مشــخصات محل: به نشانی 
اصفهان خ نواب صفوی بعد از بن بســت گلها روبروی بانک سینا پالک 69 محل 
مورد بازدید با آدرس باال شــامل یکباب واحد تجاری در یــک طبقه بوده که زمان 
بازدید دارای دیوارهای آجری با ســقف تیرآهن )طاق ضربی( با ارتفاع حدود 4 متر 
می باشــد نمای خارجی آجری بوده و دارای پنجره فلزی با حفاظ توری فلزی می 
باشــد. همچنین دارای درب فلزی با حفاظ کرکره ای می باشد. فضای داخلی این 
مغازه بصورت لچکی شکل بوده که در سمت شرقی به حد صفر می رسد. در سمت 
شرقی پالک سرویس بهداشتی با بدنه کاشــی و درب فلزی قرار گرفته و روی آن 
بصورت دوپوش و بالکن می باشــد. مغازه دارای پوشش کف موزائیک و بدنه دیوار 
اندود گچ با کاغذ دیواری قدیمی می باشد. مطابق با رونوشت مدارک ابرازی، محل 
دارای سند با شماره چاپی 741433 و شماره ملک 12/1341 در دفتر 931 و صفحه 
575 به شــماره ثبت 211535 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نام خانم مرضیه 
مینائیان و شــامل چهارده حبه و دو پنجم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ به 
مساحت هجده متر مربع می باشد. همچنین ســند دیگر با شماره چاپی 741431 
به نام آقای احمد مینائیان و شامل بیست و هشــت حبه و چهار پنجم حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه ششدانگ می باشد. حدود اربعه پالک طبق سند شماال بطول 9/5 
متر دیواریست به خانه مجاور و فاقد حد شــرقی می باشد. جنوبا بطول 10/10 متر 
درب و دیواریســت به خیابان غربا بطول 3/80 متر به دیوار اشتراکی با خانه مجاور 

می باشد. بنا بر اظهارات پالک دارای انشعاب برق و آب می باشد. نظریه کارشناسی: 
با عنایت به موارد فوق االشاره و با بررســی های بعمل آمده و در نظر گرفتن جمیع 
جهات شامل متراژ عرصه و اعیانی در وضعیت موجود: موقعیت مکانی، نوع ساخت 
و ساز، قدمت؛ انشــعابات و کلیه عوامل موثر در موضوع باالخص عرضه و تقاضا و 
بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال، ارزش ششدانگ مغازه مذکور در زمان مباشرت 
به مبلغ 6/300/000/000 ریال )شــش میلیارد و ســیصد میلیون ریال( برآورد و 
 اعالم نظر می گردد. م الف: 15406 شــعبه ســوم اجرای احکام حقوقی اصفهان

 )554 کلمه، 6 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/687 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 8469 فرعی از 15194 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام الهه قلمکاری نژاد 
فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027016442 
مورخ 95/12/8  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 96/06/22 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید در غیر 
این صورت متقاضــی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الــف:16832 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان

)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/688 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 8470 فرعی از 15194 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام الهه قلمکاری نژاد 
فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027016441 
مورخ 95/12/8  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 96/06/22 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به این منطقه ثبتــی ارائه نماید در غیر 
این صورت متقاضــی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الــف:16833 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان

 )265 کلمه، 3 کادر(

رییس مرکز یونیمای اصفهان درباره فعالیت های مرکز یونیما 
اظهار داشت: سال 93 مرکز یونیما در اصفهان با هدف ترویج و 
ارتقای سطح کمی و کیفی تئاتر عروسکی تشکیل شد، در زمان 
شاهلویی مدیریت وقت اداره ارشاد فعالیت ما آغاز شد و دفتری در 

مجموعه فرشچیان برای ما در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: در آن زمان فرشچیان در دست بخش خصوصی نبود. 
البته زمزمه هایی برای سپردن به بخش خصوصی در آن زمان 
وجود داشت اما قرار بر این بود که همانند سینمای جوان، دفتر 
مرکز یونیما نیز وجود داشته باشد. در آن زمان ورک شاپ هایی 
تخصصی برای هنرمندان برگزار شد و کار عروسکی در حال جان 

گرفتن بود.
رییس مرکز یونیمای اصفهان خاطرنشان کرد: حتی در زمینه 
برگزاری جشنواره تئاتر عروســکی اصفهان مجوزهایی را اخذ 
کردیم. در زمانی که هنرمندان تئاتر عروسکی در حال رسیدن 
به یک نقطه بودند عدم همکاری اداره ارشاد و گرفتن دفتر مرکز 
یونیما توســط مدیریت وقت مجموعه فرشچیان سبب شد تا 

فعالیت های تئاتر عروسکی کاهش یابد.
وی تصریح کرد: حجت االسالم ارزانی مدیر کل ارشاد در پیگیری 
این مسئله به جمشیدیان نامه زدند اما در ارائه دفتر با ما همکاری 
نکردند و در حال حاضر این مرکز در معرض انحالل است. بنده 
3 بار اســتعفای خود را به تهران اعالم کردم که با آن موافقت 
نشد و بهتر است بدانید که تئاتر عروسکی اصفهان و یونیما حال 
خوبی ندارند. نیاز درباره جایگاه تئاتر عروســکی در کشور بیان 

کرد: جایگاه تئاتر عروسکی در کشور بسیار خوب است و ما به 
فستیوال های بسیار مهمی می رویم، رییس یونیمای ایران در 
مجمع جهانی تئاتر عروسکی کرسی دارد و 5 تن از اعضای هیئت 
مدیره یونیما در عرصه های بین المللی حق رای و کرسی دارند.

وی گفت: جایگاه تئاتر عروسکی کشور بسیار خوب است اما عدم 
حمایت کافی مسئوالن از این مسئله جایگاه تئاتر عروسکی در 
اصفهان را به این وضعیت درآورده. مســئوالن ما دغدغه تئاتر 
عروسکی را ندارند و فکر می کنند تئاتر عروسکی بچه بازی است.

رییس مرکز یونیمای اصفهان اظهار داشت: تئاتر از همان ابتدا 
از آیین ها و عروسک های بشر شکل گرفت، تئاتر عروسکی در 
اصفهان بسیار مهجور مانده و از همین جا دست یاری به سمت 
شهرداری، حوزه هنری و ارشــاد دراز می کنم تا دفتر یونیمای 

اصفهان بسته نشود.

رییس مرکز یونیمای اصفهان:

تئاتر عروسکی بسیار مهجور مانده است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

خانه تئاتر باعث همنوایی هنرمندان می شود
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ویژه 

به تازگی توپ هوشــمندی ساخته شــده که دارای یک اپلیکیشن مخصوص 
 است. این اپلیکیشــن عالوه بر ارائه تمرین به کاربر، عملکرد او را درجه بندی 

می کند.
به تازگی شرکت DribbleUp توپ فوتبال هوشمندی ساخته که هیچ گونه 
قطعه الکترونیکی در آن به کار نرفته است. درعوض مجهز به اپلکیشینی است 
که توپ را ردیابی می کند. درهمین راستا در توپ هوشمند نشانه گذاری هایی 

تعبیه شده است.
کاربر نخست باید اپلیکیشن مخصوص توپ هوشمند را باز کند، سپس موبایل را 
در یک پایه مخصوص قرار دهد و توپ را در مقابل آن نگه دارد تا اپلیکیشن بتواند 
آن را ردیابی کند. سپس اپلیکیشن چند تمرین را به طور صوتی و بصری برای 
کاربر پخش می کند. )در این حالت می توان موبایل را به تلویزیون متصل کرد.(
 تمرین ها شامل سه بخش شوت کردن، دویدن و نرمش می شود. همزمان با 
رشد مهارت های بازیکنان، تمرین ها نیز سخت تر می شوند. این اپلیکیشن پس 
از هر تمرین بازخوردی برای کاربر ارائه و عملکرد او را درجه بندی می کند. توپ 
هوشمند نیز از نوع چرم مصنوعی بافت دار ساخته شده و در سه سایز مختلف  

عرضه می شود.

 کره یخی 2/7  میلیون ساله، راز عصر یخی وقتی توپ فوتبال، مربی می شود!
را فاش کرد

در حفاری های قطب جنوب یک کره یخی 2/7 میلیون ســاله کشف شده که 
نشان می دهد سطح پایین دی اکســید کربن در این زمان به ایجاد عصر یخی 

در زمین منجر شده است.
دانشمندان اعالم کردند کره یخی که در حفاری های قطب جنوب کشف شده 
2/7 میلیون ســال عمرد دارد. به این ترتیب این کره یخی 1/7 میلیون ســال 

قدیمی تر از رکورد قبلی است.
حباب های موجود در این کره حاوی گازهای گلخانه ای اتمسفرزمین در 2/7 

میلیون سال قبل هستند.
 آزمایشات روی کره  نشان داد سطح دی اکسید کربن اتمسفر در این بازه زمانی 
کمتر از ۳۰۰ ذره به ازای هر میلیون واحد بوده است.  حال آنکه در زمان حاضر 

این شاخص ۴۰۵ ذره به ازای هر میلیون واحد است.
یوژن یان، یکی از دانشجویان فارغ التحصیل  دانشــگاه پرینستون این کره را 
کشف کرده اســت.طبق برآورد مدل های خاصی از وضعیت آب وهوا، سطح 
پایین دی اکسید کربن در این دوره سبب ایجاد عصر یخی در زمین شد.این کره 
یخی از شرق قطب جنوب کشف شده و دارای الیه ای از یخ است که »یخ آبی« 
نامیده می شود و دینامیک عجیب آن قابلیت حفظ الیه های باستانی یخ را دارد.

به نظر می رسد شیائومی مشــغول همکاری با گوگل برای ساخت یک تلفن 
هوشمند اندرویدی جدید است. در همین راستا تصاویری از یک دستگاه موبایل 

منتشر شده که »شیائومی A1« نام  گرفته است.
  طبــق گــزارش هــای رســیده ایــن دســتگاه دارای سیســتم عامــل
  Android One است. این نرم افزار را گوگل طراحی کرده است. همچنین این 
دستگاه دارای دو دوربین، حافظه نامحدود در گوگل فوتوز و یک صفحه نمایش 
 Android One  ۵.۵ اینچی فول اچ دی است. این ویژگی ها برای یک موبایل 

بسیار جالب محسوب می شود.
 به هرحال این موبایل اندرویدی قرار است در آمریکا عرضه شود، اما احتماال در 
بازار کشورهایی با اقتصاد درحال شکوفایی)مانند هند( محبوبیت خواهد داشت.
طبق گزارش ها این موبایل اندروید وان، براســاس موبایل  Mi ۵X متعلق به 
همین شرکت ساخته می شود؛ البته خبر ساخت Mi ۵X  ماه گذشته اعالم شد. 
به هرحال طبق گزارش ها Mi ۵X دارای صفحــه نمایش ۵.۵ اینچی فول اچ 
دی، پردازشگر اسنپ دراگون ۶2۵، ۴ گیگابایت RAM، ۳2 گیگابایت حافظه و 
باتری ۳۰۸۰ میلی آمپری است. عالوه بر آن دارای دو دوربین 12 مگاپیکسلی 

در پشت دستگاه است که قاب فلزی خواهد داشت.

علم پژوهی

مجلس سکان وزارت ارتباطات را به آذری جهرمی سپرد
محمدجواد آذری جهرمی که معاون وزیر ارتباطات دولت قبل بود، با کسب 1۵۵ رای اعتماد از 
نمایندگان مردم، سکاندار وزارت ارتباطات شد. وی جوان ترین وزیری است که پس از انقالب 

اسالمی به منصب وزارت رسیده است. آذری جهرمی متولد 1۳۶۰ است.

شیائومی و گوگل موبایل می سازند

با وجود اینکه تلفن های هوشمند خود دارای برنامه ضبط 
صدا هستند ولی برای ضبط صدا با باالترین کیفیت ممکن 
 Voice Recorder باید از اپ های کمکی استفاده کنید و
با ویژگی هــای مختلفش آمده تا همین مســئولیت را به 

عهده بگیرد.
نکته مهــم بــا Voice Recorder اینجاســت که این 
اپلیکیشــن، هیچگونه المان متفاوتی نسبت به رقیبانش 
ارائه نمی دهد ولی با این وجود توانسته تا همان ویژگی های 
همیشگی که با برنامه های مشــابه دیده ایم را با باالترین 

کیفیت ممکن در اختیارتان بگذارد.
بعد از دانلود برنامه و باز کردنش، اولین ویژگی مثبتی که از 
آن چشمتان را می گیرد رابط کاربری ساده و البته زیبای 

Voice Recorder خواهد بود.
رنگ پس زمینه برنامه، اصال اذیت نمی کند و از طرفی به 
ســادگی و با چند کلیک می توانید به تمام محتویات اپ 

دسترسی داشته باشــید. در صفحه نخست، بخش ضبط 
صداها قرار داده شده و کافی است روی آیکون دایره ای قرمز 

رنگ کلیک کنید تا صداها ضبط شوند.
اگر هم خواستید ضبط صدا به پایان برسد باید آیکون مربع 
شکل را فشار دهید. با این کار، فایل صوتی شما ذخیره شده 
و اکنون می توانید تغییرات الزم را روی آن انجام دهید؛ از 
عوض کردن اسم و کات کردن بخش های مختلفش بگیرید 

تا چسباندن آن به قطعه هایی که می خواهید.
بخش مثبت Voice Recorder اینجاست که می تواند به 
کارت حافظه شما دسترسی داشته باشد ؛ بنابراین قابلیت 
اضافه کردن آهنگ یا فایل هــای صوتی مختلف را از خود 
موبایل دارید. به کمک بخش تنظیمات هم توانایی تغییر 

کیفیت صداهایی که ضبط می کنید را خواهید داشت.
شما می توانید این اپلیکیشن را با اســتفاده از این لینک   

goo.gl/6jhNEd  دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

 تولید ارزان قیمت هیدروژن 
با فناوری نانو

محققــان انگلیســی، نانوآلیاژی از جنــس آلومینیوم 
ساختند که قادر اســت با قیمت پایین هیدروژن تولید 

کند.
به گزارش مهر؛ آلیاژی از آلومینیــوم به صورت اتفاقی 
کشــف شــد که می تواند با آب به صورت غیرمعمولی 
واکنش دهد. این آلیاژ می تواند مسیر تولید ارزان قیمت 
هیــدروژن را هموار کند. درصورت تجاری ســازی این 
فناوری، از آن می توان برای تولید منابع قابل حمل تولید 

هیدروژن در پیل های سوختی استفاده کرد.
»آنتونی کسرناک« از محققان این پروژه از امپریال کالج 
لندن گفت: اهمیت اصلی این یافته آن است که به شما 
اجازه می دهد تا ابعاد ســامانه خود را کاهش دهید. این 
فناوری بــرای تولید ادوات قابل حمل که باید ســبک 
باشند، بســیار مفید بوده و می توان با آن پیل سوختی 
با عمر طوالنی ساخت که نیاز به حمل مخزن هیدروژن 

ندارد.
 وی افزود: این آلیاژ توســط آنتی گیری از آزمایشــگاه 
تحقیقات ارتش آمریکا در حالی که روی ساخت آلیاژهای 
بسیار مستحکم کار می کرد، به دست آمد. زمانی که آب 
روی این آلیاژ ریخته شد، به سرعت حباب های هیدروژن 
تولید شــد. این فرآیند برای آلومینیوم در حالت عادی 
اتفاق نمی افتد، بلکه آب موجب اکسید شدن آلومینیوم 
می شود و سدی محافظ روی آن ایجاد می کند که مانع از 
واکنش های بعدی می شود، اما این آلیاژ کامال فعال است.

این آلیــاژ جدیــد که فرآینــد ســاخت آن به صورت 
پتنتی به ثبت رســیده اســت، از پودری کامال متراکم 
در مقیاس میکرون ســاخته شــده ؛ روی این ساختار، 
 فلــزات دیگــری به صــورت نانوســاختار قــرار داده 

شده است.
زمانی که آب به این ســاختار اضافه می شود، ترکیبی 
از اکسید و پراکســید آلومینیوم ایجاد می شود. نتیجه 
این فرآیند تولید هیدروژن اســت که موجب غیرفعال 
 شــدن آلیاژ نشــده، بلکه همچنان فرآیند تولید ادامه 
می یابد؛ البتــه در حال حاضر این فرآینــد در مقیاس 
آزمایشگاهی انجام شده و نیاز به تحقیقات بیشتر برای 
تجاری ســازی دارد. این گروه از این پودر برای ساخت 
یک تانک کوچک استفاده کرده و در حال حاضر در این 
مقیاس هیچ مانع و مشکلی مشاهده نشده است. شکافت 
آب و تولید هیدروژن با قیمت کــم یکی از چالش های 

توسعه پیل های سوختی است.
یکی از مزایایی این فناوری قیمت پایین آن اســت به 
طوری که می توان از آن در حوزه های مختلف از ساخت 

خودرو گرفته تا لپ تاپ استفاده کرد.

 هدایای سامسونگ 
برای پیش خرید گلکسی نوت 8

پیش از این شــنیده بودیم که سامســونگ قصــد دارد پرچمدار 
بعدی خود را همــراه با یــک کاور پلیمری شــفاف در جعبه، به 
مشتریان ارائه کند، اما افشــاگر معروف »ایوان بلس« از هدایای 
 دیگری خبر می دهد که ارزشــی به مراتب باالتر از یک کاور ساده

 خواهند داشت.
طبق نوشته های بلس در توییتر، مشتریانی که فبلت گلکسی نوت 
۸ را پیش خرید کنند یک عــدد کارت حافظه 2۵۶ گیگابایتی، به 
 »۳۶۰ Gear« عالوه یک شــارژر وایرلس یا دوربین ۳۶۰ درجه
دریافت خواهند کرد که فرآیند پیش فروش نیز روز بعد از رونمایی 

آغاز خواهد شد.
البته بر اســاس اخبار موجود، قیمت گلکســی نوت ۸ بیشــتر از 
پرچمداران کنونی سامســونگ خواهد بود و کمپانی نیز احتماال 
به همین دلیل، با ارائه پیشنهادات وسوسه کننده سعی در جذب 

مشتریان دارد.
ایوان بلس همچنین اظهار داشته که مشــتریان اروپایی به جای 
 Samsung DeX شارژر وایرلس یا دوربین ۳۶۰ درجه، یک داک
دریافت می کنند و با وجود شــروع پیش خرید از دوم شــهریور، 
موبایل های مشتریان از تاریخ 2۴ شــهریور به دست آنها خواهد 

رسید.
سامسونگ گلکسی نوت ۸ چهارشنبه همین هفته معرفی خواهد 
شد که با توجه به سوابق آقای بلس، می توان تقریبا با اطمینان گفت 
که از روز پنجشنبه پیش فروش شده و مشتریان می توانند با پیش 

خرید آن از هدایای مورد اشاره بهره مند شوند.

همه چیز درباره دوربین شگفت آور 
نوکیا 8!

پرچمــدار 2۰17 نوکیا به طور رســمی رونمایی شــد. تعبیه 2 
دوربین 1۳مگاپیکسلی در پشــت و یک دوربین 1۳مگاپیکسلی 
 در جلو با لنــز زایس، قــدرت بی نظیــر دوربین این گوشــی را 

نشان می دهد!
ویژگی موسوم به Bothie به گفته کارشناسان انقالبی در دنیای 
سلفی خواهد بود که کاربر می تواند همزمان از دو دوربین عقب و 

جلو استفاده کند.
یکی از ویژگی های برتر این گوشی قدرت دوربین با لنز زایس است 

که آن را متفاوت از سایر گوشی ها می کند.
دو دوربین 1۳ مگاپیکســلی در پشــت و یک دوربین 1۳ در جلو 
بسیار خوب تعریف شــده و برای کارهای الیو اینستاگرام و فیس 
بوک بسیار مناسب به نظر می رسد؛ چرا که کاربر می تواند همزمان 
هم دوربین جلو و هم دوربین عقب را فعال کرده و به صورت پخش 

زنده از آن استفاده کند.
این ویژگی که به نام Bothie معروف شــده، هنگام مصاحبه های 
پخش زنده قدرت خاصی به خبرنگاران و بالگرها می دهد و سلفی 
بگیران را نیز راضی می کند، زیــرا می توان هم تصویر خود را و هم 
تصویری که قصد نشان دادن به مخاطب را دارید به صورت همزمان 

و بدون ادیت به دیگران نشان دهید.
در واقع دو سنســور جلو و عقب روی یک خروجی هدایت شده و 

تصویر منتج شده از هر دو سو قابل مشاهده می شود.

 اینستاگرام تصاویر را 
تبدیل به استیکر می کند   

این روزها اینستاگرام یکی از پرمخاطب ترین شبکه های اجتماعی 
مجازی است. فیس بوک، مالک اینستاگرام، برای حفظ مخاطبان 
این شــبکه مجازی، ویژگی ها و قابلیت های جدیدی به آن اضافه 
می کند. یکی از این ویژگی ها، قابلیت جواب دادن یا ریپالی تصاویر 
و فیلم های به اشتراک گذاشته شــده با تصاویر و فیلم های دیگر 
است. حال، خود این ویژگی نیز قابلیت جدیدی پیدا کرده است که 
مانع از به هم ریختگی پست ها و کامنت های مخاطبان می شود؛ در 
این ویژگی جدید اینستاگرام به صورت خودکار تصاویر و ویدئوهای 

ارسالی را به استیکر تبدیل می کند.
البته کاربران قادر خواهند بود با لمس استیکر، تغییرات مورد نظر 
خود مانند برش بخشی از آن، تغییر اندازه، نوشتن متن یا کشیدن 
 شــکلی روی آن و حتی اضافــه کردن یک اســتیکر دیگر اعمال 

کنند.
این راه حلی ساده از طرف اینســتاگرام برای رهایی کاربران خود 
از سردرگمی است. با افزوده شــدن این قابلیت کاربران به سادگی 
متوجه خواهند شــد که عکس مورد نظر برای کدام پست ریپالی 

شده است.
این ویژگی در نسخه 1۰.۳۴ اینستاگرام که هم اکنون برای iOS و 

اندروید قابل دسترس است، قرار دارد.

پروژه جالب فیس بوک در چین
به تازگی اخبار منتشر شده خبر از برنامه مخفیانه فیس بوک در زمینه 
آزمایش یک نرم افزار به نام بادکنک های رنگی در کشور چین می دهند.

فیس بوک به عنوان بزرگ ترین شــبکه اجتماعی در فضای وب -که 
بیشترین شمار کاربران را جذب کرده- بر اساس قاعده جذب رضایت 

مشتری، گاه خالقیت های ویژه ای به خرج می دهد.
به گزارش ایتنا از رایورز؛ شاید بسیاری از افراد خبر نداشته باشند که 
فیس بوک در کشور چین ممنوع به حساب می آید ، لیکن به نظر می رسد 
که مسئوالن فیس بوک به صورت مخفیانه و با تمهیداتی خاص، راه خود 

را به این بازار بزرگ باز کرده اند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این شرکت در طول چند ماه اخیر و 
برای رفع معضل خود در کشور چین، به صورت آزمایشی به عرضه یک 
نرم افزار ویژه به نام بادکنک های رنگی دست زده است که طرز عملکرد 

آن جالب به نظر می آید.
از نظر فنی، این نرم افزار در حقیقت یک نسخه کپی شده از نرم افزار 
محبوب moments است که بســیاری از کاربران فیس بوک با آن 
آشنا بوده و در حقیقت از آن برای به اشتراک گذاری عکس های خود 

استفاده می کنند.
ترفند فیس بوک برای موفقیت در این زمینه این بوده است که نرم افزار 
بادکنک های رنگی به جای ایجاد ارتباط با فیس بوک، به محبوب ترین 
نرم افزار اجتماعی چیــن یعنی نرم افزار »وی چت«  متصل اســت.

جالب است بدانید که از ســال 2۰۰۹ میالدی که فعالیت فیس بوک 
در چین متوقف شــد، »مــارک زاکربرگ« بارها بــا مقامات چینی 
به مذاکره نشسته اســت تا بتواند راهکاری برای ورود مجدد به این 
بازار بزرگ و پرسود بیابد، لیکن تا به امروز در این زمینه به نتیجه ای 
دست پیدا نکرده است و به همین دلیل نرم افزار بادکنک های رنگی 
 می تواند به عنوان پل بازگشــت ســود این بازار به سوی فیس بوک 

مطرح باشد.

فناورانه

همزمان با معرفی سیستم عامل جدید شرکت»اپل«  موسوم 
به»iOS 11« مشخص شد که باز کردن قفل دستگاه در حالت 

»SOS« نیاز به اثر انگشت ندارد.
»اپل« در »iOS 11« یک ویژگی اضطراری )SOS( راه اندازی 
خواهد کرد که نــه تنها به کاربران راهی ســریع برای تماس 
با پلیس را فراهم می کند، بلکه کاربران می توانند سیســتم 

شناسایی اثر انگشت»Touch ID« آیفون خود را نیز غیرفعال 
کنند.

ویژگی امنیتــی»iOS 11« از اجبار کاربر به اســتفاده از اثر 
انگشــت خود برای باز کردن آیفون جلوگیری می کند. این 
قابلیت هنگامی که »آیفون 8« وارد بازار شود مهم تر خواهد 

شد.

در آخرین نســخه عمومی بتا»iOS 11« تسترها می توانند 
ویژگی های اضطــراری»SOS« را از طریق تنظیمات آیفون 
فعال کنند. پس از فعال شدن، کاربران می توانند دکمه قفل/

قدرت را پنج بار به سرعت فشار داده و با صفحه ای مواجه شوند 
که گزینه هایی را برای برقراری تماس با پلیس، خاموش کردن 

دستگاه و لغو دستور به صورت خودکار مشاهده کنند.
با این حال، باال آمدن گزینه برای تماس با پلیس تنها چیزی 
نیســت که ویژگی اضطراری»SOS« قادر به آن خواهد بود، 
بلکه فعال کردن آن و لمس گزینه لغو، حسگر اثر انگشت را نیز 

غیر فعال خواهد کرد.
به ادعای»اپل«، امکان جدید»iOS 11« ســریع تر و ایمن تر 
است؛ چرا که در مواقع اضطرار همچون ربوده شدن یا از این 
دست اتفاقات، دیگر امکان سوء استفاده از دستگاه شما برای 

دیگران میسر نخواهد بود.
با غیر فعالسازی حسگر اثر انگشت به این شیوه، دیگر  هنگام 
ربوده شــدن و موارد مشــابه، امکان باز کردن و دسترسی به 
اطالعات به صورت فیزیکی وجود نخواهد نداشت و تنها راه باز 

کردن قفل گوشی ورود رمز عبور خواهد بود.
به نظر می رسد غیر فعالسازی اثر انگشت در حالت اضطراری 
به شایعات نزدیک به حقیقتی که در مورد استفاده از فناوری 

تشخیص چهره در»آیفون 8« پیچیده است نیز سرایت یابد.
 در حالــی که فنــاوری تشــخیص چهــره تحــت عنوان

»Face ID«می تواند راحتی بیشــتری برای کاربران فراهم 
کند، ممکن است منجر به خطرات بیشتر امنیتی شود.

به جای اینکه در مواقع سوء استفاده از اطالعات، کاربر را مجبور 
کنند تا انگشت خود را روی حسگر اثر انگشت بگذارد، کاربر 
غیر مجاز می تواند آن را به راحتــی در مقابل صورت صاحب 

گوشی بگیرد.
به همیــن ترتیــب، ویژگــی اضطــراری»SOS« احتماال 
شناســایی صورت را غیرفعال خواهد کرد و کــد عبور را به 
 عنوان تنها گزینه برای دسترســی به آیفــون در نظر گرفته 

خواهد گرفت.

قفل آیفون، بدون اثر انگشت هم باز می شود! 

به گزارش ایسنا؛ سیستم عامل جدید آیفون برای باز کردن قفل دستگاه در مواقع اضطراری از شما اثر 
انگشت نمی خواهد.

 به تازگی بد افزار جدیدی به اســم SonicSpy گوشــی های 
اندرویدی را آلوده کرده است. در حال حاضر هزاران اپلیکیشن 
مختلف حاوی این بد افزار هستند که کاربران با نصب آنها، گوشی 
خودشان را آلوده می کنند. گفته شده این بد افزار روی نسخه های 
شخصی سازی شده و تقلبی تلگرام هم وجود دارد. موضوع جالب 
اینجاست که برخی از این اپلیکیشن ها روی فروشگاه گوگل پلی 
قرار دارند. جایی که مثال باید خیال کاربــران از نصب برنامه ها 

راحت باشد.
براساس اطالعات منتشر شــده این بد افزار خودش را به عنوان 
یک برنامه پیام رسان جا می زند و به شکل خاص روی نسخه های 
شخصی سازی شده پیام رســان تلگرام قرار گرفته است. حتی 
 گفته شده این بد افزار روی برنامه های پیام رسان دیگری به اسم
 Troy Chat، Hulk Messanger هم دیده شده است. در 
واقع این بد افزار به شکل جداگانه روی گوشی نصب می شود، اما 

هیچ آیکونی ندارد که بتوان آن را شناسایی کرد.
این بد افزار می تواند کنترل کامل گوشی شما را به دست بگیرد و 
به دوربین و میکروفن گوشی دسترسی پیدا کند و حتی می تواند 
تماس تلفنی برقرار کند و یا پیام کوتاه بفرستد. گفته شده بد افزار 
SonicSpy توانایی ذخیره کردن لیســت مخاطب ها، لیست 

تماس ها و رمز شبکه های وای فای را دارد.
اطالعات منتشر شده به این موضوع اشاره می کنند که اطالعاتی 
که این بد افزار به دست می آورد به ســرورهایی در کشور عراق 

منتقل خواهد شد.

از نسخه های تقلبی تلگرام استفاده نکنید

هوش سنج

تینا تعدادی طوطی و تعدادی قفس در اختیار دارد. 
اگر او در هر قفس ۴ طوطی قرار دهد، یک قفس، خالی 
باقی می ماند. اگر او در هر قفس ۳ طوطی قرار دهد، 
یک طوطی بدون قفس خواهد مانــد. آیا می توانید 

بگویید تینا چند طوطی و چند قفس دارد؟

پاسخ معمای عدد 2۰ رقمی : بله می تواند.
کولیــا در گام اول رقم 1 را می نویســد و از آن به بعد، 
به دنبال رقمی که جســیکا می نویســد، کولیا رقمی 
می گذارد که با رقم اول جسیکا، روی هم برابر ۶ شود. 
در این صورت مجموع 1۹ رقم اول، برابر ۵۵ می شود. 
برای اینکه این عدد 2۰ رقمی بر ۹ بخش پذیر باشــد، 
باید رقم آخر برابر ۸ باشــد که چنین رقمی در اختیار 

جسیکا نیست.

  معمای شماره 2216

  جواب معمای شماره 2213

معرفی اپلیکیشن Voice Recorder؛ 

ضبط و ویرایش حرفه ای صدا در اندروید
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يادداشت
وجود250 جاذبه تاریخی و گردشگری در دهاقان

سعید طبیبیان رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دهاقان گفت:250 
جاذبه تاریخی و گردشــگری در دهاقان وجود دارد و این شهرســتان یکی از 

شهرهای قدیمی و گردشگری استان اصفهان محسوب می شود.

اخبار

تولید بیش از۳۰۰نوع ماده 
روان گردان جدید 

شهرستان اردستان با اشاره به اینکه تعامل خوبی   اردستان
در زمینه مبارزه با اعتیاد و پیشــگیری  از آن در 
شهرستان وجود دارد، گفت: حساسیت و ضرورت امر برای اعضای 
شورای هماهنگی و مدیران ایجاد شده که در رابطه بااین مسئله باید 

باجدیت ورود پیدا کرد.
علیرضا غیور بــا بیان اینکه اعتیــاد رفتاری در جامعــه ما هر روز 
با مبحث جدیــد و خاصی روبه روســت، افــزود: در بحث عرضه 
انواع مخدر روان گردان براســاس آمار در بین ســال های 20۱0 و 
 20۱5 بیش از ۳00  نوع مــاده روان گردان جدیــد، تولید و وارد

 بازار شده است.
وی با بیان اینکه این امر نشــان می دهد که براساس تقاضا و سنین 
مختلف، کســانی که علیه بشــریت گام برمی دارنــد در کار خود 
برنامه ریزی داشته و فعال هستند، تصریح کرد: بنابراین باید تالش 
بی وقفه در  کشور و شهرستان و همکاری وسیع در این رابطه صورت 

گیرد تا کارکرد بهتری را شاهد باشیم.
فرمانــدار اردســتان با اشــاره بــه اینکه دامنــه آســیب و تاثیر 
مواد روان گردان بر کســی پوشیده نیســت، گفت: روحانیون در 
مســاجد نقش تاثیرگذاری دارنــد بنابراین باید پیرامــون اعتیاد 
 و پیشــگیری از آن صحبــت کرده و مــردم را با آســیب های آن

 آشنا کنند.

فرمانده نیروی انتظامی نطنز:

سرقت احشام ۲۵درصد کاهش یافت
فرمانده نیروی انتظامی نطنز اظهارکرد: ســرقت  نطنز
احشام در سطح شهرستان نطنز، با کاهش 25 درصدی روبه رو بوده 

است.
ســرهنگ پاســدار علی بنی آدمی افــزود: باتوجه بــه اینکه در 
ســطح شهرســتان نطنــز، احشــام زیــادی وجــود دارد، همه 
ساله مشــکل ســرقت احشــام باعث نارضایتی دامداران می شد 
که بــا همــکاری دامــداران منطقه مبنــی بر افزایــش ضریب 
امنیت دامداری ها و پیگیــری های پلیس، میزان ســرقت ها در 
 ۴ ماهه نخست امســال نســبت به مدت زمان مشــابه سال قبل

 کاهش داشته است.
فرمانــده نیــروی انتظامــی نطنــز گفــت: اخیــرا نیــز یــک 
بانــد 6نفــره  ســرقت احشــام در شهرســتان نطنز دســتگیر 
شــده و بــه 20 فقره ســرقت اعتــراف نمــوده اند و یــک گروه 
 5نفره ســرقت احشــام نیز بــا همــکاری پلیــس آران و بیدگل

 دستگیر شده اند.
 وی تصریح کرد: عالوه بر کاهش سرقت در بخش احشام، در مغازه 
ها با 66 درصد، اماکن با ۳۱ درصد، لوازم داخل خودرو با ۷2 درصد 
و سرقت های عادی با 2 درصد کاهش نســبت به مشابه سال قبل 

روبه رو هستیم.
بنی آدمی خاطرنشان کرد: از همه شهروندان خواستاریم تا در صورت 
برخورد با هر مورد مشکوک یا حضور خودروی مشکوک در منطقه، 

موضوع را سریعا به سامانه تلفنی ۱۱0 پلیس اطالع دهند.

با مسئوالن

فرماندار آران و بیدگل خبر داد:

 افت سطح آب های زیرزمینی
در آران و بیدگل

ســطح آب های زیرزمینی در  آران وبیدگل   فرمانــدار آران و بیدگل گفت: 
آران و بیدگل، ساالنه بیش از یک مترمربع افت دارد.

ابوالفضل معینی نژاد اظهارداشــت: فرهنگ نادرست 
در برداشــت آب و اســتفاده بیش از حد آب در بخش 
کشــاورزی در منطقه باعث افت این میزان از آب شده 

است.
وی افزود: حفظ ذخائر آبی محدود شهرستان، به نحوی 
که هم به سفره های آب زیر زمینی خسارت وارد نشود 
و هم با تامین آب مورد نیاز در تمامی بخش ها، رضایت 
بهره برداران از منابع آبی ایجاد شود، مستلزم برنامه ریزی 

مناسب و مدیریت صحیح در این رابطه است.
معینی نژاد تاکید کرد: اصالح و تعدیل پروانه های مجاز 
برداشت آب نسبت به اراضی و شرایط منطقه می تواند 

در احیای منابع آب زیرزمینی موثر باشد.
 فرماندار آران و بیدگل، ایجاد فرونشست های مختلف در 
سراسر دشت بزرگ کاشان به واسطه برداشت غیر مجاز 
منابع آبی را به عنوان زلزله خاموش نام برد و تاکید کرد: 
این فرونشست ها پدیده ای بدون بازگشت است و باعث 
خسارت به منازل مسکونی، تاسیسات شهری و راه های 

ارتباطی و جاده ای می شود.

 حمید شهبازی 
شهردار دولت آباد شد

بر اســاس آخرین اخبــار واصله از 
منتخبان شورای شــهر دولت آباد،  دولت آباد

جلسه رای گیری در خصوص انتخاب شهردار دولت آباد 
در ساعت های آغازین روز شنبه برگزار شد.

بر این اســاس، در این جلســه کــه به منظــور انجام 
رای گیری در خصــوص انتخاب شــهردار دولت آباد 
برگزار شــده بود، در نهایت حمید شــهبازی، شهردار 
شــهر هرند، بــا کســب پنــج رای موافــق از میان 
 شــش گزینه نهایی بــه عنوان شــهردار دولــت آباد
 انتخاب شد. حمید شــهبازی، حسن فتاحی، محسن 
کمالی، علیرضــا حیدریان، محمدحســن یاری و رضا 
اخوان، شــش نامزد نهایی برای کرســی شــهرداری 
دولت آباد بودند که حمید شــهبازی شــهردار  نمونه 
 ســال های ۹۴- ۹5 اســتان اصفهان، موفق به کسب

 اکثریت آرا شد.

اکبر ترکی با بیان اینکه بیمارســتان شــهید رجایی شهر 
داران در ســطح 2 ارجاع قــرار دارد، ازافزایش تخت های 
ICU، بازسازی بخش CCU با ۸ قسمت و زایشگاه با ۴ اتاق 
زایمان خبر داد. وی همچنیــن از پیگیری ها و رایزنی های 
قطعی خود با وزرا و معاونان حوزه بهداشــت و درمان برای 

رفع فرسودگی اورژانس، اتاق عمل و آشپزخانه بیمارستان 
شهید رجایی داران و نیز تامین دستگاه های پزشکی مورد 
 نیاز از جمله آمبوالنس، رادیو لوژی، الپاراسکوپی و غیره و نیز

 تقویت خانه های بهداشت خبر داد.
ترکی ادامه داد: طی دیدار با وزیر بهداشت، وعده های خوبی 

در ۴ شهرستان داده  شده است که به  زودی اجرایی خواهد 
شد.

این نماینده مجلس با اشــاره به خأل موجود در شهرســتان 
بوئین میاندشت در زمینه نبود بیمارستان، از تکمیل و تجهیز 
درمان بســتر )بیمارستان محلی(، درخواســت 2 دستگاه 
آمبوالنس و نیز 2 دســتگاه جهت راه اندازی آزمایشگاه این 

شهرستان خبر داد.
ترکی با اشاره به راه اندازی زودتر از موعد بیمارستان چادگان 
و تاکیــد بر لزوم رفع کاســتی های موجود، از درخواســت 
2 دســتگاه آمبوالنس و پیگیری برای ایجــاد بخش دیالیز 
بیمارســتان با کمک خیران و تامین نیــروی مورد نیاز این 

بیمارستان خبر داد.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت 
در مجلس  افزود: یک دســتگاه اکسیژن ســاز و ۳ دستگاه 
آمبوالنس خارج از نوبت برای بیمارستان فریدونشهر تامین 

شده است.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلــس در خصوص 
حضور پزشــک متخصــص  در منطقــه گفــت: در زمینه 
حضور دائمی تخصص های مهم و ضروری، هیچ مشــکلی 
وجود نــدارد و خوشــبختانه بــه دلیل شــرایط خوبی که 
 داریم، نوعی رقابت بین پزشــکان برای حضــور در منطقه

 ایجاد شده است.
وزیــر  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  ترکــی 
 معرفی شــده بهداشــت را چگونــه ارزیابــی می کنــد، 
گفت: بــا وجود برخی نقدهــا به حوزه بهداشــت و درمان، 
بــه وزیــر بهداشــت و درمــان پیشــنهادی رأی اعتماد 
 می دهم چرا که عملکرد کلی ایــن وزارتخانه مثبت بوده و

 اهداف وی نیز برای پیشــرفت و تغییر در حوزه بهداشت و 
درمان شفاف است.

ابالغ وقت رسیدگی
5/601 در خصوص پرونده کالسه 960316 خواهان فرهاد طالب نژاد دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه چک بــه طرفیت محمدرضــا ترابیان تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 96/7/1  ســاعت 16/45 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15424 
شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()112 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/602 در خصوص پرونده کالســه 362/96 ش 25 خواهان حســین اسماعیلی 
نصرآبادی دادخواســتی مبنی بر مطالبه 100/000/000 ریــال به انضمام مطلق 
خسارات به طرفیت کریم شــیری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/7/2 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 15379 شعبه  25 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره دو()114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/603 در خصوص پرونده کالسه 402/96 ش 25 خواهان اصغر خالقی با وکالت 
احمدرضا نادری دادخواستی مبنی بر مطالبه 77/000/000 ریال به انضمام مطلق 
خســارات به طرفیت مرتضی نجفی بهاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/7/2 ساعت 5:30 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 15359 شعبه  25 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/604 در خصوص پرونده کالســه 950690 خواهان مجید تیموری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد نظری اول تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/7/2  ساعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:15338 شعبه 27 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/605 در خصوص پرونده کالسه 950731 خواهان مجید تیموری با وکالت خانم 
فخربخش دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا روشنی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/2  ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:15335 
شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()114 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100350304223 شــماره پرونــده:  /617
9609980350300077 شماره بایگانی شــعبه: 960103 خواهان مسعود شاهین 
پور دادخواستی به طرفیت خوانده فریبا فرقانی سعیدآبادی به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305 ارجاع و به کالسه 9609980350300077 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1396/07/16 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشــر 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: 14384 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)167 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106836602979 ابالغنامــه: شــماره   5 /618
پرونده:9609986836600146 شــماره بایگانی شــعبه:960163 ابالغ شونده 
حقیقی: محمود خادم المؤمنین فوالدی فرزند حســن کدپســتی: 8158145339 
کدملی: 1289256551 به نشانی: اصفهان خ عالمه امین شرقی شهرک پردیس 
بلوار سرو ک الله پالک 147 تاریخ حضور:  1396/7/17 ساعت حضور: 9:30 محل 
حضور: اصفهان خ میرفندرســکی )خ میر( حدفاصل چهارباغ باال و پل میر مجتمع 
قضائی شهید قدوســی طبقه 2 اتاق 202.در خصوص دعوی شهال انصاری طادی 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. جهت 
استماع شهادت شــهود.پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت 
الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود؛ بنابراین ضروری است نســبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و 
ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب 
کاربری )شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضائی به این واحد 
مراجعه نمایید. م الف: 14313 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 

شهید قدوسی()181 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/619 در خصــوص پرونــده کالســه 960711 خواهان گلچیــن ملکی ظاهر 
کندی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره سفته به شــماره 077129 به 
طرفیت محســن جنتی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخه 96/7/12 ســاعت 10/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه به نشــانی حدفاصل آتشــگاه و خیابان میرزا طاهر 
بر اتوبان ســاختمان قضائی شــهید مطهری شــورای حل اختالف شهرســتان 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 
 15433 شــعبه  53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شــماره سه(

)115 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره   9610106793800790 ابالغنامــه: شــماره   5 /621
پرونده:9609986793800564 شماره بایگانی شعبه:960564 ابالغ شونده حقیقی: 
یدا... اکبری دوبرجی تاریخ حضور:1396/7/12 ساعت حضور: 10:30 محل حضور: 
اصفهان چها راه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف .در خصوص دعوی غالمعلی میرزائی به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق 
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده 
این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به 
سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضائی 
به این واحد مراجعه نمایید. م الف: 15344 شــعبه 8 حقوقی شــورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره دو()مجتمع شهدای مدافع حرم()154 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/663 شماره صادره: 964202511436199- 96/5/25 سند مالکیت یک دانگ 
پالک ثبتی شماره 2/1 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 1638 در صفحه 4 
دفتر 46 بنام ملک بقولی زاده ســابقه ثبت و صدور سند داشته و تحت شماره چاپی 
822244 ســند دفترچه ای ثبت و صادر تسلیم شده است و ســپس نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
123477 - 95/5/2 دفترخانه 30 رسیده مدعی اســت  که سند مالکیت آن بعلت 
سهل انگاری مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سن معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 16589 قویدل ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان

)217 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

5/681 شماره صادره: 964202511436423- 96/5/25 سند مالکیت دویست و 
پنج سهم و دو دهم سهم مشاع از یکصد و پنجاه هزار سهم مشاع از دویست و سی و 
نه هزار و پنجاه سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 1417 فرعی 2248 اصلی واقع 
در بخش 6  ثبت اصفهان ذیل ثبــت 60703 در صفحه 431 دفتر 292 بنام مرحوم 
آقای احمد ناظمی هرندی تحت شماره چاپی دفترچه ای 0559732- الف ثبت و 
صادر و تسلیم شده است سپس وراث وی با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 8574 مورخه 1396/05/21 به گواهی 
دفترخانه 259 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقوده 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 ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  
اصل سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 16590 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)242 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/685 شــماره صادره : 1396/42/403995 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 4482/819 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام رجبعلی قاسمی فالورجانی فرزند علی اکبر در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 96/06/29 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 ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
 شــد. م الف: 16746 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالک جنوب اصفهان

)142 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/650 علی ارج دارای شناســنامه شماره 14110 به شــرح دادخواست به کالسه  
407/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمود ارج به شناسنامه 10347 در تاریخ 1396/2/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه پیرحاجی 
فرزند براتعلی ش.ش 9224 )مادر( 2- ناهید پیرحاجی خوزانی فرزند حسن ش.ش 
494 )همسر( 3- علی ارج فرزند محمود ش.ش 14110)فرزند( 4- زهرا ارج فرزند 
محمود ش.ش 2260)فرزند( 5- طیبه ارج فرزند محمود ش.ش 7- 008769- 113 
)فرزند(  6- فاطمه ارج فرزند محمــود ش.ش 1- 032107- 113)فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4602 
شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)159 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/666 سهیال اروجعلی مشهدی دارای شناسنامه شماره 1685 به شرح دادخواست 
به کالسه  419/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمدحسن ســلیمانی کمیتکی به شناسنامه 1217 در 
تاریــخ 1396/3/19 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- روزعلی ســلیمانی فر فرزند امیرقلی ش.ش 897 
)پدر( 2- خدیجه نظریان فرزند عباس ش.ش 1237 )مادر( 3- ســهیال اروجعلی 
مشــهدی فرزند علی ش.ش 1685 )همسر( 4- سجاد ســلیمانی کمیتکی فرزند 
محمدحسن ش.ش 1858991- 127 )فرزند( 5- مهدی سلیمانی کمیتکی فرزند 
محمدحســن ش.ش 6-066759- 113 )فرزند( 6- سمیرا ســلیمانی کمیتکی 
فرزنــد محمدحســن ش.ش 8- 128461- 127 )فرزند( والغیــر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 4624 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)168 کلمه، دو کادر(
طالق رجعی

5/682 خانــم زهرا حیــدری ســودجانی فرزند محمــد مجهول المــکان پیرو 
اخطاریه 177- 1396/4/21 همســرآقای ولی اله موگوئی برابر دادنامه شــماره 
9609973633300166 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر در تاریخ 
1396/05/12 مطلقــه به طالق رجعی نوبت اول گردیــد. م الف: 4635 دفترخانه 

رسمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر)51 کلمه، یک کادر(

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

بیمارستان شهید رجایی شهر داران در سطح 2 ارجاع قرار دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با مروری بر اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان 
حوزه انتخابیه خود، اظهار داشت: بحث بهداشت و درمان همواره يکی از دغدغه های مهم دولت و فريدن

مجلس بوده است.

فرماندار نجــف آباد از برخورد با رؤســای  اداراتی خبر داد که فاقد ارتباط مستقیم و  نجف آباد
مستمر با مردم هستند و اظهارداشــت: مشکالت بین دو اداره 
بایستی در سطح شهرستان و با میانجی گری فرمانداری حل شود 
و در همین خصوص از مراجع قضائی درخواســت کرده ایم که 
چنین پرونده هایی را رســیدگی نکرده و موضوع را به نماینده 
ارشد دولت در شهرســتان ارجاع دهند. سهراب مظفر نجفی با 
تاکید بر ارتباط مستمر مســئوالن با ائمه جمعه و بیان شفاف 
مشکالت در کنار رصد دقیق حضور مدیران در جلسات مختلف 

افزود: امنیت و آرامش امروز جامعه به راحتی حاصل نشده و همه 
در جایگاه های مختلف بایســتی به تقویــت وحدت و همدلی 
موجود کمک کنیم. فرماندار نجف آباد با انتقاد از غیبت برخی 
رؤسای بانک های شهرســتان در مجموعه جلسات مربوط به 
اشتغال و تولید خاطرنشان کرد: یکی از شعب که به تذکرات ارائه 
شده در خصوص افزایش امنیت مجموعه خود بی توجهی کرده 
بود، مشمول برخورد قانونی شد و در حال حاضر مشکل خاصی 
در این خصوص نداریم. وی با انتقاد از حضور کم رنگ رؤســای 
ادارات در ویژه برنامه هایی مانند تشییع شهدا گفت: هر چه داریم 

را مدیون خون این شهدا هستیم و نمی توانیم کم توجهی برخی 
مسئوالن به این گونه ارزش ها را قبول کنیم.

نجفی اعالم داشت: در شرایط سخت کنونی و با وجود مشکالت 
متعدد شــهروندان، نمی توانیم قبول کنیم که برخی مدیران 
احساس خســتگی کرده و از شرکت در جلســات مهمی که 
حضورشان الزامی اســت، خودداری کنند. مدیرانی که خسته 
هستند اعالم کنند تا تصمیم الزم در خصوص آنها اتخاذ شود.
معاون استاندار اصفهان افزود: برخی کارمندان، برخورد نامناسبی 
با ارباب رجوع داشته و بعضا سخنان ناامیدکننده ای را درخصوص 
وعده های دولت بیان می کنند. این طور صحبت کردن در شأن 
دســتگاه های تبلیغاتی بیگانه اســت و در صورت مشاهده در 

مجموعه های دولتی، با آن برخورد خواهد شد.

فرماندار نجف آباد:

با رؤسای اداراتی که با مردم ارتباط مستمر ندارند، برخورد می  شود
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 ســید عباس جزایری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت:
  ۸۰ میلیون ریال تســهیالت کم بهره به ازای ایجاد هر شــغل در زمینه مشاغل خانگی،

 به متقاضیان واجد شرایط استان پرداخت می شود.

بهمتقاضیانمشاغلخانگیتسهیالتپرداختمیشود
اخبار

با مسئوالن

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 
خبر داد: 

افزایش دو برابری اعتبارات 
اشتغال زایی کمیته امداد

علی ملکپور، مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( 
چهارمحال و بختیاری از افزایــش دو برابری اعتبارات 
اشتغال زایی این نهاد در سال جاری خبر داد و گفت: تا 
پایان امسال ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال زایی 
دریافت خواهد شد. وی افزود: در سال ۹۵ هزار و ۳۶۷ 
شــغل از طریق اعتبارات بانکی و ۶۰۰ شــغل از طریق 
اعتبارات داخلی برای مددجویان این نهاد ایجاد شــد. 
ملکپور اضافه کرد: درآمد کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان در سال گذشته ۳۱۰ میلیارد ریال بود و در همان 
ســال ۱۰ درصد خانواده های زن سرپرست در استان، 

توانمند و از پوشش حمایتی این نهاد خارج شدند.
وی با بیان احداث ۳۳۰ واحد مســکن برای مددجویان 
چهارمحال و بختیاری در ســال قبل گفت: در راستای 
انعقاد تفاهم نامه با استانداری، امسال ۷۰۰ واحد مسکن 
و یک هزار و ۳۰۰ واحد دیگر نیز تا ۳ سال آینده در استان 
احداث می شود. ملکپور ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ هزار 
و ۷۰۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

استان چهارمحال و بختیاری است.

فرماندار شهرکرد تاکید کرد:

جمع آوری کیوسک های 
میوه فروشی از سطح شهر

فرماندار شــهرکرد گفت: کیوســک های عرضه میوه و 
اغذیه فروشی هایی که به تازگی در سطح شهر راه اندازی 
شده اند باید ضرب االجلی و ظرف یک هفته جمع آوری 
شــود. حمید ملک پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
در شهرکرد با بیان اینکه کیوســک های عرضه میوه و 
اغذیه فروشی هایی که به تازگی در سطح شهر راه اندازی 
شده اند باید ضرب االجلی و ظرف یک هفته جمع آوری 
شود اظهار کرد: کیوسک هایی که از سال های گذشته در 
سطح شهر وجود دارد باید از لحاظ بهداشتی و ضوابط 
قانونی بررسی شــوند و در صورت عدم رعایت بهداشت 
و اصالح، جمع آوری شــوند. وی با بیان اینکه بسیاری 
از مردم نسبت به فعالیت این کیوسک ها اعتراض دارند 
ادامه داد: حل مشــکالت ترافیکی و ســالمت مردم و 
همچنین رعایت موارد امنیتی از جمله اهداف جمع آوری 
کیوسک های عرضه میوه و اغذیه فروشی ها از سطح شهر 

و پارک هاست.

4500 مسکن روستایی و شهری استان 
بازسازی و بهسازی می شود

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری از بازسازی و بهسازی 
4 هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر 
طی سال جاری در این استان خبر داد. سهراب رییسی در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از این تعداد یکهزار و ۵۰۰ واحد بازسازی 
و برای هر واحد ۲۰۰ میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شود. وی 
با بیان اینکه عملیات اجرایی بازسازی بسیاری از واحدها در دست 
اقدام است، گفت: ۳ هزار واحد مسکن نیز بهسازی که برای هر واحد 
۱۸۰ میلیون ریال تسهیالت پرداخت می شود که برای یکهزار و ۶۰۰ 
واحد از این تعداد تسهیالت ابالغ شد.رییسی افزود: از ابتدای تشکیل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی تاکنون ۷ هزار و ۳۳۶ فقره تسهیالت 
بازسازی مسکن در روســتاها و به ارزش ۷۱۵ میلیارد ریال به افراد 
پرداخت شد. مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: از ابتدای تشکیل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
تاکنون 4۱ هزار واحد شهری و روستایی با استفاده از تسهیالت بنیاد 
مسکن استان بهسازی، بازسازی و نوسازی شده است. از مجموع ۷4۸ 
روستای چهارمحال و بختیاری ۵۳۹ روستا باالی ۲۰ خانوار است. 
بخش قابل توجهی از شهرهای استان چهارمحال وبختیاری دارای 
جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر اســت و خدمات بخش مسکن را از بنیاد 

مسکن دریافت می کنند.

کسب رتبه برتر صنایع کشاورزی 
استان در حوزه اقتصاد مقاومتی

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کسب رتبه 
برتر صنایع کشاورزی این استان در حوزه برنامه ها و شاخصه های 

اقتصاد مقاومتی کشور خبر داد.
ذبیح ا... غریب اظهار کرد: براســاس ارزیابی های انجام شده توسط 
سازمان دفترمرکزی صنایع کشاورزی، مدیریت صنایع کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری توانست رتبه نخست را در حوزه شاخص های 

تعیین شده اقتصاد مقاومتی در بین سایراستان ها کسب کند. 
وی افزود: این ارزیابی ها براســاس سیاســت های کالن ابالغی از 
ســوی مقام معظم رهبری دانش بنیانی، درون زایی وبومی کردن، 
برون گرایی و توجه به بخــش خصوصی، عدالــت بنیانی و توزیع 
عادالنه خدمات ومردمی بودن وجلب سرمایه های بخش خصوصی و 
مردمی به دست آمده است. غریب تصریح کرد: سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ابالغی شامل مدیریت تقاضا و اصالح ساختار تامین منابع، 
اصالح الگوی مصارف انرژی و توســعه بازار صادراتی و ارتقای بهره 
وری و راه اندازی دوباره واحدهای غیر فعال اســت. رییس سازمان 
جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: از شــاخص 
ترین پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان اجــرای طرح و تکمیل 
سردخانه های استاندارد این استان به میزان ۳۰ هزار تن، بهره برداری 
از طرح های نیمه تمام، افزایش صادرات محصوالت فرآوری شــده 
که در این راستا ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی 
جذب شده است. هم اینک ۲۰۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در 

چهارمحال و بختیاری فعال است. 
ساالنه در چهارمحال وبختیاری بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن 

محصوالت باغی، زراعی، دامی و شیالتی تولید می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی در شــورای هماهنگی امور مساجد 
چهارمحال و بختیاری به مناســبت ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ برابر با 
۲۱ آگوست روز جهانی مسجد تاکید کرد: این مبلغ برای آغاز 
عملیات اجرایی احداث مسجد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 

جمعیت هفشجان، فرادنبه و شلمزار اختصاص یافت.
وی افزود: این مبلغ از محل اعتبارات سایت های مسکن مهر 
وزارت راه و شهرسازی در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

چهارمحال و بختیاری قرار می گیرد.
سلیمانی دشــتکی همچنین تصریح کرد: ۱/۵ میلیارد ریال 
اعتبار اســتانی برای ساخت گنبد مســجد شهرک منظریه 

شهرکرد از ســوی اداره کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و 
بختیاری اختصاص پیدا کرد.

وی یادآور شد: در این نشست مقرر شد برای مرمت و تجهیز 
مساجد امام حســین )ع( در محله فرهنگیان و ۳۲ شهرکرد 
نشستی تخصصی با محوریت فرمانداری شهرستان شهرکرد 
برگزار و راهکارهای الزم در این خصوص بررسی و اعالم شود.

نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری و امام جمعه 
شــهرکرد نیز گفت: تکمیــل و رفع نواقص ســرویس های 
بهداشتی مساجد استان در دستور کار مسئوالن مربوطه قرار 
گیرد. حجت االســالم محمدعلی نکونام اظهار کرد: سپردن 

مسئولیت امور در مساجد به یک متولی مشخص با مشورت 
امام جماعت نقش کلیدی در ساماندهی برنامه های مساجد 
دارد. وی افزود: مردم، هیئت های مذهبی و فعاالن مســاجد 
می توانند به عنوان هیئت امنای هر مســجد انتخاب و فعال 
شوند. نکونام تاکید کرد: ارتقای کمی و کیفی برنامه های ویژه 

روز جهانی مسجد در چهارمحال و بختیاری ضروری است.
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت: در روز جهانی مسجد و گردهمایی طرح پیوند بین 
جوانان و نوجوانان با مســجد در محل مهدیه مصالی بزرگ 
امام خمینی )ره( شــهرکرد برگزار می شود.حجت االسالم 
علیرضا ملک محمدی تصریح کرد: تجلیل از پیشکســوتان 
مساجد، تهیه، پخش و اطالع رسانی برنامه های ویژه مساجد 

از طریق رسانه های گروهی، 
سرکشی از بیماران همسایه 
مســجد، آغــاز عملیــات 
اجرایی مســاجد جدید در 
شهرکرد و شهرســتان ها و 
برگزاری جشــنواره وبالگ 
نویسی در فضای مجازی با 
موضوع مسجد از مهم ترین 
برنامه هــای روز جهانــی 
مســجد در چهارمحــال و 

بختیاری است.
وی یادآور شــد: هر مسجد 
مــی توانــد ۳۰ کارکــرد 
داشته باشــد اما هم اینک 
تنهــا کارکرد عبــادی آن 
مورد توجه قــرار می گیرد. 
هفشجان در ۸ کیلومتری، 

فرادنبه ۵۵ کیلومتری و شــلمزار در ۳۵ کیلومتری شهرکرد 
مرکز چهارمحال و بختیاری واقع است.

ایرنا: استاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص 6 میلیارد ریال برای ساخت مسجد در سایت های مسکن 
مهر در 3 شهر این استان خبر داد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

6میلیاردریالبرایساختمسجددراستانتخصیصیافت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری برای 
دومین سال متوالی عنوان مدیر برتر کشوری را کسب کرد.

علی محمدی مقــدم، مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری برای دومین سال متوالی، عنوان مدیر 

برتر سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را کسب کرد.
این انتخاب بر اساس ارزیابی عملکرد ســال ۱۳۹۵ در زمینه 
فعالیت های صورت گرفته در مدیریت جامع حوضه های آبخیز، 
حمایت از توســعه پایدار منابع طبیعی، جلب مشارکت های 

مردمی در حفاظت و احیای منابع طبیعی و تاسیس صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور انجام شد.
طی سه سال گذشته در راســتای اجرای طرح مدیریت جامع 
حوضه آبخیز، بیش از ۲ هــزار هکتار عرصــه منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری برای کاشت گیاهان دارویی در اختیار 

بهره برداران قرار گرفته است.
همچنین در اولین جشنواره روز بین المللی جنگلبان در محل 

فرهنگســرای نیاوران تهران، اثر ارســالی پرویز عسگریان از 
جنگلبانان یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان شهرکرد به 
عنوان یکی از سه اثر برتر کشوری در بخش فیلم موبایل جنگلبان 

انتخاب و تقدیر شد.
۹ مرداد مصادف بــا ۳۱ جوالی از ســوی اتحادیه بین المللی 

جنگلبان به عنوان روز جهانی رنجر ها نام گذاری شده است.
حدود یک میلیون و 4۰۰ هزار هکتار از وســعت چهارمحال و 
بختیاری را عرصه های منابع طبیعی شامل می شود که سطحی 
معادل ۸۶ و نیم درصد از مســاحت استان را به خود اختصاص 

داده است.

مدیر چهارمحالی، مدیر برتر کشوری شد

 این مبلغ از محل 
اعتبارات سایت های 

مسکن مهر وزارت 
راه و شهرسازی 
در اختیار بنیاد 
مسکن انقالب 

اسالمی چهارمحال 
و بختیاری قرار 

می گیرد

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز
شــماره مکانیزه: 13963040212000080 تاریخ وصول مدارک: 1396/05/31 
تاریــخ صــدور: 1396/5/21 زمــان درج در دفتــر: 1396/05/25 زمان چاپ: 
1396/05/25 نام: حمــل و نقل رهنورد نطنز شــماره ثبت: 425 شناســه ملی: 

 10260090016
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل رهنورد نطنز سهامی خاص به شماره ثبت 425 و 

شناسه ملی: 10260090016 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/05/02 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
آقای مسعود اشتری نژاد به کدملی 1239523505 آقای ماشا اله آذرگون به کدملی 
1239197500 و خانم شمســی نایینی به کدملی 1239208960 به عنوان عضو 
اصلی هیئت مدیره  و آقای محمدرضا اشتری نژاد به کدملی 1230032010 بعنوان 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای مجید فــروزاد به کدملــی 1239959291 و آقای رامین ترکــی به کدملی 
12392111953 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب بازرس انتخاب مدیــران انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی میباشد.
اداره ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

موجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

5/606 در خصوص پرونده کالسه 960078 خواهان مهران مرادعباسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 1- خســرو عباس نیا 2- مهین بادیه تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/2 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 15346 شعبه 20 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()117 کلمه ،یک کادر(
اجرايیه

شــماره    961042679300107 ییــه: اجرا شــماره   5 /640
پرونده:9509986793600843 شماره بایگانی شعبه:950851 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096793600651 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976793601395 حکم به محکومیت خواندگان 1- حمید کرم زاده به نشانی 
مجهول المکان 2- محمد کاشیان به نشــانی مجهول المکان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 85/724/163 ریال بابت اصل خواسته )بخشی از یک فقره چک به 
شماره 043882 به تاریخ 94/11/13 به عهده بانک سپه( و مبلغ 3/198/110 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 94/11/13 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
بانک مهر اقتصاد سهامی عام به نمایندگی علیرضا زمانی به نشانی اصفهان پل آذر 
ابتدای خیابان توحید پالک 3. صادر گردید به انضمام نیم عشر دولتی. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 

اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
15413 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک()436 

کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

5/673 سید حسن موسوی درب امامزاده دارای شناسنامه شماره 56965 به شرح 
دادخواست به کالسه  428/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید محمد موسوی درب امامزاده جزین به شناسنامه 
107 در تاریــخ 1391/11/17 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- عصمت موسوی فرزند سید اسداله ش.ش 2 
)همسر( 2- سید مهدی موسوی درب امامزاده جزین فرزند سیدمحمد ش.ش 775 
)فرزند( 3- رضا موسوی درب امامزاده جزینی فرزند محمد ش.ش 8234 )فرزند( 
4- سید عبدالرسول موسوی درب امامزاده فرزند سید محمد ش.ش 56966 )فرزند( 
5- سید حسن موسوی درب امامزاده فرزند محمد ش.ش 56965 )فرزند( 6- علی 
موســوی درب امامزاده فرزند محمد ش.ش 164 )فرزند(  7- سید احمد موسوی 
درب امامزاده فرزند سید محمد ش.ش 165 )فرزند( 8- زهرا موسوی درب امامزاده 
فرزند محمد ش.ش 3 )فرزند( 9- صدیقه بیگم موسوی درب امامزاده فرزند محمد 
ش.ش 56964 )فرزند( 10- طاهره موســوی درب امامــزاده جزین فرزند محمد 
ش.ش 1588 )فرزند( 11- طیبه موسوی درب امامزاده جزین فرزند محمد ش.ش 
301 )فرزند( 12- مرضیه موســوی درب امامزاده جزین فرزند محمد ش.ش 135 
)فرزند(  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: 4630 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()247 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/674 کالسه پرونده: 96/379 شــماره دادنامه: 628- 96/5/8 مرجع رسیدگی 
شورای حل اختالف حوزه خمینی شهر به نشانی خیابان پاسداران مجتمع شورای 
حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسین حیدری فرزند رمضانعلی به نشانی خمینی 
شهر خوانده: رامین رستمی فرزند حبیب به نشانی مجهول المکان موضوع: مطالبه 
شورا با بررسی جامع محتویات پرونده  ختم رســیدگی را اعالم و مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواســت آقای حسین حیدری علیه آقای 
رامین رستمی فرزند حبیب به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه دو 

فقره حواله به شماره 378706- 378705 قرض الحســنه ثامن االئمه و خسارت 
دادرسی و تاخیر تادیه شورا نظر به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و 
وجود اصل مستندات در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشتغال ذمه 
وی و نظر به اینکه  خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت 
به مســتندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است دعوی خواهان را وارد و ثابت 
دانسته مستندا به مواد 198- 515- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال یکصد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته 2/500/000 ریال  و هزینه دادرســی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا زمــان پرداخت اصل دین محکوم می نماید. این رای 
غیابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این شورا و پس 
از انقضاء مهلت واخواهی به مــدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. م الف: 4628 شعبه هشتم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()267 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/696 شــماره ابالغنامــه: 96110100358900314 شــماره پرونــده: 
9609980358900523 شــماره بایگانی شــعبه: 960544 در پرونده کالســه 
960544 ب 10 این شعبه آقای مجید یوسفی فرزند علیرضا به اتهام کالهبرداری 
تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م الف: 16385 شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع ده()105 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610110350200742 نامــه:  شــماره   5 /697
9509980350200660 شماره بایگانی شعبه: 950790 بدین وسیله به تجدید نظر 
خوانده ی مجهول المکان محمد تیمور پور ابالغ می گردد در خصوص دادنامه ی 
9609970350200200 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان توسط تجدیدنظر 
خواه بانک ملت تجدیدنظــر خواهی گردیده لذا چنانچه پاســخی دارید ظرف 10 
روز پس از نشر روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمایم 
تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاســخی دارید ارائه نمایید. م الف: 16444 

شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )84 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/701 در خصوص پرونده کالسه 960201 خواهان بهزاد کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت شهاب علی محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 96/7/4  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:16383 شعبه 51 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره سه( )113 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/702 در خصوص پرونده کالسه 960635 خواهان آقای سعید کریمی کردآبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای محمد چمن آراء تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/1 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 

مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 16392 شعبه نهم شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()118 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/704 در خصوص پرونده کالسه 960147 خواهان نادر اسدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه دو فقره چک به طرفیت محسن عباسی عبدلی فرزند احمد تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/7/5 ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف: 16408 شعبه  12 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو(

)114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/705 در خصوص پرونده کالســه 960384 خواهان جالل الماسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مهدی مدنی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز ســه شــنبه  مورخ 96/7/4 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر مــاده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:16413 
 شعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)111 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/706 در خصوص پرونده کالســه 960383 خواهان جالل الماسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ابوالقاسم نیکوبیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 96/7/4 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.
 م الف: 16414 شعبه  31 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره دو(

)112 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/708 در خصوص پرونده کالسه 95- 1235 خواهان مسعود شکیبا دادخواستی 
مبنی بر واخواهی به طرفیت محســن یادگاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/6/28 ســاعت 18 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 15619 شعبه 17 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره 2()106 کلمه، یک کادر(
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يادداشت

محیط زيست

معاون فرمانــدار آران و بیدگل گفــت: عملیات اجرایی یکــی از مجهزترین 
پلی کلینیک های تخصصی شمال اصفهان به پایان رسید و تا یک ماه آینده این 

مرکز افتتاح می شود.
علی محمد یوســفیان با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی یکی از بزرگ ترین و 
مجهزترین پلی کلینیک های تخصصی شمال استان اصفهان که از دو سال قبل 
در آران و بیدگل آغاز شده بود به پایان رسید و تا یک ماه آینده این مرکز افتتاح 
می شود، اظهار داشت: با آماده شدن پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در 
آران و بیدگل بهره مندی بیش از ۷۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش تامین اجتماعی 

فراهم می شود.
وی اجرای این طرح را یکی از بزرگ ترین خدمات دولت در چهار گذشته در آران 
و بیدگل معرفی کرد که باید متناسب با بزرگی طرح، کار اطالع رسانی آن به مردم 

نیز درست و شایسته انجام شود.

راه اندازی سامانه 
نوبت دهی اینترنتی 

مراکز تامین اجتماعی 

مجهزترین پلی کلینیک 
تخصصی شمال اصفهان 

بهره برداری می شود

مدیرکل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان 
به منظور تسریع و تسهیل دسترسی مخاطبان خود به خدمات درمانی سرپایی 
مراکز درمانی ملکی، اقدام به راه اندازی ســامانه نوبت دهی از طریق اینترنت و 
موبایل کرده است. علی معیری اظهار کرد: با توجه به حجم باالی متقاضیان، بهره 
گیری از خدمات درمانی تامین اجتماعی و عدم کارایی روش های مرسوم، این 
سازمان با راه اندازی روش های نوین و غیرحضوری نوبت دهی، از جمله اینترنت 
و موبایل مبتنی بر )USSD( گام های موثری در جهت رفاه حال بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی و متقاضیان خدمات درمانی برداشته است. وی ادامه داد: 
 USSD از ابتدای مرداد ماه جاری تاکنون، جمعا ٢۰ هزار نفر از طریق اینترنت و
به صورت غیر حضوری از مراکز درمانی تامین اجتماعی، نوبت اخذ کرده اند. وی 
گفت: همچنین در هفته جاری، سامانه مذکور برای استان های خراسان جنوبی، 

کردستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و سمنان فعال خواهد شد.

نیروهای مسلح 
اصفهان 49/5میلیارد 

تومان به اوقاف 
بدهکار است

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان با اشاره به اینکه بدهی نیروهای مسلح به اوقاف اصفهان اعم از پذیره و مال االجاره 49/5 میلیارد تومان است، گفت: این بدهی جزو 
دیون دولت قرار گرفته است. حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به ثبت ٢۸۰ وقف جدید در سال گذشته اظهار داشت: در سال جاری نیز تاکنون ۷۰ وقف جدید در ادارات 

اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بدهی نیروهای مسلح به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعم از پذیره و مال االجاره 49/5 میلیارد تومان است، اضافه کرد: این بدهی جزو 

دیون دولت قرار گرفته و قرار است تا پایان سال جاری 4/5 میلیارد تومان از این بدهی پرداخت شود.
حجت االسالم صادقی همچنین بدهی اداره کل آموزش و پرورش به اداره کل اوقاف و امور خیریه را تا پایان سال 95 حدود چهار میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان اعالم کرد 

و گفت: قرار است این بدهی تا پایان سال جاری پرداخت شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ضرورت برگزاری 
آزمون جامع برای فارغ التحصیالن این دانشگاه پیش از ورود 
به شغل معلمی گفت: در حال ارائه این درخواست به شورای 
عالی انقالب فرهنگی هســتیم تا اگر در شورای عالی با آن 
موافقت شد، تبصره ای را به اساسنامه دانشگاه اضافه و در هر 

دوره آزمونی جامع برگزار کنیم.
 محمد مهرمحمدی با اشــاره به ضرورت برگزاری آزمون 
اصلح برای دانشجومعلمان و مهارت آموزان فارغ التحصیل 
دانشگاه فرهنگیان پیش از ورود به آموزش و پرورش اظهار 
کرد: آزمون جامع یــا اصلح مخفــف »ارزیابی صالحیت 

حرفه ای« است.
وی افزود: بر این اســاس آزمون اصلح، آزمونی اســت که 
دانشــجومعلمان باید در پایان دوره تحصیل در آن شرکت 
کنند تا صالحیت حرفه ای شــان برای ورود به شغل خطیر 
معلمی احراز شــود. هدف ما از طرح این ایده این است که 
 اگر کسانی نتوانســتند از عهده کسب حد نصاب های الزم  
بر بیایند، حتی اگر مــدرک تحصیلی خود را از دانشــگاه 
دریافت کردند و درس ها را پشت سرگذاشتند؛   اجازه حضور 

در کالس های درس را پیدا نکنند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه  اجرای این ایده 
برای اشــخاصی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه 
فرهنگیان می شــوند نیازمند فراهم کردن پیش نیازهایی 

است گفت: از جمله این پیش نیازها افزودن یک تبصره به 
ماده ٢۱ اساسنامه دانشگاه است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح بســیار ضروری اســت 
گفت: البته آزمون اصلح برای مهــارت آموزان که از طریق 
آزمون های اســتخدامی وارد دانشــگاه شــده و موظف به 
گذراندن دوره یک ساله مهارتی می شوند در حال حاضر هم 

برگزار می شود و هیچ محدودیتی نداریم.
در دوره اول ورود مهارت آموزان، آزمون جامع را اجرا  کردیم 
و برای دوره دوم هم که شهریور امسال آزمون خواهند داد 
پیش بینی و در دفترچه های استخدامی قید شده است و 
 در واقع جزو شروطی اســت که از قبل به داوطلبان توضیح 

دادیم.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان 
گفت: حدود ۱٢ هزار کیلو سرکه تولیدی، در بشکه های 
٢۰۰ لیتری مستعمل و آلوده که بیشتر آنها ظروف نگهداری 
خوراک دام بود در اصفهان کشــف شد.شهرام احتشامی 
اظهار داشت: با ورود بازرســان بهداشت محیط و عوامل 
نیروی انتظامی و گذر از قســمت های مختلف دامداری 
و محل نگهداری گوســفندان، حدود ۱٢ هزار کیلوگرم 
سرکه تولیدی، در بشکه های ٢۰۰ لیتری مستعمل و آلوده 
که بیشتر آنها ظروف نگهداری خوراک دام و بسیار کثیف 
بود،  مشاهده شد.  وی بیان داشت: همچنین تعدادی کیسه 
گونی مندرس و کثیف نیز جهت صاف کردن ســرکه به 
همراه مقادیر زیادی سیب و ابزار و لوازم کار در محل موجود 
بوده که همه این اقالم ضمن تنظیم صورت جلسات مربوطه 
برای معدوم سازی توقیف و کل کارگاه پلمب شد.مسئول 
بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: 
با توجه به وخامت موضوع و قاطعیت بر غیر بهداشــتی 
بودن این کارگاه غیر مجاز و تولید سرکه ذکر شده پرونده 
شخص خاطی و مالک این کارگاه به همراه صورت جلسات 
مربوطه و گزارشــات الزم به دادستانی شهرستان ارجاع 
داده شد.وی همچنین از کشف ۸5۰ کیلوگرم پنیر لیقوان 
غیر بهداشتی خبر داد و گفت: پیرو گزارش خبری واصله 
به واحد بهداشت محیط شماره یک اصفهان و همکاری 

عوامل نیروی انتظامی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که 
از یکی شهرهای شمال غربی کشور وارد اصفهان شده بود 
مقدار تقریبی ۸5۰ کیلوگرم پنیر لیقوان فاقد مشخصات 
بهداشتی کشــف و توقیف شد.احتشامی اضافه کرد: این 
مقدار پنیر در حلب های ۱۷ کیلویی که به صورت غیر مجاز 
و در شرایط دمایی نامناسب توســط اتوبوس به اصفهان 
منتقل شده فاقد مشخصات بهداشتی بوده که قرار بوده 
در سطح عرضه در شهر باقیمت باالیی به فروش برسد که 
با توجه به عدم دارا بودن شرایط بهداشتی و غیر مجاز بودن 
این محموله با همکاری نیروی انتظامی محموله توقیف و 
یک حلب جهت بررسی و اعالم نظر قطعی به آزمایشگاه 

مواد غذایی منتقل شد.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره يک اصفهان:

۱۲ هزار کیلو »سرکه سیب« در یک دامداری کشف شد

بهداشتخبر

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خبر داد:

تالش برای برگزاری »آزمون جامع« پیش از ورود به شغل معلمی

مخفیگاه های عرضه قلیان در اصفهان شناسایی و پلمب شد
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: سه 
مخفیگاه عرضه قلیان در دو هفته گذشته در مناطق حاشیه و بافت فرسوده شمال 

و شرق کالنشهر اصفهان شناسایی و پلمب شد.

مديرکل يگان حفاظت محیط زيست اصفهان:

متخلف شکار و صید به همراه 5 
اسلحه شناسایی و دستگیر شد

مدیرکل یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: 
یک متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده کهیاز 
اردستان به همراه الشه میش وحشی و 5 قبضه اسلحه 

شناسایی و دستگیر شد.
مرتضی جمشیدیان با اشاره به اینکه یک گروه سه نفره 
از متخلفان شکار در قسمت جنوبی پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی قبل از اقدام به شکار دستگیر 
شدند، اظهار داشــت: از این متخلفان دو قبضه سالح 
پنج تیر و دولول قاچاق و ۱۷ تیر فشــنگ کشف شد و 

متخلفان به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه همچنین یک متخلف شکار نیز با توجه 
به گزارش های مردمی در حوزه استحفاظی شهرستان 
نطنز دستگیر شــد، افزود: از این متخلف یک اسلحه 

شکاری قاچاق پنج تیر کشف شده است.
دستگیری متخلفان شــکار و صید پیش از 

اقدام به شکار
مدیرکل یگان حفاظت محیط زیست اصفهان همچنین 
به دســتگیری متخلفان شــکار و صید در شهرستان 
فریدون شهر اشاره کرد و بیان داشت: این افراد پیش از 
اقدام به شکار در مناطق آزاد شهرستان شناسایی و به 

دستگاه قضایی معرفی شدند.
جمشیدیان با اشــاره به اینکه تمامی مناطق حفاظت 
شده و یا آزاد استان اصفهان دارای گونه های نادر گیاهی 
و جانوری است، ابراز داشت: منطقه حفاظت شده کهیاز 
در اردستان دارای گونه های جانوری قوچ، میش، کل 
وبز، زاغ بور، روباه شنی، گرگ و تشی است و از مناطق 

بسیار مهم حفاظت شده استان است.
گفتنی اســت اقدام شروع به شــکار در زیستگاه های 
حیات وحش توســط متخلفان جرم است و طبق ماده 
 ۱۰ و ۱5 قانون شــکار و صید قابل تعقیب و مجازات

 است.

وی افزود: در سال های قبل، فرآیند شناسایی و معرفی افراد 
کارجو در وزارت کار انجام می شــد ولی از سال ۷٢ باتوجه 
به سیاســت های کوچک ســازی دولت و اجرای اصل 44 
قانون اساسی و افزایش کارآیی، بخش کاریابی به طور کامل 
به بخش خصوصی واگذار شــد و وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصمیم گرفت تا نقــش خود را از طریق مداخالت 
بخش خصوصی با تشــکیل مراکز کاریابی مجاز، پررنگ تر 
کند. میرهادی با اشــاره به فعالیت های اداره تعاون در این 
 زمینه، از وجود 64 واحــد کاریابی داخلــی دارای مجوز و 
۷ واحد کاریابی خارجی مورد تایید در سطح استان اصفهان 

خبر داد. 
وی گفت: تالش برای باال بردن سطح اشتغال، افزایش تعداد 
فارغ التحصیالن و ایجاد فرصت های شغلی مناسب، گاهی 
می تواند زمینه سوءاستفاده هایی برای افراد سودجو فراهم 
کند و چون عده ای این نیاز را شناسایی کرده اند و به دنبال 
کســب درآمد هســتند، به اقدامات خالف قانون در بحث 
کاریابی مبادرت می کنند که مشــکالت عدیده ای را برای 

افراد جویای کار ایجاد می کند. 
معاونت کارآفرینی و اشــتغال با تاکید بــر اینکه هدف ما، 

اطالع رســانی به مردم در مورد ظرفیت های موجود است، 
بیان کرد: مردم باید دقت کنند تا به مراکزی مراجعه نکنند 

که نتایج منفی برای آنها به بار آورد. 
وی اظهار کرد: از مردم و افراد جویــای کار می خواهیم که 
صرفا به مراکز مجاز و مورد تایید وزارت کار و تعاون مراجعه 
کنند. ضمن آنکه مراکــز کاریابی مکلف به نصب مجوز خود 
در معرض دید مراجعه کنندگان هســتند. عــالوه بر این، 
باید دستورالعمل پرداخت حق الزحمه و تابلوهای کاریابی 
با درج عبارت »دارای مجوز رســمی از وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی« نصب شوند. ســید کمال میرهادی در ادامه 
توصیه کرد: افراد جویای کار و حتی کارفرمایان متناســب 
با نوع فعالیــت و تخصص خود و بــرای معرفی فرصت های 
شغلی به سایت اداره تعاون مراجعه کنند تا نسبت به لیست 
کاریابی های ذی صالح مطلع شوند. شایان ذکر است که این 
لیســت، مرتب به روزرسانی می شــوند و هرگونه تغییراتی 
در روند کاری مراکز کاریابی در ســایت اعالم می شود. وی 
خاطرنشــان کرد: کاریابی های داخلی و خارجی می توانند 
به صورت مجازی مشروط به داشــتن مجوز کاریابی داخلی 
و خارجی و مجوز برای فعالیت مجازی از وزارتخانه فعالیت 

کنند. میرهادی افزود: اکنون که اقتصاد و بازار مجازی رو به 
گسترش است و افراد می توانند به صورت مجازی در معرفی 
فرصت های کار تالش کنند، باید دقت داشــت که همه این 
مراکز مورد تایید نیستند و قبل از هر اقدامی در مورد مجوز 
فعالیت مجازی کاریابی باید تحقیق شــود. وی تصریح کرد: 
تقاضای ما از همشــهریان محترم در موضوع شــبکه های 
مجاز، توجه به دو آیتم است که یکی نماد الکترونیکی است 
که مرکز تجارت الکترونیکی، نماد را دریافت می کند و مورد 
دیگر، دریافت نشان ملی ثبت رســانه های دیجیتال از اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است و این دو نماد حتما باید در 
سایت وزارت تعاون و مجوز کاریابی وجود داشته باشد. وی 
خأل موجود در این نماد را، مشخص نبودن نوع فعالیت عنوان 
کرد و گفت: اکنون در حال پیگیری این موضوع برای معرفی 
نوع فعالیت آن شبکه هســتیم؛ بنابراین اگر مواردی خالف 
قانون مشاهده شود، افراد باید مستقیما به اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی مراجعه کنند و گزارش های الزم را ارائه دهند 
تا مطابق با تبصره ۱ ماده واحده قانون مجازات اشــتغال به 
حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، مصوب 

سال ۱3۸۰، پیگیری شود 
و تخلــف از ایــن مقررات، 
جرم محسوب می شود که 
مســتلزم جریمه نقدی از 5 
میلیون تا 4۰ میلیون تومان 
می باشد و عالوه بر دستور 
پلمــب، خاطــی هیچگونه 

فرصتی برای دفاع ندارد. 
سید کمال میرهادی درباره 
کانال هــای تلگرامی گفت: 
کانال هــای تلگرامی هیچ 
صالحیتــی بــرای ورود به 
عرصه کاریابی ندارند و گاهی 
از افراد اطالعات شــخصی 
آنهــا را مطالبه می کنند که 
مــی تواند زمینــه ای برای 
سوءاستفاده باشد. باتوجه به 
هماهنگی هایی که با پلیس 
فتا داشته ایم، گاهی شماره 
کارت بانکی افراد را به بهانه 

هزینه کاریابی دریافت کرده اند و متاســفانه کالهبرداری 
اتفاق افتاده اســت؛ بنابراین دقت بــه مجوزهای الزم حائز 

اهمیت است. 

معاونت کارآفرينی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

کاریابی ها؛ بازوان اجرایی در شناسایی نیازهای بازار کار

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

هزاران »محسن حججی« در کشور 
و ناجا آماده دفاع هستند

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مراسم یادبود شهید »محسن 
حججی« بر آمادگی کامل ماموران این فرماندهی با تأسی از شهید 

حججی در دفاع از حریم والیت تاکید کرد.
مهدی معصوم بیگی در حاشیه مراسم شهید »محسن حججی« و 
گرامیداشت ۱5 شهید مدافع حرم شهرستان خمینی شهر اظهار 
داشت: شهادت مظلومانه شهید »محسن حججی« تلنگری برای 
تمام آزادیخواهان جهان بود که جان خــود را فدای حرم و حریم 

والیت کرد.
وی با اشاره به حضور پرشور مردم برای گرامیداشت یاد این شهید 
گرانقدر افزود: امروز شــهید حججی با شهادت خود خون تازه ای 
در رگ های تک تک جوانان کشــور جاری کرد و آنها را در دفاع از 

ارزش های دینی و انقالبی ثابت قدم تر کرد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه نیروی انتظامی به 
صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات حداکثری به مردم استان 
است، گفت: امروز صدها »محســن حججی« در مجموعه پلیس 
اصفهان آمــاده دفاع از حریم والیت هســتند و اجــازه نخواهند 
 داد کوچک ترین خدشــه ای بــه امنیت و آرامش ایــن نظام وارد 

شود.
وی به اعطای عنوان مجاهدان فی سبیل ا... برای نیروهای انتظامی 
از ســوی مقام معظم رهبری اشــاره کرد و ابراز داشت: نیروهای 
انتظامی از نقطه صفر مرزی تا کوچک ترین روســتاها و شهرهای 

بزرگ کشور با جان و دل مشغول خدمت به مردم هستند.
معصوم بیگی ویژگی پلیس ایران را مردمی بودن آن عنوان کرد و 
بیان داشــت: امروز نیروی انتظامی از درون مردم و از بطن جامعه 

است و هیچ فاصله ای بین این نیرو و مردم وجود ندارد.

مدير عامل موسسه مردم نهاد طلوع مهر:

 دریافت شهریه اجباری 
زیرپا گذاشتن قانون اساسی است

 مدیر عامل موسســه مردم نهاد طلوع مهر و دوســتی اظهار کرد:
 بر اساس منویات مقام معظم رهبری، اخذ شهریه اجباری از سوی 
مدیران مدارس در مناطق حاشیه نشین و ترک تحصیل کودکان 
فقیر به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور است و باید این 
موضوع یک بار برای همیشه و از طریق نهادهای نظارتی، بررسی و 

با متخلفان برخورد شود.
نوید مسائلی با اشــاره به اینکه طبق قانون اساسی کشور، آموزش 
عمومی برای همه ایرانی ها رایگان است، تصریح کرد: دستور اکید 
رهبر معظم انقالب مبنی بر این است که »هیچ کودک افغانستانی، 
حتی مهاجرینی کــه به صورت غیرقانونی و بــی مدرک در ایران 
حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس 
ایرانی ثبت نام شوند.« اما متاســفانه برخی از مسئوالن مدارس، 
قانون را نادیده گرفته اند و به آن عمل نمی کنند که این امر موجب 
شده که مدیران مدارس از بین ۱6۰ کودک کار تحت پوشش این 
انجمن که اغلب اتباع افغانی هستند، مبلغ 44 میلیون تومان طلب 
کنند که این مقدار معادل حدود ۱۰ هزار ساعت کار دستفروشی 
این کودکان در سطح شهر است. این در حالی است که تنها بخشی 
از این کودکان کار توانسته اند در مدارس ثبت نام کنند و بقیه در 
حال ترک تحصیل هستند. به گفته مســائلی، موسسه مردم نهاد 
طلوع مهر و دوستی از خرداد امسال این موضوعات را به مسئوالن 
آموزش و پرورش اطالع داده و لیست کودکان کار را برای ثبت نام 
رایگان در مدارس ارسال کرده است؛ اما برخالف پیگیری آموزش 
و پرورش، مدارس مناطق حاشیه نشــین با این موسسه همکاری 

نکرده اند.

ريیس کل دادگستری استان اصفهان:

حکم اعدام قاتل دختر نصرآبادی 
تایید شد

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: حکم اعدام قاتل دختر 
نصرآبادی از توابع بخش جرقویه سفلی در دادگاه بدوی و در دیوان 

عالی کشور تایید شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ ۱5 دی ماه ســال 95 دختر نوجوان 
نصرآبادی بر اثر خفگی به قتل رسید و جسد بی جان او در حاشیه 
محل سکونت وی کشف شــد.خانواده که از طریق مدرسه مطلع 
 شده بودند که فرزندشــان در جلســه امتحان حضور نیافته، در 
جســت وجوی دختر خود برآمدند و به کالنتری محل مراجعه و 
از مفقودی دختر ۱5 ساله خود خبر دادند که بالفاصله تحقیقات 
تخصصی ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی به منظور پیدا کردن 

این دختر نوجوان آغاز شد.
احمد خســروی وفا، رییس کل دادگستری اســتان اصفهان در 
این باره اظهار داشــت: حکم اعدام قاتل دختر نصرآبادی از توابع 
بخش جرقویه سفلی در دادگاه بدوی و در دیوان عالی کشور تایید 
شد.وی گفت: به زودی این حکم در روستای نصرآباد جرقویه محل 

وقوع جرم اجرا خواهد شد.
به گفته خانواده مقتول، حکم اعــدام امروز در مألعام اجرا خواهد 

شد.

گرامیداشت قربانیان ترور در دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان برگزار شد

همایش تجلیل از »اســوه های صبوری « به یاد بیش از ۱۷ ایرانی 
شهید و قربانی ترور با هدف معرفی قربانیان ترور به عنوان اسوه های 

صبوری در اصفهان برگزار شد.
 در این همایش که به مناســبت روز جهانی یادبود و گرامیداشت 
قربانیان ترور در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان برگزار شــد، 
شــرکت کنندگان ضمن تاکید بر نقش قربانیان تــرور در مقابله 
 فرهنگی بــا تروریســم از خانواده های شــهدای تــرور تجلیل

 کردند.
در این همایــش که به همت انجمن دفاع از قربانیان تروریســم و 
شاخه های زیتون اصفهان برگزار شده بود، جمعی از خانواده های 
قربانیان ترور، نایب اســقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران، 
»الخیاط« از رایزنی فرهنگی جمهوری عــراق در تهران، »کارلو 
کوربوچی« وکیل برجســته ایتالیایــی، »الکســاندر آزادگان« 
 از آمریکا و نماینده ســفارت قزاقســتان شــرکت و به سخنرانی 

پرداختند.
از مجموع بیش از ۱۷ هزار قربانی ترور در کشور بیش از ۸۰۰ شهید 
ترور مربوط به اصفهان است و این اســتان یکی از قربانیان بزرگ 

تروریسم در ایران محسوب می شود.

سید کمال میرهادی، معاونت کارآفرينی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با  افسرطاها
خبرنگار زاينده رود درباره عملکرد کاريابی ها و مشکالتی که در اين رابطه وجود دارد، بیان داشت: يکی 
از مباحثی که وزارت تعاون در زمره وظايف خود پیگیری می کند مربوط به بازار کار و اشتغال، ايجاد فرصت های شغلی در 

داخل و خارج از کشور است.

از مردم و افراد 
جويای کار 

می خواهیم که 
صرفا به مراکز مجاز 
و مورد تايید وزارت 
کار و تعاون مراجعه 

کنند. مراکز 
کاريابی مکلف به 

نصب مجوز خود در 
معرض ديد مراجعه 

کنندگان هستند
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رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان :

رسانه  نباید  رقیب مسجد باشد

 قبله نخست مسلمانان سال ها پیش 
توسط صهیونیست ها به آتش کشیده سمیه مصور

شد تا نشان دهد این پایگاه مردمی 
دینی در اسالم چنان ترســی بر دل کفار نشانده که ازهیچ 

جنایتی برای مبارزه با آن اعراض نمی کنند.
از این رو به پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران و تصویب اعضای 
سازمان کنفرانس اسالمی در سی امین نشست این سازمان، 
سالروز به آتش کشــیدن بیت المقدس به نام »روز جهانی 
مساجد« نامگذاری شد تا کشورهای اسالمی بیش از بیش در 

تکریم و بزرگداشت این مکان مقدس اهتمام ورزند.
فرا رسیدن روز جهانی مساجد سبب شد تا به منظور بررسی 
کارکردهای ایــن پایگاه مذهبی کــه در طول 
تاریخ مورد هجمه های فراوان دشمنان قرار 
 گرفته، بــا دو تن از کارشناســان دینی به 
گفت و گو بنشینیم که مشروح آن از نظرتان 

می گذرد:
مسجد، پایگاه هدایت بشریت است 

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با 
اشاره به جایگاه محوری مساجد در اسالم 
درگفت و گو با زاینــده رود گفت: همه 
مبانی اســالمی اعم از تعلیــم و تربیت، 
آموزش و... حول مسجد می چرخد؛ چرا که 
مسجد پایگاه هدایت نه فقط مسلمانان، 
بلکه بشریت اســت؛ چنانکه به تصریح 
قرآن نخستین خانه بنا شده روی زمین 
مســجد بوده تا مردم به سبب آن هدایت 

شوند.
حجت االسالم محمد قطبی افزود: پیامبر 
اکرم )ص( پس از ورود به مدینه در اولین 
گام برنامه های خود اقدام به ســاخت 
مسجد کرد و این امر نشانگر این است 

که این مرکز از صدر اسالم تاکنون به عنوان پایگاه وحدت 
مسلمانان و مکانی برای اشاعه فرهنگ دینی شناخته شده؛ 
تا جایی که  این نهاد در دوران دفاع مقدس نیز نقش اساسی 
در جذب و اعــزام نیرو به جبهه های نبــرد حق علیه باطل 
ایفا کرده و در جایگاه امروزی، مساجد مسئولیت خطیری 

درزمینه جنگ نرم با دشمنان دارند.
وی درباره چرایی هراس دشــمنان از مسجد و حمله های 
نرم افزاری و ســخت افزاری به آن در موقعیت های مختلف 
تصریح کــرد: باتوجه به اینکه محوری تریــن و اصلی ترین 
نقطه برای ارتباطات مذهبی و اجتماعی، مساجد بوده و این 
پایگاه دینی باعث رشد بصیرت و آگاهی مردم می شود و از 
آنجایی که مساجد نقش موثری در قوام فرهنگی در جامعه 
دارند مورد هجمه های دشمنان قرار می گیرند؛ چرا که اگر 
مساجد را تضعیف کنند عامل قوام بخش جامعه دچار ضعف 
شده و میزان دینداری مردم، حماسه های مذهبی مردم و 
مشــارکت های مردمی در انتخابات و راهپیمایی ها کاهش 

می یابد.
حجت االسالم قطبی درباره نقش مسجد در اصالح سبک 
زندگی تاکید می کند: عبادت و معنویت، بخشــی از سبک 
زندگی مسلمانان را تشکیل می دهد و مسجد به عنوان مرکز 

عبادت و انجام فعالیت های مذهبی نقش تعیین کننده ای 
در ســبک زندگی مردم جامعه دارد؛ چرا که اصالح 

سبک زندگی نیاز به بصیرت دارد و حضور در 
مسجد باعث افزایش و آگاهی و بصیرت 

مردم می شود.
رییس دفتــر تبلیغات اســالمی 
اصفهان با اشاره به نقش مسجد در 
تربیت جوان های مومن انقالبی 

بیان کرد: همان 
طور کــه امام 
خمینی)ره( 

فرمودند، مسجد خاستگاه اصلی شکل گیری نهضت انقالب 
اسالمی بود و باید گفت مســاجد نقش تعیین کننده ای در 
تداوم و استمرار انقالب دارند و برای اینکه بتوانیم تمدن ناب 
اسالمی را درجامعه پایه ریزی کنیم باید به سمت مسجد تراز 
اسالمی که رهبر معظم انقالب در فرمایشاتشان به آن اشاره 

کردند حرکت کنیم.
حجت االسالم قطبی با اشاره به ضرورت حضور جوانان در 
مساجد خاطرنشــان کرد: تربیت نیروهای انقالبی نیازمند 
توجه تمام بخش های جامعه به نقش مســاجد است و باید  
از ظرفیت های رسانه ها برای جذب جوانان استفاده کرد و 
رسانه ها باید بدانند که نباید رقیب مسجد باشند و از حالت 

رقیب بودن برای مساجد خارج شوند.
 متولیان مساجد باید موقعیت شناس باشند

رییس مرکز رســیدگی به امور مســاجد اصفهان از اینکه 
مساجد در جامعه امروزی در حاشــیه قرار گرفته اند، ابراز 
تاســف کرد و گفت: کارکردهای مسجد در جامعه امروزی 
دچار ضعف نشده بلکه این مردم هســتند که دچار تغییر 
شده و از مساجد دور شده اند و آمار باالی معضالت اجتماعی 
همچون طالق، باال بودن مهریه هــا و ... حاکی از دور بودن 
مردم از مســاجد است؛ زیرا کســی که اهل مسجد باشد 
 اهل عفو و گذشــت می شود و شــیوه زندگی را به خوبی 

می آموزد.
حجت االسالم محمدرضا صالحیان، بازگشت 
مساجد به جایگاه حقیقی شان را نیازمند 
توجه دولتمــردان به این مســئله 
دانســت و افزود: بنا بر تصریح آیه 
41 سوره مبارکه حج که خداوند 
در آن می فرمایند »همان 
کسانی که هرگاه 
در زمیــن بــه 
آنهــا قــدرت 

بخشــیدیم، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به 
معروف و نهــی از منکر می کنند و پایان همــه کارها از آن 
خداست«، وظیفه دولتمردان اســت که با ارائه راهکارهای 

مناسب، سبب بازگشت رونق به مساجد شوند.
رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد اصفهان در پاسخ به این 
پرسش که چرا در طرح های ضربه زدن به آموزه های اسالم، 
مسجد جزو اصلی ترین هدف های دشمن است، می گوید: 
دشــمن می داند که تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی 
و دینی مردم از صدر اســالم و حکومــت پیامبر اکرم)ص( 
تاکنون در مســجد صورت گرفته و مسجد پایگاه حضور و 
تربیت انسان های آزاد است. وی ادامه داد: دشمن دریافته 

ز که این پایگاه مردمی آنان را بــه خدا نزدیک و  ا
شیطان دور می کند؛ لذا امروز بیشترین حمله 
به این پایگاه سیاسی اجتماعی وارد می شود، 
چون اگر مسجد آسیب ببیند راه برای نفوذ 

شیاطین هموار می شود.
حجت االسالم صالحیان با اشاره به ضرورت 
جذب جوانان به مسجد تصریح کرد: حضور 

جوانان در مســاجد نیازمند هماهنگی 
تمام ارکان جامعه و تربیت آنان از کودکی 
است تا زمینه های این حضور فراهم شود و 

همچنین باید اضافه کرد که متولیان مساجد 
باید موقعیت شناس باشند و متناسب 
با زمان و شــرایط روز، تعالیم دینی را 

انتقال دهند. 
برای پویایی مساجد، امام جماعت نقش 
کلیدی دارد و امام جماعتی موفق تر است 
که بتواند برای نســل جــوان و برقراری 
حلقه های علمی، وقت بیشتری بگذارد 
و تا حد امکان دفتر کاری در مسجد برای 

خود داشته باشد.

مسجد، کالبد زندگی را پرنشاط و پرانگیزه مي سازد. در هر جا سامان 
زندگی هست، مسجد، مرکز و کانون اصلی است. در بنای شهر و روستا، 
در مدرســه و دانشــگاه، در مراکز جمعیتی از بازارهای کسب و کار تا 
فرودگاه ها و جاده ها و پایانه های سفری و تا آسایشگاه ها و بیمارستان ها 
و بوستان ها و گردشگاه ها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب 

و محور بنا نهاد.
مسجد در همه جا باید پاکیزه، زیبا و آرامبخش باشد. مدیریت محتوایی 
و معنوي مسجد که بر دوش روحانی مســجد است باید خردمندانه و 
مسئوالنه و حتی عاشقانه باشــد. حوزه های علمیه برای آماده سازی 
روحانیانی در ایــن تراز، وظیفه ای ذاتی و طبیعی دارند. اگر مســجد، 
کیفیت شایســته  خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از 

دوش جامعه و مردم و مسئوالن برداشته خواهد شد.
***

ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه  جماعت و روحانیون محترم 
در شهرســتان ها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ 
صدای اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به نماز 
و اقامه  نماز را در شهر اســالمی - بخصوص در شهرهایی مثل تهران و 
شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، 
هم کسانی که وارد این شهرها مي شوند. نشانه های اسالمی باید واضح 
و آشکار باشــد؛ کما اینکه در مهندسی های ما باید نشانه های اسالمی 
آشکار باشد. صهیونیست ها هر نقطه  دنیا که خواستند یک ساختمانی 
بسازند، آن عالمت نحس ستاره  داوود را سعی کردند یکجوری رویش 
تثبیت کنند. کار سیاسی شان اینجوری است. ما مسلمان ها نشانه های 
اسالمی و مهندسی اسالمی را باید در همه  کارهایمان، از جمله در باب 

مهندسی بایستی مراعات کنیم.
****

نشــانه  دیگر ]حق گزاری نمــاز[، آبادی مســاجد و افزایش نمازهای 
جماعت اســت و این به معنای بروز برکات نماز در ســطح همکاری و 
همدلی اجتماعی است. بی شک این فریضه نیز با همه  اتکالش به عامل 
درونی یعنی توجه و ذکر و حضور، همچون دیگر واجبات دینی، ناظر 
به همه  عرصه  زندگی انسان است و نه به بخشــی از آن یعنی زندگی 
فردی و شخصی هرکس و آنجا که پای فعالیت و نشاط دسته جمعی 
افراد جامعه به میــان می آید. نماز همچون گرم ترین و پرشــورترین 
عبادت دســته جمعی، نقش بزرگی را برعهده می گیــرد. مظهر این 
 خصوصیت، همین نمازهای جماعت پنجگانه و نماز جمعه و نمازهای

 عید است.

گزیده بیانات رهبر انقالب در اهمیت جایگاه مسجد؛

در هر جا سامان زندگی هست، مسجد 
مرکز اصلی است

سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران، طی سخنانی در 

پانزدهمین اجالس روز جهانی مسجد که در تهران برگزار شد، با اشاره به ماجرای شهادت 

شهید محسن حججی به دســت تروریست های داعش، این شــهید بزرگوار را نتیجه و 

تربیت یافته مسجد دانست و اظهار داشت: همه دعوای ما با عالم غرب و در عالم اسالم، بر 

سر مسجد است؛ بر سر مسجد االقصی و مسجد الحرام.

وی با بیان اینکه مسجد، حیات دینی و سیاسی و اجتماعی عالم اسالمی است، خاطرنشان 

کرد: ما در عالم اسالم با 3 نوع مسجد و ثمره های آن روبه رو هستیم که این نوع مساجد در 

کشور ما هم وجود دارند.

فرمانده نیروی قدس اضافه کرد: یکی از آنها، مسجدی است که در زمینه آگاه سازی و تربیت 

فعالیت کرده و در بعد فرهنگی و دینی از اســالم دفاع می کند و در حال مقابله با تهاجم 

فرهنگی است که وسیع تر و ناپیداتر از گذشته شده است.

وی تصریح کرد: این مسجد، هم مدافع فرهنگی تربیت می کند و هم ایثارگر و فداکار برای 

دفاع از مظلوم است. این کار در دولت و پارلمان و وزارتخانه ها عملی نیست و در مساجد 

صورت می گیرد.

سلیمانی افزود: یک مسجد دیگر، بذر بی تفاوتی و بی انگیزگی را در جامعه می کارد که در 

کشور ما و شهر تهران هم وجود دارد. این مساجد هم در میان شیعیان است و هم اهل سنت.

فرمانده نیروی قدس گفت: مسجد دیگر که وظیفه اش انفجار ماشین اسالم است، مسجدی 

است که ائمه تکفیری بر آن سوارند و ثمره اش داعش و جبهه النصره است.

وی اظهار داشت: ما امروز با دو نوع خطر مواجهیم: یک خطر داخلی که فتنه مذهبی است و 

دیگری خطر خارجی که تهاجم علیه جهان اسالم است.

سلیمانی تصریح کرد: در اردن و مصر مساجد زیادی وجود دارد؛ اما نسبت به اقدامات رژیم 

صهیونیستی بی خبر و بی تفاوت هستند. این االزهری که االن وجود دارد، االزهر حکومتی 

است و ای کاش نبود تا نمی دیدیم نسبت به جنایات غزه بی تفاوت است.

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: خدمات امام)ره( در جهان اسالم قابل مقایسه با هیچ کدام 

از مراجع و مراکز نیست و امروز مقام معظم رهبری با تمام توان از آن دفاع می کند.

وی افزود: چه کسی امروز مسئول رشد الحاد و الابالی گری در کشور است؟ آیا همه ما به 

وظایف خود عمل کرده ایم؟

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: وقتی من را مسئول حفظ یک پل می کنند، باید بدانم که 

وظیفه ام فقط حفظ همین پل نیست بلکه این پل یک محیطی دارد که اگر سقوط کند، پل 

هم سقوط خواهد کرد.

فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: مســجد مانند یک قرارگاه است که بر تمام جامعه اثر 

می گذارد و نه فقط بر محیط خود که اگر مقیاس ما فقط محیط خود مسجد باشد، باخته ایم.

وی اضافه کرد: کسی که نتواند سربازانش را حفظ کند، خطش سقوط کرده و اگر جوانانی 

از مسجد رفتند، به منزله این است که خط آن امام جماعت شکسته و سقوط کرده است.

سردار سلیمانی گفت: وقتی یک برادر چند شغله و خسته را امام جماعت یک مسجد کنیم، 

این فرد چطور می خواهد محیط مسجد را حفظ کند؟

فرمانده نیروی قدس سپاه ادامه داد: اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی حجاب و این باحجاب 

است یا اصالح طلب و اصولگراست، پس چه کسی می ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. آیا همه 

بچه های شما متدین اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه؛ اما پدر، همه اینها را جذب می کند و 

جامعه هم خانواده شماست.

وی تصریح کرد: اینکه بگوییم من هستم و بچه های حزب اللهی خودم، اینکه نمی شود حفظ 

انقالب. امام جماعت باید بتواند با حجاب و بی حجاب را با هم جذب کند.

سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: انقالب بستگی به مساجد دارد؛ البته تعداد مساجد هم 

مهم است. برای مثال وقتی با هواپیما از باالی دمشق می رویم و مناره ها را می بینیم و بعد از 

باالی تهران چیز دیگری می بینیم، حالمان عوض می شود.
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امام علي)علیه السالم(فرمود:
 هرکس مي خواهد به مسجد داخل گردد، با آرامش و طمأنینه وارد شود؛ 

چون مساجد خانه هاي خدا و محبوب ترین محل ها در نظر اوست.

ت  حضــر
آیــت ا... العظمــی جــوادی 

آملی: 
خداي سبحان، تعمیر همه مساجد و به ویژه ترمیم 

و بازسازي و نوســازي و هرگونه عمراِن دیگِر مسجدالحرام را به 
مردان خاص الهي سپرد که شایسته این توفیق اند؛ زیرا خداي سبحان 

که صاحب اصیل مساجد است، در این باره فرمود: مشرکان در حالي که به 
کفر خود اعتراف دارند و رفتارشان شاهد شــرك و کفر و نفاق آنان است، حق 

هیچ گونه تعمیر مساجد را ندارند و همه اعمال آنها باطل است. فقط کسي شایسته 
آباد کردن مسجدهاست که داراي این شرایط و اوصاف باشد:

1ـ ایمان به خداوند، 2ـ  ایمان به قیامت، 3ـ  اقامه و زنده نگه داشتن نماز، 4ـ  
پرداختن زکات، 5ـ  نترسیدن از کسی جز خداوند و در خوف و خشیت موحد بودن: 
)ما کان للمشرکین أن یْعمروا مساجد اهلل شاهدین علي أنفِسهم بالکْفر اولئک 
حبطت أعمالهم وفي الّنارِ هم خالدون إنّما یْعمر مساجد اهلل َمن امن باهلل والیوِم 

االخر وأقام الصلوه و اتي الزکوه ولم یخَش إاّل اهلل فعسي أولئک أن یکونوا 
ِمن المهتدین( ؛ زیرا ملحد، که از هیچ مبدئي نمي  هراســد، درنده 

متهور بي  باك است و کســي که هم از خدا مي  ترسد و هم از 
غیر خداوند خشیت دارد، در هراس و خشیْت موحد 

نیســت و در نتیجه براي عمران خانه خدا 
صالح نخواهد بود.

عامران مساجد 

ستند؟
چه کسانی ه

ســلوك مان را به مســجد 
آورده ایم؛ چــون این خانه،  امــن ترین مامن 

است. دنبال ساعت پرستشــیم. خودمان را سپرده ایم 
دست معشوق. از رنگ رنگ صبح و شب این روزگار فرار کرده 

ایم... اینجا به نشــانی حال خوش آمده ایم. مــی خواهیم دوباره از 
دست صاحب مهربانمان، جرعه ای خنکا بنوشیم. چه سور و ساتی است 

دورهمی عاشقان با معرفت! دعوت شدگان ســراز پا نمی شناسند! اینجا 
خوبان درك دوست کرده اند و به اشــک راضی اند؛ به دقایقی که در کتاب 
دین غور می کنند. جسم و جانان را به مســجد آورده ایم تا به جورواجوری 
جهان، بیش از این مبتال نشویم... آمده ایم تا نسیم گشایش بر ما بورزد و از 
دسته کوران کر نباشــیم... اینجا با رنج هایت می آیی و شور می گیری. 
کنار انسان های محبوب، روزگارت عوض می شود. نور در نور می بینی 

و بندگانی با سکوت و تسبیح، هم صحبتی جانان می کنند. اینجا 
تابستان گرم تری دارد و دارا به ندار می بخشد از آن گالبی 

که عطرش از گل های زمینی نیست...

به نشانی 

حال خوش آمده ایم
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»رادو«و»منشا«راهیاروپامیشوند
در پایان دیدار پرسپولیس و االهلی عربستان با توجه به تعطیلی 5 روزه تمرینات این تیم، بوژیدار 
رادوشوویچ و گادوین منشا در پایان این دیدار راهی اروپا خواهند شد تا تعطیالت خود را پشت 

سر بگذارند.

با اعالم کادر فنی، قایقــران اصفهانی در ترکیب تیــم اعزامی به 
مسابقات جهانی چک قرار گرفت.

فدراســیون قایقرانــی اســامی 
ورزشکاران اعزامی به مسابقات 
جهانی چک را اعــالم کرد که 
نام یک قایقــران اصفهانی نیز 
در این لیســت دیده می شود.

احمدرضا طالبیــان در دو ماده 
کایاک دو نفــره هزار متر و کایاک 
چهار نفره 500 متر در رقابت های 
جهانی به مصاف حریفان خود می رود.طالبیان 
ســابقه قهرمانی و نایب قهرمانی در بازی های آســیایی را دارد و 
در المپیک 2012 لندن نیز برای نخســتین  بــار در آب های آرام، 
سهمیه گرفت اما برای المپیک 2016 نتوانست سهمیه کب کند.

فرزین اسدی، علی آقامیرزایی، بابک دریان، پیمان قویدل و آرزو 
حکیمی سایر قایقرانان اعزامی به این پیکارها هستند.رقابت  های 
جهانی قایقرانی از سوم شهریورماه سال جاری به میزبانی چک به 

انجام خواهد رسید.

با اعالم کادر فنی؛

 قایقران اصفهانی 
ورزش بانواندر مسابقات جهانی پارو می زند

 قهرمان فوتبال بانوان
 در بالتکلیفی بقا و فنا

تیم فوتبال آینده سازان میهن که فصل گذشته قهرمان 
لیگ برتر فوتبال بانوان شد این روزها در بالتکلیفی بقا 
با فنا شدن است. شروع فعالیت این تیم  طی سال هایی 
که در لیگ برتر حضور داشــته جدای از نتایج بسیار 
خوبی که گرفته از نظر مالی همیشه با مشکالتی مواجه 
بود که این مسئله بیشتر مواقع به صورت مقطعی حل 

می شد.
فصل گذشته در حالی که در چند هفته به پایان فصل 
باقی مانده بود، خبر از حضور اسپانســری قوی و بنام 
در کنار این تیم در رســانه ها منعکس شــد. شرکت 
موتوســل اعالم کرد که تــا پایان فصــل در حد توان 
حمایت هایی از آینده ســازان خواهد داشت، اما برای 
فصل بعد با برنامه ریزی دقیــق از همان ابتدا حمایت 
خود را خواهد داشــت. اتفاقی که تاکنــون رخ نداده 
و بعد از مذاکرات زیــاد عنوان شــده ادامه همکاری 
 و حمایت همانند ســال گذشــته در حد بســیار کم

 است.
در این میان که وضعیت تیم در بالتکلیفی نداشــتن 
حامی به ســر می برد، صحبــت از انتقال ایــن تیم به 
ســپاهان و حضور آینده ســازان در فصل بعــد با نام 
ســپاهان به میان آمد، اتفاقی که ابتدای فصل گذشته 
در خصوص آینده سازان و ذوب آهن نیز مطرح شد و به 
یکباره در دقیقه 90 همه چیز به هم خورد، ذوب آهن 
 و آینده ســازان هر کدام جداگانه در لیگ برتر شرکت 

کردند.
بازیکنــان و مربی آینده ســازان بارها در رســانه ها و 
مطبوعات نگرانی خود را بابــت وضعیت این تیم ابراز 
کردند و از تمامی مسئوالن ارشد استان اصفهان به ویژه 
در حوزه ورزش درخواست کمک کردند، درخواستی 
که به نظر می رسد توجه کسی را به خود جلب نکرد و 

مسئوالن آن را نشنیدند.
سمیه شهبازی، سرمربی تیم آینده سازان با ابراز نگرانی 
از مشــخص نبودن وضعیت تیم آینده سازان گفت: به 
اصطالح هنوز روی هوا هستیم، میان ماندن و انحالل. 
وضعیت قراردادهــای فصل گذشــته بازیکنان هنوز 
مشخص نیســت و نمی دانیم چه خواهد شد. اسپانسر 
آخر فصلی که سال گذشــته کنار ما آمد وبه قول شما 
با آن همه ســر وصدا وتبلیغات بر خالف تصور همگان 
که فکر کردند منابع مالی به تیم ســرازیر شده تنها در 
حد خیلی کم به تیم کم کرد البته آنها در آن برهه توان 

کمک بیشتر نداشتند.

خبر روز

تیم ملی فوتسال کشــورمان بر خالف دوره های قبلی این دوره در 
مسابقات فوتسال گرند پریکس که در برزیل 

برگزار می شود شرکت نخواهد کرد.
ایــن مســابقات در تاریــخ 9 الی 
15 بهمــن در برزیــل برگــزار 
می شــود و از آنجایی کــه در این 
 تاریــخ بایــد تیم ملی فوتســال

 در چیــن تایپه برای مســابقات 
 جام ملت های آســیا شــرکت کند

 به همین دلیل شاگردان ناظم الشریعه 
در این دوره از مسابقات شرکت نمی کنند.

پس از المپیک 2016، فدراســیون والیبال به دنبــال مربی بود که در 
درجه اول بتواند دارای یک مدیریت قوی باشــد، به گونه ای که معضل 
بازیکن ســاالری در تیم ملی که درباره آن بحث های زیادی شده بود را 
ریشه کن کند. ضمن اینکه به دنبال جوانگرایی و تغییر نسل در این تیم هم 
باشد.در آن زمان مربیان مختلفی برای هدایت تیم ملی ایران مطرح شدند 
که پس از یک پروسه نسبتا طوالنی، ایگور کوالکوویچ مونته نگرویی به 
عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد. انتخابی که موافقان و مخالفان 
زیادی داشت. اهالی والیبال انتظار داشتند کوالکوویچ در تیم ملی یک 
رنسانس ایجاد کند تا بازیکنان بی انگیزه جای خود را به جوان ترها بدهند، 
اما این مربی در لیگ جهانی به اندازه ای محتاط بود که در همه مسابقات از 
تعداد محدودی از بازیکنان استفاده کرد.کوالکوویچ در همان ابتدا برای 
اینکه نشان دهد به دنبال مدیریت در تیم ملی یا همان مقابله با بازیکن 
ساالری است قانونی را وضع کرد مبنی بر اینکه هیچ کدام از بازیکنان حق 
ندارند در  زمان تمرین صحبت کنند و حتی اجازه سالم و احوالپرسی با 
سایر افراد را هم از آنها گرفت، اما هر چه از زمان حضور کوالکوویچ در ایران 
گذشت مشخص شد این اولتیماتیوم قابلیت اجرا ندارد. با این حال موافقان 
کوالکوویچ بر این عقیده اند که اخــراج عادل غالمی از تیم ملی، یکی از 
مواردی بود که نشــان می دهد این مربی در مقابله با بازیکن ساالری به 
اصول خودش پایبند بوده است، اما سوال اینجاست اگر آن روز که غالمی 
اخراج شد خبرنگاران در سالن حضور نداشتند آیا این بازیکن باز هم از تیم 

ملی کنار گذاشته می شد؟
درباره جوانگرایی در تیم ملــی والیبال که یکی از مهــم ترین اهداف 

فدراســیون والیبال در جذب کوالکوویچ محسوب می شد هم ابهامات 
زیادی وجود دارد. تیم ملی در مســابقات انتخابی مسابقات جهانی با 
بازیکنانی به میدان رفت که میانگین سنی آنها باالتر از 2۷ سال بود. نکته 
جالب تر اینکه کوالکوویچ به بازیکنان ذخیره تیم ملی کمترین اعتقاد 
را دارد. حتی در بازی های آســانی مثل بازی با قزاقستان یا بازی با کره 
جنوبی، کوالکوویچ به ندرت از بازیکنان ذخیره استفاده کرد. او خودش 
اعتراف کرد که بیشتر از هر چیزی به دنبال نتیجه گرایی است، پس با 
این اظهارنظر نباید هیچ امیدی به حضور یک تیم ملی متحول شده در 
المپیک 2020 داشــت.دلیل اینکه کوالکوویچ تا به این اندازه به دنبال 
نتیجه گرایی است را مسئوالن فدراسیون والیبال باید پاسخگو باشند، هر 
چند وقتی او سرنوشت مربیانی همچون لوزانو و کواچ را دید ترجیح داد 

تغییر نسل در تیم ملی را آخرین اولویت خودش قرار دهد.
باید دید در نهایت تیم ملی والیبال می تواند موفقیت های قبلی خود را تکرار 
کند یا خیر، موفقیت هایی که بسیاری از مردم منتظر تکرار آن هستند، 
اما با توجه به وضعیت فعلی بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد. آن هم 
در شرایطی که فدراسیون والیبال مدت هاست به صورت سرپرست اداره 
می شود. شاید اگر داورزنی تمام حواسش معطوف به فدراسیون والیبال 
بود، تیم ملی هم در شــرایط بهتری قرار می گرفت. آنچه مسلم است 
داورزنی می توانست زودتر از اینها نسبت به برگزاری انتخابات فدراسیون 
والیبال اقدام کند، نه اینکه ابتدا منتظر تعیین تکلیف وزارت ورزش باشد تا 
تلکیف خودش برای حضور یا عدم حضور در انتخابات فدراسیون والیبال 

مشخص شود.

درحاشیه 

والیبال ایران در احتیاط و نتیجه گرایی گرفتار شده است
  قاب روز

سلفی آسمان خراش ایرانی پس از پیروزی
حامد حدادی، ستاره بسکتبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا پس از پیروزی ایران مقابل کره 

جنوبی، عکس سلفی گرفت.

 تیم ملی فوتسال در مسابقات
 گرند پری شرکت نمی کند

اتفاق روز

در تیم ملی کشــتی فرنگی تنها دو کشــتی گیر به نام های 
سعید عبدولی در وزن ۷5 کیلوگرم و یوسف قادریان در وزن 
80 کیلوگرم تجربه و ســابقه حضور در مســابقات جهانی و 
المپیک را دارند هر چند که سایر نفرات اعزامی هم چندان کم 
تجربه نیستند و سال ها سابقه حضور در اردوهای تیم ملی و 

تورنمنت های مهم بین المللی را در کارنامه شان دارند.
علی اشکانی و شــاگردانش امسال بدون شک کار سختی در 
آوردگاه جهانی خواهند داشت؛ چرا که تیمی را روانه میدان 
می کنند که همانطور که پیش تر گفته شــد به غیر از دو نفر، 
بقیه تجربه حضور در چنین میدان مهمی را ندارند هر چند که 
چندان هم با حضور در میادین مهم بین المللی بیگانه نیستند.

در هر حال به نظر می رسد نفراتی مانند سعید عبدولی، یوسف 
قادریان، ســید مصطفی صالحی زاده و حتی حســین نوری 

می توانند چهره های اصلی ایران در مسابقات جهانی امسال 
باشــند هر چند که نمی توان از کنار نام نفراتی مانند گرایی، 

مردانی و حتی الیاسی و قوره جیلی گذشت.
شــاید اگر انتخابی تیم ملی در زمانی زودتر از تیرماه برگزار 
می شــد کادر فنی فرصت بیشتری برای شــناخت از نفرات 
خود با حضور در تورنمنت های مختلف و همچنین آبدیده تر 
شدن نفراتش داشت، اما با این حال این تیم با همین نفرات و 
با همین کادر شانس باالیی برای رفتن روی یکی از سکوهای 
سه گانه تیمی خواهد داشت. اگر بعضی از اعضای تیم مانند 
مردانی، الیاســی و قوره جیلی در چند تورنمنت دیگر روی 
تشک می رفتند و با شرایط و تجربه بیشتری عازم مسابقات 
جهانی می شدند، اما شاید هم این ناشناخته بودن به نفعشان 
باشد؛ البته با نگاهی به ترکیب سایر تیم ها مشخص می شود 

که تیم های مطرح دست به جوانگرایی و حتی آزمون و خطا 
زده اند.

 موضوعی که غالبا در مســابقات جهانی بعــد از المپیک رخ 
می دهد و از طرفی دیگر برخــی از قهرمانان نیز برای محک 
خود و رهایی از کاهــش وزن به اوزان باالتــری رفته اند که 
کار تحلیل مدعیان را سخت می کند، اما کادر فنی تیم ملی 
کشــتی فرنگی و علی اشــکانی با اتکا به نتایج انتخابی تیم 
ملی نفرات مورد نظر خود را عازم مســابقات جهانی کرده اند 
تا منتظر نتایج شــاگردان خود در آوردگاه جهانی باشــند، 
نتایجی که از یک سو می تواند مهر پررنگی بر ابقای اشکانی و 
همکارانش تا بازی های آسیایی و حتی المپیک 2020 باشد 
 و از ســوی دیگر غزل خداحافظی برای مربی جوان کشتی

 فرنگی.

نام های قدیمی و چهره های جدید روی تشک پاریس؛

آزمونسختاشکانیوشاگردانشپایبرجایفل

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی از امروز به میزبانی پاریس در فرانسه آغاز خواهد شد که تیم  ملی کشتی فرنگی کشورمان با ترکیبی دگرگون شده 
نسبت به بازی های المپیک و مسابقات جهانی سال 2015 روی تشک خواهد رفت.

تغییر اسپانسر، آن هم در میانه فصل از ویژگی های بارزِ باشگاه های ایرانی 
است.پرسپولیسی ها در ۴ دیدار لیگ برتر و یک بازی سوپرکاپ، لباس هایی 
با طرح های مختلف به تن کرده اند که سبب بی اعتمادی هواداران به باشگاه 
و عدم خرید البسه اورجینال توسط طرفداران تیم می شود.حاال خبر رسیده 
که اسپانسر اصلی سرخ ها نیز تغییر کرده و به زودی تبلیغات اسپانسر جدید 
روی پیراهن ها نقش خواهد بست. سرخ ها که در ابتدای فصل با سروصدای 
زیاد از پیراهن های جدید رونمایی کردند، امیدوار بودند برخالف گذشته بازار 
فروش پیراهن را در دست بگیرند، اما این تغییرات پی در پی در طرح لباس 
و اسپانسر روی آن، مردم را مجاب به عدم خرید البسه اورجینال می کند. 
چرا که هواداران دوست دارند در قبال هزینه باالیی که می کنند، صاحب 

پیراهنی شوند که در تن بازیکن مورد عالقه شان نیز هست.

دروازه بان شــماره یک پرســپولیس این فرصت را خواهد داشت تا به 
پنجمین کلین شیت فصل خود در آسیا برابر االهلی عربستان دست یابد.
پرســپولیس در دیدار رفت مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا سه شنبه شب در عمان به مصاف االهلی عربستان می رود. 
این دیدار در حالی صورت می گیرد که سرخپوشان تهرانی در دو بازی 
قبلی دروازه خود را بسته نگه داشته اند.اینجا بازهم نقش علیرضا بیرانوند 
برجسته می شود. گلر 25 ساله سرخپوشان تهرانی در مجموع 8 بازی 
قبل 8 گل خورده است، اما در این بین او توانسته در ۴ بازی کلین شیت 
کند و در نیمی از بازی ها دروازه خود را بسته نگه دارد.بیرانوند در 5 بازی 
اخیر فقط در یک مســابقه گل خورده و در ۴ بازی دیگر تسلیم نشد. او 

برابر لخویا در قطر هم نمایش قابل قبولی داشت. 

تکرار تاریخ برای پرسپولیس؛

تعویض پیراهن در میانه فصل
بیرانوند به دنبال پنجمین 

کلین شیت آسیایی

»روی کین« و کارلوس کی روش دو چهره فراموش نشدنی باشگاه 
منچســتر یونایتد هیچ گاه رابطــه نزدیکی نداشــته اند. کین در 
مصاحبه ای با یکی از سایت های خارجی به 
افشاگری درباره یکی از درگیری های 
لفظی اش بــا کــی روش پرداخته 
است. پس از آنکه کارلوس به رئال 
رفت و در این باشــگاه ناکام بود و 
به منچستر بازگشــت، در اردوی 
پیش فصل این تیــم در پرتغال با  
کین درگیری لفظی داشت.هافبک 
منچستر یونایتد که تا قبل از کی روش 
در این تیم برای خود امپراتوری داشت 
و حکمرانی می کرد، با ورود این مربی پرتغالی متوجه شد عصر بازیکن 
ساالری به پایان رسیده است. کین در تازه ترین مصاحبه خود گفته 
اســت: »در اردوی پیش فصل مان در پرتغال او حرف از وفاداری زد 
و من به کی روش گفتم لعنتی تو حرف از وفاداری نزن که بعد از 12 
ماه باشگاه را ول کردی و به رئال مادرید رفتی. حاال چطور حرف از 

وفاداری می زنی؟ من از یوونتوس و بایرن پیشنهاد داشتم و نرفتم.«

 خاطره »کین« از کی روش؛

 حرف از وفاداری نزن!

خاطره روز
وزنه بردار طالیی المپیک ریو در وزن 9۴ کیلوگرم 
با انتقاد از قوانین لیگ وزنه برداری کشــورمان 
اظهار داشــت: قوانینی در خصوص وزن کشی 
مسابقات وضع شده که چندان حرفه ای نیست. 
مسابقات هفته نخست لیگ در شرایطی برگزار 
می شود که وزنه برداران ملی پوش باید وزن کم 
کنند تا در لیگ حضور یابنــد. به طور معمول 

چنین مسابقاتی با چند کیلو ارفاق وزن برگزار 
می شــود، اما در لیگ ایران این شــرایط وجود 
ندارد.ســهراب مرادی خاطرنشان کرد: باید در 
چنین مسابقه ای که تنها گوشه ای از مشکالت 
وزنه برداران را پوشش می دهد روی تخته بروم 
و 5 کیلو وزنم را کاهش دهم و درست چند هفته 
دیگر در مسابقات داخل سالن آسیا باز هم وزنم 

را کم کنم و بعد از آن در مســابقات جهانی هم 
وزنم را کاهش دهم تا بتوانم برای ایران افتخار 
کسب کنم. مرادی ادامه داد: کم کردن چند کیلو 
ظرف چند ماه بســیار خطرناک است و موجب 
آسیب دیدگی ملی پوشان خواهد شد و از سوی 
دیگر افزایش مجدد وزن و رســیدن به شرایط 
ایده  آل زمان بر است که متاسفانه از دید مسئوالن 

برگزاری مسابقات غافل مانده است.
وی عنوان کرد: علی مرادی، رییس فدراسیون 
به شخصه باید به این موضوع ورود کند و برای 

ملی پوشــان یا تمامی نفرات ارفاق وزن در نظر 
بگیرد، شرایطی که در تمامی رشته ها مرسوم 
اســت.مرادی گفت: مســئوالن بیمه رازی با 
هدف کمک به وزنه برداری به لیگ آمده اند اما 
وجود چنین شرایطی به ضرر تیم ما نیز خواهد 
شد، چون کاهش وزن زیاد باعث تحلیل رفتن 
وزنه برداران هم می شــود. هدف من و تمامی 
مســئوالن درخشــش تیم ایران در مسابقات 
جهانی است و یه همین دلیل بهتر است که این 

شرایط به سرعت تغییر کند.

انتقاد وزنه بردار طالیی المپیک از قوانین حاکم بر این رشته:

کم کردن چند  کیلو در یک ماه خطرناک است

باشگاه میالن در پنجره نقل و انتقاالت تابستان قطعا  نمی تواند پیره 
امریک اوبامیانگ، مهاجم گابنی بوروســیا 
دورتمونــد را به خدمــت بگیرد؛ چرا 
که باشگاه آلمانی ســتاره اش را از 
فهرســت بازیکنان فروشی خود 

خارج کرده است.
میالن از ابتدای تابستان در صدد 
خرید یک مهاجم بود و اوبامیانگ 
هم یکی از گزینه های مورد نظرش به 
شمار می رفت، اما این باشگاه تالشی 
جدی برای خریــد مهاجم ملی پوش 
دورتموند انجام نداد. این در حالی بود که اوبامیانگ هفته گذشته با 
انتشار یک پیام ویدئویی اعالم کرد که دوست دارد به باشگاهی که 

محصول آکادمی آن است برگردد.

مهلت میالن برای خرید 
»اوبامیانگ«به پایان رسید

فوتبال جهان

بارسلونا خواهان جذب هافبک جوان» نیس فرانسه« تیم فوتبال 
است.تیم فوتبال بارســلوناپس از فروش 
نیمار به پاری  ســن  ژرمــن درصدد 
تقویت ترکیب خود است و بر همین 
اســاس تالش می کند تا عثمان 
دمبله و فیلیپ کوتینیو را جذب 
کنند.همچنین کاتاالن ها درصدد 
جذب ژان میشل ســری، هافبک 
نیس هســتند.این هافبک در فصل 
گذشته توانست با عملکرد خوبی که 
داشت نظر تیم های زیادی را به خود جذب کند، اما 
حاال خبر می رسد که بارسلونا هم به صورت جدی وضعیت او را بررسی 
می کند و درصدد جذب وی است.حال باید دید در پایان فصل نقل و 

انتقاالت، سری به بارسلونا می رود یا خیر؟

بارسلونا به دنبال جذب میشل

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2216 | August 21,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2216 | دوشنبه 30 مرداد 1396 | 28 ذی القعده 1438

احداث ۲۴ هزار مترمربع فضای سبز درحوالی میدان اشکاوند
احمدرضاسلیمانی پور،مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری اصفهان گفت: 
۲۴هزار مترمربع فضای سبز با هدف توسعه فضای سبز حجمی اصفهان در حوالی میدان 

اشکاوند احداث شده است.

چهره

به نقل از روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهــان با بیان اینکه در طول یک 
هفته گذشــته، پوشــش امدادی 100 مورد حادثه توسط امدادگران 
این جمعیت انجام شده اســت، اظهار داشت: امدادگران و نجات گران 
 جمعیت هالل احمر این اســتان بــه 313 حادثه دیده امدادرســانی 

کردند.
داریوش کریمی با اشــاره به حوادث زیر پوشش جمعیت هالل احمر 
اســتان در بازه زمانی ۲1تا ۲8 مرداد ماه تصریح کرد:۴30نفر نیروی 
عملیاتی این جمعیــت در قالب 109 تیم عملیاتی با همراه داشــتن 
 تجهیزات الزم امــدادی در عملیات های یاد شــده خدمت رســانی 

کردند.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان با حفظ سمت، به سرپرستی معاونت 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظ محیط زیست منصوب 
شد. عیسی کالنتری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست، طی حکمی حمید ظهرابی را به سرپرستی معاونت محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور منصوب کرد.

ظهرابــی در حــال حاضــر مدیــرکل اداره حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان نیز هســت امــا با ایــن انتصــاب احتمــال دارد به 
زودی فــرد دیگــری کلیــددار این نهــاد در اســتان اصفهان شــود 
تا مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان با توجه به ســوابق مناسب 
 خود برای ادامه مســئولیت های محیط زیســتی اش به پایتخت ســفر 

کند.

از 21تا28مرداد ماه رقم خورد؛

خدمت رسانی340 نیروی 
عملیاتی در حوادث

ظهرابی، سرپرست معاونت 
محیط زیست طبیعی وتنوع 

زیستی کشور شد

استاندار اصفهان تاکیدکرد:

نیکوکاری ذخیره ای برای آخرت 
است 

به نقــل از اداره کل روابط 
عمومی و امــور بین الملل 
اســتانداری اصفهــان، 
اســتاندار اصفهــان در 
جلســه ای بــا اعضــای 
انجمــن  هیئت مدیــره 
کــودکان  از  حمایــت 
اوتیسم درخصوص برخی 
مشــکالت ایــن انجمن 
ازجمله تامین زمین برای 
ساخت محل آموزش و نگهداری این بیماران اظهارکرد: پیگیری های 
الزم برای حل این مشــکل باید از طریق معاونــت هماهنگی امور 
عمرانی و اداره کل بهزیســتی صورت گیرد. رسول زرگرپور با بیان 
اینکه نیکوکاری ذخیره ای برای آخرت است، افزود: مدیران باید در 
این رابطه حمایت های الزم را داشته باشند چراکه آنچه از انسان باقی 

می ماند اقدامات و کارهایی است که برای آخرت صورت می گیرد.
گفتنی است انجمن حمایت از کودکان اوتیسم با هدف ارائه خدمات 
به بیماران روانی مزمن و اختالالت رفتاری اوتیسم، آموزش در سطح 
جامعه و خانواده و هماهنگی دستگاه های مربوط، تالش در جهت 
ایجاد و تاســیس مراکز آموزشی توان بخشــی و اشتغال تحت نظر 
انجمن، ارتباط با مراکز دانشــگاهی و انجمن های مشابه به منظور 
انجام تحقیقات و نشر و توسعه رشته های مرتبط با اوتیسم، تالش در 
جهت تسهیالت پیشگیری و مشاوره و توان بخشی و درمانی با اخذ 
مجوزهای قانونی، پیشنهاد و اصالح و تصویب قوانین الزم در حمایت 
از افراد مبتال به اوتیسم و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است و 8 

مرکز حمایت از کودکان اوتیسم در استان فعالیت می کنند.

+  اصفهان

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

باخبر  شوید:

نمایشگاه رســانه های دیجیتال انقالب 
اسالمی

زمان: اول تا چهارم شهریور
محل: باغ غدیر

 با مسئوالن

جمالی نژاد:

اصفهان دومین شهر دارای رسم الخط 
جامع در جهان خواهد بود

شهردار اصفهان از طراحی رسم الخط جامع اصفهان با هدف ارتقای 
هویت بصری شــهر خبر داد و گفت: با اجــرای این طرح، اصفهان 
دومین شهر جهان در بهره گیری از فونت اختصاصی و برند شهری 
در زمینه نــگارش خواهد بود. مهدی جمالی نــژاد افزود: اصفهان 
سال هاست که به دنبال تحقق هویت بصری و طراحی برند شهری 
اســت و اکنون به کار بی نظیری دســت زده تا با طراحی عناصر 
نوشتاری همخوان با پیشینه، فرهنگ و هنر شهر، هویت یکپارچه و 

مستقل آن کامل تر از گذشته نمایان شود.
وی با اشاره به اینکه این قلم با ســه رویکرد و در قالب سه خانواده 
حروف در حال شــکل گیری اســت بیان کرد: مصارف شهری و 
ترافیکی نظیر تابلوهای نوشتاری و راهنمای شهری، نوشتار مختص 
تابلوهای تبلیغاتی، بیلبوردها و بنرهای پیام رســان و نیز نوشتار 
متعلق به مکاتبات و مراســالت و نامه نگاری های شهری، ازجمله 
زمینه های استفاده از رسم الخط اصفهان خواهد بود. جمالی نژاد 
همچنین استفاده از فونت اصفهان در محیط وب و فضاهای مجازی 
را از جمله برنامه های مدنظر گروه تولیدکننده برشــمرد و تصریح 
کرد: این قلم، رســم الخط جامعی اســت که از یک سو با حضور 
قدرتمند و جذاب خود در شهر، گویای هویت تصویری شهر اصفهان 
خواهد بود و از سوی دیگر با به کار رفتن در فضاهای مجازی نظیر 
تابلوهای دیجیتال، پیام رسان های شهری و دیوایس ها و صفحات 

وب، بر هویت ممتاز و یکپارچه اصفهان تاکید خواهد کرد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: ایــن فونت یک نوشــتار کامال ایرانی 
برمبنای رسم الخط رسمی کشور و در قالب لحن و لهجه اصفهانی 
است که شایستگی های شــهر اصفهان و ویژگی های هنری آن را 

بازگو خواهد کرد.

خبر

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره(کشور خبرداد:

ایجاد 170هزار فرصت شغلی 
در سال جاری

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور، ظهر دیروز 
در جشن خودکفایی 3هزار و ۴83 خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد اســتان اصفهان،اظهارداشــت: کلیدواژه 
جشــن و برنامه امروز، صرف فعل خواستن است. امروز 
ما اثبات کردیم که می توانیم، امــروز صالبت خود را در 
عرصه اجتماعی و اقتصادی اثبــات کردیم؛ صالبتی که 
امثال شهید حججی ها، الهام بخش ما بودند و ما باید این 

صالبت و اقتدار را اثبات کنیم.
ســید امیر منصور برقعی با اشاره به تســهیالت آسان 
وام هــای کمیته امداد خاطرنشــان کــرد: بازپرداخت 
این وام هــا 1/8درصد اســت و در هیچ کجای کشــور 
چنیــن تســهیالتی را نمی یابید، مددجویــان کمیته 
امداد با دریافــت یک وام کوچک، مشــاغل پایداری را 
 ایجاد می کنند که زمینه ســاز اشــتغال افراد دیگر نیز

 هست.
برقعی ادامه داد: نقش کمیته امــداد صرفا هماهنگی و 
فراهم کردن زمینه مشــاوره شغلی و درعین حال حفظ 
نقش نظارتی روی مشــاغل ایجادشــده اســت. تالش 
کرده ایم تا مکانیســم اعطای وام ها در عین سهل بودن، 
ضمانت برگشت نیز داشته باشــد. 8۴ درصد از اهداف 
وام های اعطاشده، محقق شده که متوسط آنها 15میلیون 
تومان بوده و به این ترتیب 10۲ هزار فرصت شــغلی در 

سال گذشته ایجاد کرده است.
وی بابیان همکاری خــوب بانک ها در اعطــای وام ها، 
خاطرنشــان کرد: بانک ها به 107 درصد تعهدات خود 
پایبند بوده اند و این میزان یک موفقیت بزرگ اســت. 
امســال در نظر داریم با توجــه به شــرایط اقتصادی، 

170هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. 
نتیجه تجربه موفق ۴ ســاله کمیته امداد این شــده که 
دولت نیز تمرکز خود را بر توســعه و حمایت از مشاغل 

خرد و خانگی قرار داده است.
قائم مقــام کمیته امــداد امــام خمینی)ره( کشــور 
نزدیک تریــن راه بــرای کنتــرل بیکاری را توســعه 
مشــاغل خرد و خانگی دانســت و بیان کــرد: کمیته 
امداد از استعدادســنجی و ظرفیت سنجی خانوارهای 
تحــت حمایــت کمیته شــروع می کنــد و آموزش ها 
و مهارت آموزی ها را بر اســاس این اســتعداد ســنجی 
و ظرفیت ســنجی انجام می دهد و بر همین اســاس، 
مشــاغلی را توصیه می کند. اســاس تفکر کمیته امداد 
امام خمینی)ره( این اســت که بــا نقش آفرینی مردم، 

مشکالت حل شود.

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان در آیین افتتاحیه 
میدان و مجموعه پل های استقالل با اشاره به اینکه این پروژه 
در مناطق دو و 1۲ و در نقطه اتصال سه شهر اصفهان، خمینی 
شهر و شاهین شهر به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: 
طراحی این پروژه سال های زیادی به طول انجامید و در نهایت 
در انتهای سال 93 مورد تایید قرار گرفت و عملیات اجرایی آن 

در خرداد ماه 9۴ آغاز شد.
ایرج مظفر با اشاره به اینکه کلنگ پروژه میدان و مجموعه پل های 

استقالل به عنوان آغاز حلقه چهارم ترافیکی به زمین خورد، ابراز 
داشت: این پروژه به دلیل قرار داشــتن در یک منطقه خاص و 
پرترافیک، با دقت زیاد و مرحله به مرحله به بهره برداری رسید و 
همزمان با اجرای این پروژه ترافیکی، ورودی زیبایی برای شهر 
اصفهان ایجاد شــد. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه جابه جایی تاسیسات شــهری از جمله سه لوله 
1۴00 آب که آبرسانی بیش از دو سوم مردم اصفهان را بر عهده 
داشت در این پروژه انجام شد، اضافه کرد: برای اجرای این طرح 

از همکاری همه مسئوالن برخوردار بوده و قدردان همه آنها در 
این  پروژه هستیم.

وی با اشاره به اینکه روزانه پنج الی شش هزار خودرو از میدان 
و مجموعه پل های اســتقالل عبور می کند، افــزود: این پروژه 
درقالب دو بازه زمانی 10 ماهه و بدون وقفه و ایجاد بار ترافیکی 

سنگین محقق شد.
مظفر با بیان اینکه با افتتاح این پروژه 1/5کیلومتر خیابان روی 
میدان اســتقالل راه اندازی شد، گفت: ایســتگاه قطار شهری 

با عرض 9/5متــر نیز در این 
پروژه احداث شد.

وی بــا اشــاره به اینکــه با 
بهره برداری از مجموعه پل ها 
و میدان استقالل، دسترسی 
به محالت، دانشگاه صنعتی و 
منطقه علم و فناوری اصفهان 
تسهیل شده اســت، افزود: 
این پروژه از شــاخص ترین 
پروژه های اصفهان است که با 
برنامه ریزی دقیق و با حداقل 
معضالت بــه بهره بــرداری 
رسیده اســت. معاون عمران 
شهری شــهرداری اصفهان 
بااشاره به اینکه مجموعه پل ها 
و میدان استقالل در فضایی 
به مساحت 15هزار متر مربع 

بهره برداری شده است، اضافه کرد: مهندسی این پروژه نیز بسیار 
خاص بود؛ چراکه این طرح هندســی خاصی دارد و مطابق با 

معماری ایرانی اسالمی بهره برداری شده است.

 در آیین افتتاحیه میدان و مجموعه پل های استقالل مطرح شد

طراحی ابر پروژه استقالل مطابق  با معماری ایرانی اسالمی است

سرپرست سازمان قطار شــهری اصفهان و حومه، با اشاره به 
تالش های صورت گرفته درزمینــه تکمیل خط یک متروی 
اصفهان گفــت: همت مدیران شــهری در دوران مختلف، به 
تکمیل خط یک قطار شهری اصفهان تعلق گرفته و خوشحالیم 

که در این دوره شاهد تکمیل فاز سوم خط یک بودیم.
محمدنورصالحی با بیان اینکه در سال گذشته نیز فاز دوم خط 
یک از میدان شهدا تا چهارراه تختی تکمیل شد و در اختیار 
شــهروندان قرار گرفت، افزود: فاز سوم خط یک قطار شهری 
به صورت آزمایشی راه اندازی شده و با تالش شبانه روزی این 

مجموعه، فاز ســوم مترو از چهارراه تختی تا میدان آزادی تا 
پایان مرداد به بهره برداری رسمی می  رسد.

مشاور عالی شــهردار اصفهان نیز در این نشست به اهمیت 
تکمیل زیرســاخت های اساسی شهری اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: این پروژه به دالیل مختلف طی سالیان متمادی به 
طول انجامیده است، اما خوشحال هستم که امروز این پروژه 
به نتایج خوبی رسیده و اتفاقات خوبی در این زمینه رخ داده 

است.
جواد شعرباف بابیان اینکه رسیدن به این هدف، جز با همدلی 

مدیریت استان، مدیریت شهری، شورای شهر و سازمان قطار 
شهری امکان پذیر نبود، تصریح کرد: اصفهان در حال حاضر 
16 کیلومتر خط مترو دارد و این پروژه پیچیده، با ابعاد وسیع 

خود، به نقطه بسیار خوبی رسیده است.
وی در پایان به ضرورت ایجاد 100 کیلومتر خط مترو در شهر 
اصفهان اشاره کرد و افزود: خط یک اصفهان ۲5 کیلومتر طول 
دارد و با احتساب دیگر خطوط مترو، باید بگویم که اصفهان 
با 100 کیلومتر خط مترو، به نیاز خود در این زمینه دســت 
پیدا می کند. بدون شــک با تالش های صورت گرفته و تداوم 
آن، اصفهان به آنچه در این زمینه موردنیاز بوده، دســت پیدا 

خواهد کرد.

سرپرست سازمان قطار شهری اصفهان و حومه خبر داد:

بهره برداری از فاز سوم مترو تا پایان مردادماه

قاب روز

به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان، مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان دلیل پراکندگی 
مساجد را مردمی بودن و محوریت خیرین در ساخت مســاجد عنوان کرد و اظهار داشت: در شهر اصفهان شهروندان و 
خیرین بانیان اصلی ساخت و بنای مساجد هستند و به همین علت پراکندگی مساجد در مناطق شهری یکسان نبوده 
است؛ به طوری که به عنوان مثال در منطقه 3 به ازای هر 550 نفر شهروند یک مسجد بنا شده ولی در منطقه 5 به ازای 

هر ۴ هزار و ۲00 نفر یک مسجد وجود دارد.
مسعود مهدویان فر افزود: در سال گذشته، ۴00 مسجد در شهر اصفهان به منظور ساخت، تکمیل یا تعمیر بنای خود، از 

شهرداری اصفهان کمک های مالی دریافت کرده اند.
وی موضوع ایمن سازی مساجد را از اولویت های اصلی کمیته مساعدت 
دانست و خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات اصلی در امور مساجد در شهر 
اصفهان که از سال گذشته مطرح شده و اقدامات قابل توجهی نیز در این 
راستا انجام پذیرفته، موضوع ایمن ســازی و تجهیز مساجد به ملزومات 
ایمنی است که در سال گذشته 1۲0 مسجد شهر وارد فرآیند ایمن سازی 
شده و ملزومات ایمن سازی از طریق سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 

و با نظارت کارشناسان مربوطه در اختیار این مساجد قرار گرفته است.
مهدویان فر بیان داشت: اولویت اصلی در اختصاص بودجه با محالت فاقد 

مسجد است؛ به طوری که در هر منطقه محالت محروم و کمتر برخوردار مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان خبر داد:

کمک شهرداری به 400مسجد

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان اظهار داشت: جاذبه های گردشــگری اصفهان منحصر به جاذبه های تاریخی 
و صنایع دستی نیست؛ طبیعت بکر و بی بدیلی نیز در سرتاسر اســتان وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای گسترش 

گردشگری طبیعت است. 
فریدون الهیاری با اشــاره به تصویب چهار طرح تاسیس منطقه نمونه گردشگری در اســتان اصفهان ابراز داشت: این 
مجتمع های گردشگری در چهار سمت شمال، جنوب، شرق و غرب استان قرار دارد و شامل مجتمع گردشگری شهرستان 
آران و بیدگل در شمال استان، مجتمع گردشگری پتاس در شهرستان خور و بیابانک )شرق(، مجتمع گردشگری پادنا 

در شهرستان سمیرم )جنوب( و مجتمع گردشگری خوانسار )غرب( است. 
وی با بیان اینکه ســرمایه گذاری برای ساخت این مجتمع ها توسط بخش 
خصوصی انجام می شود، بیان داشت: فعاالن گردشگری در بخش خصوصی 

از اشتیاق زیادی برای سرمایه گذاری در این حوزه برخوردار هستند.
الهیاری ادامه داد: با توجه به اینکه گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه 
استان اصفهان در سند چشــم انداز قرار گرفته است توجه به ظرفیت های 
محلی و میراث فرهنگی ناملموس مانند آداب و رســوم محلی در پوشش، 
غذا و غیره و جاذبه های طبیعی کوهســتانی، کویری و فضای سبز در هر 
شهرستان می تواند در گسترش گردشگری در اســتان به شکل متوازن و 

عادالنه موثر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

تصویب چهارطرح تاسیس منطقه نمونه گردشگری

پروژه استقالل 
از شاخص ترین 

پروژه های 
اصفهان است که با 

برنامه ریزی دقیق و 
با حداقل معضالت 

به بهره برداری 
رسیده است

برداشت پیاز از مزارع در استان اصفهان

رکود در تار و پود بازار فرش

جشنواره موسیقی مقامی ایران در نصف جهان- 27مرداد

بهره برداری از پروژه های زیست محیطی شهر اصفهان
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امام علی عليه  السالم :
 نادان تريِن مردم كسی است كه فريفته سخنان ستاينده چاپلوسی شود كه 

زشت را در نظر او زيبا جلوه می دهد و خير خواه را دشمن او معرفی می كند.
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زوج های جوان با آرزوی داشتن زندگی زناشویی شاد 
و پایدار ازدواج می کنند، اما همه  ما انسانیم و انسان ها 
اشتباه می کنند، روز های بد دارند و گاهی انجام بعضی 
کار ها را فراموش می کنند. باوجوداین، برخی زوج ها 
می توانند پیوند سالم، شاد و بسیار خوبی بسازند که 
ممکن است همه  عمر دوام داشــته باشد. در اینجا 
توصیه های علمی ثابت  شده ای را بیان می کنیم که به 
شما کمک می کنند به زندگی مشترک ایده آل خود 

دست پیدا کنید. 
به گفته  کارشناســان، با برداشــتن این ۸ گام ساده 
می توانید اطمینان داشته باشید که پیوندتان دوام 
خواهد داشت و از مشــکالت و موانعی که در مسیر 
زندگی به وجود می آید، جان ســالم بــه در خواهد 
برد. اعتمــاد، درک متقابل و صداقــت را مهم ترین 
شاخصه های روابط زناشویی موفق در نظر می گیرند، 
اما عوامل دیگری نیز وجــود دارند که برای پایداری 
عشق، ضروری به نظر می رسند. راز هایی که براساس 
مجموعه ای از تحقیقات علمی به دست آمده اند و برای 
شاد زیستن و داشتن ازدواجی پردوام ضروری هستند: 
از مواردی مثل اصرارنکردن بــه تغییر خلق و خوی 

یکدیگر تا اجتناب از تماشای تلویزیون با هم.
۱. هیچ گاه یکدیگر را تغییر ندهید

کارشناســان می گوینــد عــادات و رفتار  هایی که 
آزاردهنده و ناخوشایند به نظر می رسند، همان هایی 
بوده اند که شما را به سمت همسرتان جذب کرده اند. 
پس هیچ وقت نباید سعی کنید آنها را تغییر دهید. 
درمانگر ها معتقدند زوج های موفق آنهایی هستند 
که تفاوت های خود و شریکشان را می شناسند و آنها 

را درک می کنند.
۲. همدیگر را تحسین کنید

»جان گاتمن«کارشناس روابط انســانی، دریافت 
شادترین زوج ها آنهایی هستند که قدرشناسی شان 
از یکدیگر را حتی با نــگاه محبت آمیز یا نوازش ابراز 

می کنند. 
اگر همسر شما پدر یا مادر خوبی است یا خوش فکر و 
خالق است ]یا هر ویژگی مثبت دیگری دارد[، به او 

بگویید و تحسینش کنید.
۳. گذشته را بازبینی کنید

بهترین زوج هــا، با فراموش کردن قســمت های بد 
گذشته و تمرکز روی زمان ها و خاطرات خوب و مثبتی 

که با هم داشته اند، تاریخ را دوباره می نویسند.
۴. شنونده  خوبی باشید

گوش دادن به گله ها و شــکایت های شــریکتان از 
مؤلفه های ضــروری برای هر رابطــه  طوالنی مدت 
اســت. مهم ترین نکته در این موقعیت ها این است 
که هیچ وقت طرف کســی را نگیرید که همسرتان 
از او شکایت دارد یا همســرتان را ناراحت و عصبانی 

کرده است.

مهارت زندگی

 رازهای  شاد زیستن
 در زندگی زناشویی

یادداشت

 ندا اندازه تغییر
یک نفر تا چه اندازه می تواند دنیای اطرافش  شاه نوری

را تغییر دهد؟ احتماال جواب شــما هم این 
است که تا آن یک نفر چه کسی باشد. قطعا میزان و نوع تغییری که 
یک راننده می تواند ایجاد کند با یک نخســت وزیر یکسان نیست. 
در حقیقت قرار گرفتن ما در یک نقش اجتماعی خاص اســت که 
می توان دســتمان را برای تغییر باز بگذارد. مثــال بین یک ندای 
نویسنده با یک ندای وکیل و یک ندای نماینده مجلس برای ایجاد 
تغییر، تفاوت زیادی وجود دارد. ندا همان نداست، اما نقش او تغییر 
می کند و نقش جدید، فرصت هایی را برایش ایجاد می کند تا بتواند 
بر جهان اطرافش تاثیر بگذارد؛ نکته این است که نقش ها فقط ما را 
توانمند )مقدور( نمی کنند آنها همزمان ما را محدود هم می کنند. 
هر نقشی در جامعه با نقش های دیگری در پیوند است و این شبکه از 
نقش ها چنان بر هم اثر می گذارند که به ما اجازه نمی دهند تا بتوانیم 
هر کاری را انجام بدهیم. برای مثال یک ندای معلم را فرض کنید. 
او نمی تواند بی دلیل یکی از دانش آموزانش را از کالس اخراج کند 
چون در این صورت باید به مدیر مدرسه پاسخ بدهد و اگر مدیر هم 
در این بی قانونی با او همراهی کند باز مقام باالتری در اداره آموزش 
و پرورش، قوه قضائیه، رســانه های عمومی و... هستند که بتوانند 
این بی قانونی را به چالش بکشــند. در یک مقیاس بزرگ تر همین 
اتفاق در جهان اطراف ما هم می افتد. ما در جهان تنها نیســتیم. با 
کسان دیگری زندگی می کنیم و زندگی ما به آنها وابسته است. به 
همین خاطر اگر قدرت بی حد و حصری هم در اختیارمان باشد باز 
نمی توانیم بدون توجه به منافع بقیه، ارزش هایی که ما را در کنار هم 
نگه داشته و قوانینی که به جامعه ما شکل داده است، هرکاری که 
دلمان می خواهد انجام دهیــم. آدم های قدرتمند می توانند باعث 

ایجاد تغییرات بزرگ شوند، اما نه هر تغییری. 

باغ 
کاغذی

کتاب »فرزندان ما جواهرند ولی ما آهنگریم« اثر»محســن               
تسابحجی« به همت انتشارات»نســل نواندیش« چاپ شده 

است.
 این کتاب به تربیت صحیح فرزند اشاره دارد. با بیانی شیوا و به 
صورت قصه وار و با استفاده از تمثیالت گوناگون و با بهره گیری 
از برخی رفتارهای حیوانات به عنوان الگو و راه حل برای تربیت 
فرزندان، در واقع قصه زندگی و تجربیات خود را با بیانی علمی 

عرضه می کند.
 در ابتدای این کتاب، نویســنده با انتقاد فراوان از شیوه های 

ســنتی تربیت که خود نیز به همان شــکل بزرگ شده بود، 
راهکارهای صحیح برای تربیت سالم را ارائه می دهد. نام کتاب 
گویای واقعیت فرزندان و شیوه های تربیتی نادرست والدین 
است، زیرا با جواهر باید به شیوه ای کامال ظریف رفتار کرد تا 
بتوان نقوش زیبایی بــر آن زد؛ در حالی که حرفه آهنگری با 
خشونت و ضربات محکم همراه است. تربیت فرزند نیز کاری 
کامال با ظرافت است . روش تربیتی کارسازی که مولف آن را 
پیگیری می کند، بر سه امر استوار است: اعتماد سازی ، صید 

نکات مثبت و جهت دهی دوباره به رفتارهای منفی.

فرزندان ما جواهرند 
ولی ما آهنگریم

تغییرات ناخواسته

 )Guell( »اسـپانیا:پارک »گوئل -Guell ۵- پارک
در بارسـلونای اسـپانیا یک مکان رویایی برای عکاسـان 
اسـت. در واقع این پارک بـه دلیل شـاهکارهای معماری 
کـه دارد و بیشـتر آنهـا اثـر هنرمنـد مشـهور آنتونـی 
گائـودی اسـت بسـیار دیدنـی اسـت و عکاسـان آماتور 
و حرفـه ای بسـیاری را کـه در حال عکاسـی هسـتند در 

آنجـا می بینیـد.
WatA� تایلند:معبـد – WatArun 6- معبـد
run در بانکـوک تایلنـد بـه دلیـل سـبک معمـاری و 
انـواع هنرهـای سـرامیکی و گـچ کاری کـه دارد یکی از 
مشـهورترین جاذبه هـای گردشـگری این شـهر اسـت و 
نمای آن در شـب در کنـار رودخانـه از سـوژه های مورد 

عالقـه عکاسـان خواهـد بود.
۷- زرمات- سوئیس:»زرمات« )Zermatt( در آلپ 
سـوئیس به عنـوان یکـی از بهترین پیسـت های اسـکی 
 جهـان شـناخته می شـود. ایـن دهکـده در ارتفاعـات
 Matterhorn دیـد بسـیار زیبایـی بـر طبیعـت بکر و 

زیبـای اطـراف دارد. غـروب و طلـوع خورشـید در میان 
رشـته کوه هـای آلـپ مناظـر شـگفت انگیزی بـرای 

عکاسـی پدیـد مـی آورند.
۸- دره یوسمایت )Yosemite(، کالیفرنیا:

یوسـمایت با درختـان غول پیکـر سـکویا، علفـزار های 
بـزرگ، دره هـای عمیـق و آبشـارهای فـوق العـاده پـر 
می شـود. اهمیتی نـدارد که کجای یوسـمایت هسـتید، 
همیشـه فرصتی بـرای شـما وجـود دارد تا لحظـه ای از 
طبیعت را در بهترین حالت آن شـکار کنیـد. نمای تونل 
و علفزار های تولومی، نقاط برجسـته گردشـگاه هستند. 
فقـط بـا کمـی ماجراجویـی و پیـاده روی می توانیـد 

شـگفتی های حیـات وحـش را ببینیـد. 
9- ریودوژانیـرو- برزیل:میزبـان المپیک تابسـتانی 
۲۰۱۶، محلی رویایی برای عکاسـی در سـفر اسـت. این 
شـهر به خاطـر شـهرک هـای پراکنـده، جشـنواره های 
سـاالنه و جنـب و جـوش شـبانه روزی آن شـناخته 

می شـود. 

مکان های دیدنی در دنیا که سوژه عکاسان می شود)3(
دانستنی ها

حرف حساب

 روزی کــه با رســیدنش متاســف 
خواهی شد

وقتی انسـان تمام عمـر کار بکنـد ، لحظه ای 
فرامی رسـد که در می یابد کارهـای دیگری 
نیـز مـی توانسـته بکنـد و از ایـن رو تاسـف 

می خـورد. 
»هورال«
گی دوموپاسان

 رنگین کمانی از 13 هزار نخ 
در بزرگ ترین مرکز خرید آمریکا!

مراکز خرید را به سختی می توان جزو مکان هایی تصور کرد که در آن آثار 
هنری باورنکردنی دیده می شود. 

اما هنرمندی »اریک ریگر«، با اثر نخی خیره کننده ، در مرکز خرید آمریکا 
ثابت می کند که اشتباه می کنیم. این اثر چشــمگیر از ۱۳ هزار رشته نخ 
در ۱۰۳ رنگ تشکیل شــده که ۱۸ متر طول دارند و از سقف بزرگ ترین 

مجتمع خرید و سرگرمی آمریکای شمالی آویزان شده اند.
 نخ ها در اطراف نورگیری بــه طول و عرض ۱۷ و ۱۴ متــر قرار دارند که 
رنگ ها را روشــن تر می کند. بازدیدکنندگان به محض ورود در صفحه ای 

درخشان از نور و رنگ غرق می شوند.
این اثر هم از نظر طراحی و هم از نظر اجرایی کار بزرگی است. 

ریگــر و تیمش، هشــت هفته صرف طراحــی و تدارکات و ســپس ۱۰ 
روز کامل صــرف اجرای 
آن کردنــد. بنیــاد این 
اثر هنــری اســتفاده از 
زیرســاخت های موجود 
و ایجاد یــک اثر هنری یا 
ایده است که با فضای داده 
 شــده هماهنگی داشته 

باشد.

انبار زیبایی در نروژ، یک شــاهکار باورنکردنی از مهندســی آماتور است 
که دارای یک رمپ ســنگی اســت و  به صورت مارپیچ از شیروانی خارج 
می شود. این انبار در سال ۱۸۸۵ ساخته شــده و یک کشاورز هفت سال 
زمان گذاشته تا این رمپ پوشیده از چمن را بسازد که وقتی تصویر آن در 
کتابی درباره انبارهای تاریخی نروژ در سال ۲۰۱۴ منتشر شد توجه زیادی 

را به خود جلب کرد.
»الرس پیتر اولسن« کشاورز و عاشق طراحی بود. او از سنگ های تپه های 
اطراف اســتفاده و با دست و کشیدن ســنگ ها روی چرم یا با استفاده از 
سورتمه های سفارشــی برای حمل قطعات بزرگ تر آنها را حمل می کرد. 
او حتی یک دســتگاه جرثقیل طراحی کرد تا بتواند قطعات ســنگین را 
بلند کند. گفته می شــود او از طراحی و ساخت و توســعه وسایل جدید 
بیشتر از کشاورزی لذت 
می برد و هنگامــی که با 
طرح های خود ســرگرم 
بود کار کشــاورزی را به 
همسرش واگذار می کرد. 
البته بیشتر چیزهایی که 
ساخت، در جهت افزایش 

بهره وری مزرعه بود. 
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افقی
۱- از کارگردانــان مطرح کشــورمان - خاک 

صنعتی
۲- نفقه - شــهد - فیــل پشــمالوی دوران 

یخبندان
۳- پنبه پاک نکــرده - آواز دادن - قورباغه - 

فیلمی با بازی شهاب حسینی
۴- باهوش - الفبای موســیقی - سرگشته - 

محبت
۵- ناپاک - مقتدا - تولید کننده

۶- فیلمی از اصغر نعیمی - گیــاه تاالب ها - 
کشور بیگانه

۷- وقت تلــف کردن - از دل پــر درد بر آید - 
روشنی و نور

۸- ریسمان - عضو پا
9- مقام نقره ای - از گروه های خونی - نوعی 

چرم
۱۰- حادثه و اتفاق - الفبای آبادانی - نام فیلمی 

با بازی آتیال پسیانی
۱۱- یه کمی در زبان ترکی - جنس خشن - 

واحد شیشه
۱۲- شهرزادگاه - انسان - دل آزار کهنه - شایع 

شدن
۱۳- آدم احمق - شانس - از دروس هنرستان 

-  سست و نا استوار
۱۴- ترسیدنی در رمان ها - قرض - پرخاش 

۱۵- چاشــنی قرمز غذا - فیلمــی از مهدی 
فخیم زاده
عمودی

۱- بازیگر زن اخراجی هــا - فیلمی از محمد 
بانکی

۲- هوای مرطوب - مار بزرگ - پزشک
۳- آب منجمــد - از بازیگــران خانم مطرح 

کشورمان
۴- تاخیر - فرزند - ارجمندی - صبر و بردباری
۵- شور و شادمانی - کمتر - هدیه دادن - پایه 

و اساس
۶-انجمــن علمی - چیــزی که از بــی ادبان 

می آموزند
۷- سوره ای در قرآن - ضمیر داخل - ترسناک

۸- بندگی - نفس خسته - بنیاد - ساز کدر
9- پول زیر میزی - رود فرانسه - من و تو

۱۰- دهان - نام یک درخت -  حرف زیادی
۱۱-  رطوبت کم - دسته و گروه - زرنگ - ظلم

۱۲- اسب چاپار - نفی عرب - نام یک اتومبیل 
در کشورمان - ابزار بنایی

۱۳- بازیگر مرد فیلم پای پیاده - برهنه
۱۴- شیوه رفتار - چرم پرزدار - زخم سوختگی

۱۵- فیلمی با بازی امین حیایی و نیکی کریمی 
- فیلمی با بازی جمشید هاشم پور
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تصاویر روز

میوه آرایی زیبا و جذاب

 شاهکار مهندسی 
یک کشاورز ساده 
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