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از دست رفتن قهرمانی یا کسب نایب قهرمانی؛ مسئله این است
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رییس ستادکل نیروهای مسلح:

 دشمنان از اقتدار ایران 
به وحشت افتاده اند

وجود ۲۳۰ لکه بافت 
فرسوده در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری مطرح کرد:

هزینه ۲0۲ میلیون تومانی نظافت 
روزانه شهر 
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تب قیمت نوبرانه هاي تابستاني 3
فروکش کرد

اختصاص ۳۴میلیارد تومان برای 
اجرای طرح هادی روستایی 6

رییس ستادکل نیروهای مسلح  درهمایش هم اندیشی فرماندهان 
عالی، نظامی و انتظامی با سران طوایف جنوب شرق کشور در زاهدان 
اظهار کــرد: انقاب اســامی یک برکــت و موهبت الهی بود کــه به یمن 

مجاهدت های امام راحل و مردم شریف به این کشور...

استاندار اصفهان در نشست خبری عنوان کرد:

خواهان تغییر هیچ مدیری در این چهار سال نبوده ام

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با اشاره به عدم جاری بودن آب در بستر رودخانه زاینده رود گفت: به دنبال 
کاهش شدید آبدهی چاه ها، ضروری به نظر می رسد که شهرداری به منظور آبیاری فضای سبز از پساب بهره مند شود. این 

درحالی است که زیباسازی کان شهر اصفهان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
هاشم امینی با بیان اینکه ســابقه اجرای شبکه فاضاب در اصفهان بیش از نیم قرن اســت اعام کرد: هم اکنون بیش از 96 
درصد مردم شهر اصفهان تحت پوشش خدمات شبکه فاضاب هســتند، اما هنوز نقاطی در حاشیه شهر اصفهان وجود دارد 
که مردم آن محدوده تحت پوشش خدمات شبکه فاضاب قرار ندارند که خوشبختانه با اجرای این قرارداد شبکه فاضاب در 

تمام مناطق اصفهان اجرایی می شود.
وی اعام کرد: قرارداد ســرمایه گذاری توسعه شــبکه فاضاب شهر اصفهان به روش ســرمایه گذاری بیع متقابل است که 
به ازای اجرای 330 کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضاب، خط انتقال، احداث ایســتگاه پمپاژ، ســاخت تصفیه خانه های 
 فاضاب در بازه زمانی 4 ساله، پساب فاضاب به مدت 20 ســال با دبی 400 لیتر بر ثانیه در اختیار شهرداری اصفهان قرار

 می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان خاطرنشان کرد: انعقاد این قرارداد که با هدف اجرای توسعه شبکه فاضاب 
شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت، منجر می شود که اصفهان اولین کان شهری باشد که تاسیسات شبکه فاضاب به طور 

کامل در آن عملیاتی شود و صد درصد مردم آن تحت پوشش خدمات شبکه فاضاب قرار گیرند.
امینی گفت: به منظور غلبه بر تبعات بحران کم آبی در استان باید موضوع مدیریت مصرف آب جدی تلقی شود که خوشبختانه 
قرارداد سرمایه گذاری توسعه شبکه جمع آوری فاضاب شهر اصفهان که با همکاری و تعامل با شهرداری اصفهان منعقد شد 
 در راستای مدیریت مصرف آب در استان اصفهان بوده است زیرا بازچرخانی آب یکی از مصادیق مدیریت مصرف منابع آبی

 است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

 بیش از 96 درصد مردم شهر اصفهان
 تحت پوشش خدمات شبکه فاضالب هستند

امام جمعه اصفهان گفت: رســالت هیئات مذهبی تنها 
این نیست که احساسات مذهبی مردم را تحریک کنند، 
بلکه باید در کنار آن برای رشد فهم و عقل دینی مردم 
هم تاش کنند. امام جمعه اصفهان در مراســم تجلیل 
از پیشکســوتان هیئت های مذهبی اصفهــان با بیان 
این مطلب گفت: بر کسی پوشــیده نیست که فعالیت 
هیئت های مذهبی در کشور ما امری ضروری است. این 
هیئت ها هستند که واسطه انتقال مفاهیم و احکام دینی 
به مردم می شوند. آیت ا... یوسف طباطبایی نژاد با اشاره 
به اینکه فضــای هیئت های مذهبــی باید برای جذب 
مردم مناسب باشد عنوان کرد: هیئت های مذهبی برای 
 جذب مردم به ســمت خود باید به رعایت نکات مهمی 

بپردازند.
وی ادامه داد: فضای این مجامع باید برای جوانان جذاب 
باشد. باید مسئولیت بسیاری از کارهای هیئت به جوانان 
و حتی نوجوانان واگذار شود تا ســبب ایجاد احساس 
مسئولیت و مفید بودن در آنها شده و پایشان را به هیئت 
باز کنــد. وی با تاکید بر اینکه امروزه دشــمن در صدد 
اثرگذاری بر فکر و ذهن جوانان است گفت: دشمن هزینه 
بسیاری را برای تسخیر فکر و قلب جوانان ما اختصاص 
داده و از هر روش و ابزاری برای رسیدن به این هدف خود 
بهره می برد.وی ادامه داد: آنها به درستی فهمیده اند که 
برای نفوذ در هر جامعه ای ابتدا باید جوانان و نوجوانان 
آن را با خود همراه کرد. مسئله ای که ما هنوز به درستی 

آن را نفهمیده ایم.
نماینده ولی فقیه در اصفهان همچنین با اشاره به اینکه 
رسالت هیئات مذهبی تنها در تحریک شور و احساسات 
مذهبی مردم خاصه نمی شود گفت: باید توجه کنید که 
تحریک احساسات مذهبی مردم تنها بخشی از هدایت 

آنان به سمت مسیر دین است.

امام جمعه اصفهان:

رسالت هیئت های مذهبی تنها 
تحریک احساسات مردم نیست
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8                     مهدی زرگر/ زاینده رود

مدیرکل انتقال خون استان مطرح کرد:

مشارکت  ضعیف بانوان اصفهانی در امر اهدای خون
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موالوردی در دولت دوازدهم، معاون امور زنان نخواهد بود
»شهین دخت موالوری« معاون امور زنان رییس جمهوری در دولت یازدهم با انتشار توییتی 
نوشت: با سپاس و قدردانی از لطف و حسن نظر شما عزیزان، اینجانب عهده دار سمت معاونت 

امور زنان نخواهم بود. ماندنم در کابینه منوط به تصمیم رییس جمهوری است.

يادداشت

بین الملل

 تجاوز مجدد ارتش ترکیه
به خاک سوریه

خبرگزاری ُکرد »انها« اعالم کرد: نیروهای ارتش ترکیه وارد 
شهر عین العرب )کوبانی( در شمال  سوریه شدند. خبرگزاری 
انها روز گذشته چنین گزارش داد: ارتش ترکیه یکشنبه شب 
با گذشتن از دو روستای سفتک و بوبانی در غرب شهر عین 
العرب، وارد این شهر شد و اکنون تعداد زیادی از نیروهای تُرک 

در نزدیکی مرزهای  سوریه مستقر شده اند.
شبکه السومریه به نقل از این خبرگزاری گزارش داد: ارتش 
ترکیه توپخانه خود را در روستای کلجبرین  بین شهرهای 
اعزاز و مارع مستقر کرده و منطقه منغ و روستاهای العلقمیه 
و عین دقنه را با گلوله های توپخانه و خمپاره زیر آتش گرفته 
است. ارتش ترکیه همچنین روستاهای شیخ عیسی، سموقه 

و تل مضیق در شهر عفرین را با خمپاره هدف قرار می دهد.

ريابکوف: 

کره شمالی سال ها تا دستیابی به 
سالح هسته ای فاصله دارد

معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرده که نباید درباره تهدید 
کره شمالی بزرگ نمایی کرد و آمریکا و روسیه باید راه حلی 
منطقی برای این موضوع بیابند. ریابکوف در گفت وگو با شبکه 
ای بی سی دراین باره گفت: تصور می کنم آنها )کره شمالی( 
برای  تبدیل امکانات هسته ای خود به سالح، سال ها به زمان 
نیاز دارند. وی در ادامه گفت: آنچــه آنها آزمایش می کنند 
ابزارهایی کامال ابتدایی است که برای آماده سازی آن به ماه ها 
زمان نیاز اســت و تجهیزاتی با نوعی سیم پیچی و متعلقات 
اطراف آن هستند که به سادگی نمی توان آنها را روی موشک 
قرار داد. ریابکوف همچنین گفت: هرچند مسکو نیز مانند 
واشنگتن عالقه مند به عاری شدن شبه جزیره کره از سالح 
هسته ای است اما هرگونه اقدام جامعه بین الملل دراین باره 
باید متناسب بوده و بیانگر چهره ای اهریمنی از کره شمالی 
نباشــد. وی ادامه داد: اینجا خط قرمزی داریم که باید به آن 
توجه کنیم. امیدواریم در کنار هم و با همکاری در شــورای 
امنیت در نیویورک راهی به ســمت جلو برداشته شود و به 
تبادل دوجانبه با واشنگتن در این موضوع ادامه دهیم؛ زیرا این 
موضوع جدی و خطرناک بوده و باعث نگرانی ماست؛ زیرا کره 
شمالی  به مرزهای روسیه بسیار نزدیک است. این اظهارات 
درحالی از ســوی معاون وزیر خارجه روسیه مطرح شده که 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز گذشته تاکید کرد که با دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا به صورت تلفنی گفت وگو کرده 
و آنها توافق کرده اند که اقدامات بیشتری را علیه کره شمالی 
اتخاذ کنند. کره شمالی به تازگی یک فروند موشک بالستیک 

قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرده است.

به گزارش اســپوتنیک، تصویب الیحه تشــدید تحریم های 
آمریکا علیه سه کشــور ایران، روســیه و کره شمالی توسط 
مجلس نمایندگان آمریکا و سنا در هفته پیش صورت گرفت. 
هم اکنون بســیاری در انتظار واکنش های این ســه کشور در 
مقابل زیاده خواهی های جدید آمریکا هستند. کره شمالی طی 
روزهای گذشته با قدرت نمایی موشکی خود به گونه ای خط 
نشان و جبهه گیری خود را به آمریکا نشــان داد. کره شمالی 
همواره سیاست های تندی را دنبال می کند؛ اما ایران و روسیه 
هنوز منتظر امضا یا عدم امضای این الیحه از سوی رییس جمهور 
آمریکا هستند تا بتوانند در موقعیت مناسب و به دور از تشنج، به 

این اقدامات یک جانبه آمریکا واکنش نشان دهند.
سجاد طایری، کارشناس سیاسی اورآسیا و تحلیل گر روابط ایران 
و روسیه به عنوان یکی از کارشناسان خبره ایرانی در مصاحبه با 
اسپوتنیک، در خصوص تشکیل ائتالف سه کشور ایران، روسیه 
و کره شمالی در برابر آمریکا با نگاهی واقع بینانه به این امر اعتقاد 
دارد که کشور »کره شمالی« در واقع نقش چندانی در این ائتالف 
نخواهد داشت؛ زیرا سیاست های این کشور بر مبنای هسته ای 
نه گفت وگوســت؛ در حالی که ایران و روســیه همواره حامی 
مذاکره اند. آقای سجاد طایری در پاسخ به سواالتی چند به طور 

مفصل به این موضوع پرداخته است.
اين روزها، نظريه تشکیل »ائتالف روسیه، ايران، کره 

شمالی در برابر آمريکا« در مقابله با سیاست های تشديد 
تحريم های آمريکا علیه اين سه کشور مطرح شده است. 
اين سه کشور چه اقدام مشترکی می توانند اتخاذ نمايند؟

به عقیده من اگر قرار است در برابر تحریم های آمریکا مقابله به 
مثل شود، ما نقشی برای کره شمالی قائل نیستیم؛ زیرا با توجه 
به نوع نظام سیاسی حاکم بر کره شمالی و همچنین عدم نقش 
این کشور در منطقه خاورمیانه، کره شمالی جایگاهی در ائتالف 
ندارد. ما از قبل نیز شاهد بودیم و شاهد خواهیم بود که ایران و 
روسیه هم پیمان هستند؛ بنابراین ممکن است یک ائتالف جدید 

در عرصه خاورمیانه در میان این دو کشور تشکیل گردد.
با توجه به سخنان شما اگر کره شمالی را ناديده بگیريم، 
در آن صورت ايران و روسیه چه اقدام مشترکی می توانند 

در خصوص تحريم های اخیر آمريکا انجام دهند؟
در خصوص تشدید تحریم ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی 
می توان گفت که پس از تصویب ایــن الیحه هم اکنون دولت 
ترامپ باید رای مثبت به این الیحه بدهد. اگر دولت ترامپ موافق 
نباشد، در آن صورت این الیحه به کنگره باز می گردد و در آنجا دو 
سوم اعضای کنگره آمریکا باید به آن بار دیگر رای مثبت بدهند. 
هنوز این الیحه به مرحله اجرا و تصمیم گیری نهایی نرسیده 
است؛ بنابراین نمی توان درخصوص آن به طور کامل نتیجه گیری 
کرد. به عقیده اینجانب با توجه به موضوعات روز سیاسی جهان 

یعنی مسائل پیرامون تفاهم نامه گروه 5+1 در بحران مسئله 
هسته ای به وجود آمده بین ایران و کشورهای دنیا، آمریکا اکنون 

قصد دارد با این الیحه به ایران فشار آورد.
 در واقع ایاالت متحده آمریکا  بیشتر به نوعی می خواهد به ایران 

و روسیه فشار بیاورد. 
 نظريه تشکیل »ائتالف روسیه، ايران، کره شمالی در برابر 
آمريکا« در مقابله با سیاست های تشديد تحريم های 
آمريکا علیه اين سه کشور مطرح شده است. اين سه 

کشور چه اقدام مشترکی می توانند اتخاذ نمايند؟
طبیعی است اگر ســه کشــوری که مورد تحریم آمریکا قرار 
گرفته اند، به منظور مقابله با تحریم های ایالت متحده آمریکا 

اقدامات مشترکی انجام دهند.
قطعا فدراسیون روسیه با توجه به موقعیت بین المللی خود، به 
عنوان عضوی از شورای امنیت سازمان ملل متحد و یک قدرت 
جهانی محســوب می گردد. در نتیجه این کشور از امکانات و 
ظرفیت های بیشــتری برای مقابله با سیاست های تحریمی 

آمریکا حداقل در سطح دیپلماسی برخوردار است.
اما ایران هم طی سال های گذشته تجربیات زیادی درخصوص 
این مسئله کسب کرده است، در واقع ایران عمال به شکل های 
مختلف توانسته اســت تاثیر تحریم ها را بر خود کاهش دهد؛ 
بنابراین، همکاری این کشورها می تواند کمک کننده باشد یا 

یک جبهه ضد تحریم ایجاد کند.
اینکه برخی از صاحبان قــدرت بخواهند به صورت یک جانبه 
کشورهای دیگر را ظاهرا مورد تحریم قرار دهند، باید به عنوان 
یک هنجار ضد بین المللی به طور مشــترک مورد تقبیح قرار 

گیرد.
با توجه به اظهارات این تحلیگران سیاســی در ایران می توان 
نتیجه گرفت که اگرچه کره شمالی به احتمال زیاد جایگاهی در 
این ائتالف نخواهد داشت، اهداف کره شمالی با ایران و روسیه در 
جهت دیگری قرار دارد. سیاست های این کشور مبنی بر جنگ 
طلبی است، با این حال راه همکاری و مقابله با آمریکا همچنان 

وجود دارد.
می توان گفت هدف آمریکا از تحریم های ایران و روسیه در دو 
نوع خط سیر اصلی قرار دارد. هدف مشترک آمریکا در مقابله با 
ایران و روسیه، همسویی مشترک مسکو و تهران در قبال مسائل 
خاورمیانه، بحران یمن، سوریه و مسئله قطر است. اما آمریکا 
هدف خاص دیگری نیز دارد؛ اینکه قدرت روســیه در اوکراین 
و قدرت ایران در سوریه را کاهش دهد که تحقق این امر بسیار 

بعید است.
همکاری های روســیه و ایــران و اســتفاده از تجربیات ایران 
در سال های طوالنی تحریم، کمک شایســته ای در مقابله با 
سیاست های تحریمی یک جانبه آمریکا براي مسکو و تهران به 

همراه خواهد داشت.

عکس روز يادداشتيادداشت

دیدار مقتدی صدر با ولیعهد عربستان

اخبار

ريیس ستادکل نیروهای مسلح:

 دشمنان از اقتدار ایران 
به وحشت افتاده اند

رییس ستادکل نیروهای مسلح  درهمایش هم اندیشی فرماندهان 
عالی، نظامی و انتظامی با سران طوایف جنوب شرق کشور در زاهدان 
اظهار کرد: انقالب اسالمی یک برکت و موهبت الهی بود که به یمن 
مجاهدت های امام راحل)ره( و مردم شــریف، به این کشور و این 
 مردم هدیه شد و موجبات سربلندی بیشتر و ماندگاری ایران بزرگ 

را فراهم کرد.
سرلشکر محمد باقری افزود: انقالب اســالمی ایران همواره مورد 
هجوم دشــمنی اســتکبار و رژیم کودک کش صهیونیستی قرار 

داشته است.
وی افزود: خدا را شــاکریم کشــوری که روزی در داخل خودش 
با دشــمنان مبارزه می کرد، به لطف مجاهــدت رزمندگان و ملت 
شریف به روزهایی رسیده است که یاران و دلسوزان انقالب اسالمی 
و آنهایی که فرمایشات مقام معظم رهبری را روی چشم قرار داده اند 
در ســواحل مدیترانه با اســتکبار جهانی و صهیونیست ها در حال 

مبارزه هستند.
سرلشــکر باقری با بیان اینکه رزمندگان و ایثارگران کشور امروز 
بیــرون از مرزهای ایــران در حال مبارزه هســتند بــدون اینکه 
چشمداشتی به یک وجب از خاک هیچ کشوری داشته باشند، گفت: 
دشمنان از اقتدار ایران به هراس افتاده اند و حکومت جعلی خود را در 
حال انحطاط می بینند. وی در ادامه بیان کرد: عالقه به اهل بیت )ع( 
در بین اهل سنت کمتر از  شیعیان نیست. ما یکی هستیم، یک خدا، 
یک اسالم و یک پیامبر داریم، احکام جزئی بین احکام اسالمی تفاوت 
دارد اما این تفاوت ها نسبت به آنچه باعث وحدت است ناچیز بوده و 

این فهم و درک در بین مردم شیعه و سنی این استان موج می زند.
رییس ستادکل نیروهای مسلح افزود: آنچه سبب تشکیل گروهک 
داعش شد، غفلت نسبت به این موضوع بود و استکبار جهانی اهل 
سنت را تحریک کرده و به جان شــیعه انداخت؛ اما در واقعیت در 

موصل و تکریت و جاهای دیگر شیعه و سنی باهم قربانی شدند.
وی ادامه داد: بر جهان اسالم روشن شده است که اقدامات تروریستی 
داعش یک پوشش ظاهری به نام اسالم دارد؛ اما در واقعیت اینها یک 

جیره خوار استکبار برای از بین بردن جهان اسالم هستند.
سرلشــکر باقری گفت: اســتکبار جهانی می خواهد چهره رئوف و 
مهربان جهان اسالم را وارونه جلوه دهد و یک چهره خشن از اسالم 

به دنیا معرفی کند.
رییس ستادکل نیروهای مسلح افزود: مردم سیستان و بلوچستان 
هدف و اولویت ها را درست شناخته اند و با تمام مشکالت معیشتی که 
دارند پشتیبان نظام هستند. مسئوالن کشور هم خادم مردم هستند 
و خدمت به ملت وظیفه تمام مدیران و مسئوالن است و باید شب و 

روز برای خدمت به مردم تالش کنند.
وی ضمن قدردانی از تالش های شــبانه روزی مســئوالن امنیتی 
جنوب شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزبانی، 
سپاه، بسیج، انتظامی، مرزنشینان و دریابانی، برای حفاظت از امنیت 

موجود پای کار هستند.
سرلشــکر باقری گفت: وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان بهتر 
شــده و مردم در حال فعالیت و اقدامات روزانه خود در مشــاغل و 

خدمات مختلف هستند.
وی ادامه داد: ســربازان گمنام امام زمان)عج( در تالش برای تامین 

امنیت منطقه هستند.
رییس ستادکل نیروهای مسلح بیان کرد: حضور ما در این منطقه 
برای قدردانی از مسئوالن امنیتی بود. خدا را شکر دوستانه ترین روابط 
بین مسئوالن امنیتی و مردم و مرزنشینان وجود دارد و در حد امکان 

پشتیبانی از ارگان های امنیتی را انجام خواهیم داد.

ضرب و شتم  مامور راهنمایی و 
رانندگی توسط یک نماینده مجلس

صبح دیروز یکی از نمایندگان غرب کشور در مجلس هنگامی که 
با ممانعت پلیس راهور تهران بــرای ورود به منطقه ویژه فرودگاه 
مهرآباد روبه رو شد، به ضرب و شــتم مامور راهنمایی و رانندگی 

پرداخت. 
به گزارش عصر ایران، این نماینده مجلس که هیچ گونه مدرکی با 
خود به همراه نداشت قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهرآباد را 

داشت که با ممانعت مامور راهور تهران مواجه شد.
بعد از جــر و بحث لفظی بین ایــن نماینده و همراهــش با مامور 
 راهنمایــی و رانندگی، ســرانجام اجازه یافــت وارد منطقه ویژه

 شود.
پس از عبور این نماینده مجلس از گیت نگهبانی، دوباره به سمت 
مامور بازگشــته و اقدام به ضرب و شتم افسر راهنمایی و رانندگی 
می کند. ضربه ســر این نماینده مجلس باعــث خونریزی مامور 
راهور شــد. راهنمایی و رانندگی از این نماینده عصبانی شکایت 

کرده است.

دیدگاه

شامگاه ششم مرداد، قرار بود با مجوز اداره ارشاد اسالمی 
استان خراســان رضوی، کنســرت »آواز پارسی« در 
سالن ورزشــی کارگران قوچان اجرا شــود اما آنچه در 
عوض رخ داد، پلمب ســالن به دستور دادستان قوچان، 
معطلی تماشــاگران و گروه ناظری از ساعت 15:۳۰ تا 
۲۳:۳۰ پشت در سالن و در نهایت روانه شدن ناظری به 

درمانگاه بود.
علی مطهری، نایب رییس مجلس در مــورد این اتفاق 
گفت: »به نظر من جناب شــهرام ناظری و وزارت ارشاد 
باید از دادستان قوچان به مراجع قضائی شکایت کنند، 
چون این اتفاق هم از نظر مالی و هم از نظر روحی به گروه 
ناظری و به مردمی که برای تماشــای کنسرت او رفته 
بودند، خســارت زده و حق شــکایت برای آنها محفوظ 
است.« وی با اشاره به ســخنرانی خود که قرار بود ۳۰ 
آبان سال گذشته، برابر با اربعین در مشهد برگزار شود و 
توسط دادستان این شهر لغو شد، افزود: »وقتی این اتفاق 
رخ داد، من از دادستان مشهد شکایت کردم و معتقدم 
راه حل این مشکل، آه و ناله نیســت و برای نشان دادن 

اعتراض به چنین کارهایی، باید شکایت کرد.« 

معاون رییس جمهور دربــاره توافق نامه پاریس و مخالفت 
شورای نگهبان با این سند اظهار داشت: موافقت نامه پاریس 
یک سند بین المللی است که نه کنوانسیون است و نه پروتکل؛ 
بنابراین تعهدآور نیست. معصومه ابتکار با اشاره به منافع ایران 
در این توافق نامه گفت: در اثر اجرای این توافق انرژی کمتری 
هدر می دهیم؛ چرا که شدت مصرف انرژی در کشور ما خیلی 
باالست. تمام سندهای باالدســتی تاکید دارند که مصرف 
انرژی باید کاهش یافته و بهینه ســازی مصرف انرژی نیز 
صورت پذیرد. این بهینه سازی یعنی کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای که تمام دستگاه های دولتی نیز در این زمینه برنامه 
دارند. حاال در کنار این سیاست های ملی، یک اجماع جهانی 
هم شکل گرفته؛ چرا ما نباید از آن استقبال کنیم؟ رییس 
سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه مجلس باید 
درباره تکلیف حقوقی این توافق نامه تصمیم بگیرد، گفت: االن 
این توافق نامه در مرحله پاسخ به شبهات شورای نگهبان است 
که مجلس درخصوص آن تصمیم می گیرد. ابتکار تاکید کرد: 
توافق نامه پاریس پیوستی ندارد، مجلس تصمیم می گیرد و 
ما هم کمک حقوقی و پیشنهادات خودمان را ارائه می دهیم؛ 

اما تصمیم گیرنده اصلی مجلس است.

علی مطهری: 

 شهرام ناظری باید شکایت 
کند

ابتکار:

تصمیم گیرنده اصلی درباره 
توافق نامه پاریس، مجلس است

نماينده کرد مجلس خطاب به بارزانی:

 از همه پرسی اقلیم،  بوی خون
به مشام می رسد

مافی مطرح کرد: 

رایزنی برای حضور حداقل ۲۰ 
زن در سطوح باالی مدیریتی

حشمت ا... فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی که یکی 
از نمایندگان کرد مجلس است در نامه ای به مسعود بارزانی 
نسبت به آینده اقلیم کردستان پس از همه پرسی استقالل 

ابراز نگرانی کرد.
در بخش هایی از متن نامه فالحت پیشه چنین آمده است: 
»جناب آقای بارزانی، برادر عزیزم، به گواه تاریخ طرح هرگونه 
داعیه های اســتقالل جویانه در شــرایط بحرانی کشورها 
فقط به بی ثباتی و جنگ داخلی منجر شــده اســت. خدا 
می داند بوی خون به مشامم می رسد. بر اساس برآوردهای 
کارشناسی در طول 1۴ سال بعد از سقوط صدام بعثی، هیچ 
منطقه ای از کشور عراق به اندازه اقلیم کردی نتوانسته است از 
شاخص های امیدبخش توسعه برخوردار شود. طرح اولیه شما 
 و آقای طالبانی برای همسویی با دولت مستقر در بغداد، بستر 
سیاسی-راهبردی الزم را برای توســعه سلیمانیه و اربیل 
فراهم کرد؛ پس راه این همنوایی را نبندید. با طرح موضوع 
استقالل، اختالفات قابل حل در مناطق چون کرکوک نیز به 
چالش های حیثیتی و راهبردی تبدیل می شود اما مهم تر از 
آن اینکه چالش های مرزی کشور عراق با همسایگان به ویژه با 

دولت ترکیه اجتناب ناپذیر خواهد شد.«

پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس درباره ادعای 
سهم خواهی اصالح طلبان از کابینه دوازدهم با بیان اینکه 
حضور حداکثری جناح حامی رییس جمهور در کابینه، 
سهم خواهی نبوده و این رســم در عالم سیاست امری 
عادی است، گفت: در دنیا مرســوم است که هر حزب و 
جناحی که پیروز انتخابات و به دست آورنده حداکثر آرا 

می شود، تصمیم گیرنده اصلی باشد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: ســهم خواهی به این معنی 
نیســت که جناح بازنده کنار گذاشته شــود، بلکه باید 
اکثریت با گروهی باشــد که بیشــترین رای به نفع آنها 
در صندوق ریخته شده است. مطمئنا آقای روحانی در 
چینش کابینه دوازدهم این نکته را رعایت کرده و می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه تکلیف حضور زنان در کابینه دوازدهم به 
کجا انجامید و آیا وزیر زن خواهیم داشــت، عنوان کرد: 
رایزنی هایی صورت گرفته اســت که حداقل ۲۰ مدیر 
زن در سطوح مدیریتی باال داشته باشیم، یادمان باشد 
داشتن چندین مدیر زن در کابینه و دولت، بهتر از حضور 

یک وزیر زن است.

پایگاه دبکافایل در گزارشی با اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر»سیمرغ« 
ایران نوشت: ماهواره بر سیمرغ نتیجه سال ها تالش محققان ایرانی برای توسعه 
برنامه موشکی این کشور است. دبکافایل با استناد به گزارش منابع امنیتی و 
نظامی خود می نویسد: فناوری به کاررفته در ماهواره بر سیمرغ یا سفیر-۳ به 
راحتی برای ساخت موشــک های قاره پیما به کار گرفته می شود. این منابع 
امنیتی و نظامی می افزایند: ماهواره بر ســفیر-۳ در واقع نســل پیشرفته تر 
سفیر-۲ است که سوخت آن جامد بوده و تخمین زده می شود که دامنه برد 
آن نزدیک به 7 هزار و پانصد کیلومتر باشد. پایگاه دبکافایل در ادامه با اشاره به 
اظهارات اخیر رهبر کره شمالی که گفته بود هم اکنون جای جای خاک آمریکا 
در تیررس موشک های بالستیک کره شمالی قرار دارد می  نویسد: سال ۲۰15 
هنگامی که ایران تصاویر آزمایش ماهواره بر سفیر-۲ را منتشر کرد کارشناسان 
موشکی اسرائیل هشدار دادند که با ساخت این نسل از ماهواره  بر، ایران می تواند 

هرمکانی را که اراده کند هدف قرار دهد.

عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از دیدار با 
مقامات عمانی عصر روز یکشنبه، وارد دوحه پایتخت قطر شد و بالفاصله با 
شیخ عبدا... بن ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر قطر دیدار کرد. رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ابتدای این دیدار پیام 
دعوت رییس مجلس شورای اسالمی را جهت شرکت در مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری اسالمی ایران به نخست وزیر قطر ابالغ کرد. او همچنین در 
این دیدار با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه قطر، آنها را ظالمانه خواند 
و ابراز اطمینان کرد که قطر سرانجام از شرایط دشوار کنونی سربلند بیرون 
خواهد آمد. بروجردی در این دیدار همچنین از طریق نخست وزیر این کشور 
از امیر قطر برای شرکت در مراسم تحلیف رییس جمهوری دعوت به عمل 
آورد. شیخ عبدا... بن ناصر بن خلیفه آل ثانی، نخست وزیر قطر نیز در این 
دیدار ضمن تشکر از سفر هیئت پارلمانی ایران تاکید کرد: هیئت بلندپایه 
قطر در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسالمی ایران شرکت خواهد کرد. 

فناوری ماهواره بر سیمرغ 
همانند موشک های 

قاره پیماست

سفر هیئت بلندپایه قطر 
به ایران برای حضور در 

مراسم تحلیف روحانی

احتمال ائتالف روسیه و  ایران  در مقابل آمریکا چقدر است؟!

کره شمالی جنگ طلب و موشک انداز است و ايران و روسیه حامی مذاکره اند. آيا ائتالف اين سه کشور بر 
علیه تحريم های آمريکا تشکیل می گردد؟

»مقتدی صدر« رییس جریان صدر عراق، روز یکشنبه با »محمد بن 
سلمان« ولیعهد عربستان سعودی در جده دیدار کرده؛ اما هنوز گزارشی 

درباره جزئیات این دیدار منتشر نشده است.
منابع خبری می گویند که رهبر جریان صدر عراق صبح روز یکشنبه 
در پاسخ به دعوت رسمی صورت گرفته از سوی ریاض به عربستان سفر 
کرد. طی هفته های اخیر پس از آزادســازی موصل از دست داعش، 
چندین نفر از مقامات عراقی از جمله نخست وزیر و وزیر کشور عراق به 

عربستان سفر کرده و با مقامات این کشور دیدار کردند.

واکنش کابینهمنطقه
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ايران؛ چهاردهمين توليدكننده 
فوالد جهان

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: ایران در میان تولیدکنندگان فوالد 
جهان در رتبه چهاردهم قرار گرفته و در سال 95 موفق به صادرات 
6 میلیون تن فوالد شده که نسبت به دوره مشابه سال 94،میزان 

1/8 میلیون تن افزایش را تجربه کرده است.
بهرام سبحانی در رابطه با نگرانی اتحادیه اروپا از افزایش صادرات 
محصوالت این شــرکت به قاره اروپــا اظهار کرد: ایــران در افق 
چشــم انداز 1404 صادرات حداقل 25 میلیــون تن محصوالت 
فوالدی را پیش بینی کرده که موجب نگرانی اروپایی ها شده است.

وی افزود: در این چشــم انداز برنامه تولید 55 میلیون تن فوالد تا 
سال 1404 در نظر گرفته شــده که حداقل 45 درصد از آن صرف 

صادرات به دیگر کشورها خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه به پنج شرکت برتر صادرکننده محصوالت 
فوالدی به اتحادیه اروپا اشــاره کرد و بیان داشت: این پنج کشور 
شامل چین، صربستان، اوکراین، برزیل و ایران می شود که اتحادیه 

اروپا آنها را متهم به دامپینگ کرده است.
سبحانی تاکید کرد: بعد از بررســی های صورت گرفته قرار بر این 
شد که تولیدکنندگان به  منظور صادرات فوالد به اتحادیه اروپا از 
قیمت کف تعیین شــده تبعیت کنند و هر تولیدکننده ای که زیر 
قیمت کف تعیین شده اقدام به صادرات محصول خود به اتحادیه 

اروپا کند، جریمه شود.

صنعت

اخبار

فروش هر قطعه جوجه به مرغداران با بهای ۳ هزار تومان
نایب رییس اول اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان افزایش نرخ جوجه را در 
گرانی مرغ بی تاثیر ندانست و تصریح کرد: در حال حاضر مرغداران هر قطعه جوجه را 

حدود ۳ هزار تومان خریداری می کنند.

پياز ارزان می شود
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه پیاز در حال ارزان شــدن است، گفت: جهاد 
کشــاورزی، اهرم الزم برای کنترل کشت محصوالت را 
در اختیار ندارد و نمی تواند از کشاورز بخواهد محصولی 
را بکارد یا نکارد.محمد زارع با اشاره به گرانی پیاز در چند 
وقت اخیر، اظهار کرد: پیاز در حال ارزان شــدن است و 
امسال به دلیل کم بودن سطح زیر کشت پیاز، قیمت آن 
افزایش یافت. اکنون هر کیلو پیاز از باغدار دو هزار و 400 

تومان خریداری می شود.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان 
اعالم کرد:

تحويل ۸۰ هزار تن ريل ملی 
ذوب آهن به وزارت راه

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهــن اصفهان از تحویل 
80 هزار تن ریل ملی به وزارت راه و شهرسازی تا پایان 
امسال خبر داد و گفت: تاخیر در زمان تحویل ریل ملی به 
دلیل برخی مشکالت در قراردادها و ضمانت نامه هاست.

 احسان دشتیانه با اشاره به اینکه بر اساس توافق انجام 
شده، ذوب آهن اصفهان تا پایان ســال جاری 40 هزار 
تن ریل به راه  آهن و 40 هزار تن ریل به شرکت ساخت 
و توســعه زیربنایی تحویل می دهد.وی افزود: قرارداد 
ذوب آهن با شــرکت راه  آهن برای تولید ریل به صورت 
ارزی بود که آن را به ریالــی تبدیل کردیم همچنین در 
ضمانت نامه ها مشــکالتی وجود دارد که برای برطرف 
شــدن آنها به زمان نیاز داریم.معاون بازاریابی و فروش 
ذوب آهن  با اشــاره به اینکه مســئوالن شرکت توسعه 
زیرساخت و راه آهن، امکان واردات از طریق فاینانس و 
عدم توانایی در پرداخت نقدی و ارائه اوراق به جای بودجه 
نقد را مشکل اصلی خرید ریل از ذوب آهن اعالم کرده اند، 
گفت: برای برطرف شدن مشکل نقدی تامین ریل ملی، 
نیاز است دولت در قراردادهای بعدی، بودجه نقدی برای 
 وزارت راه در نظر بگیرد تا خرید ریل  ها به صورت نقدی

 انجام شود.
وی گفت: تولید ریــل 46E2 یا U۳۳ هم اکنون به طور 
کامل در این شرکت، عملیاتی شده و آماده تولید انبوه 

است.
دشتیانه، ادعای جذابیت بیشتر تولید تیرآهن بال پهن 
نسبت به ریل برای این شــرکت را رد کرد و گفت: نورد 
650 ذوب آهن از توانایی تولید400 هزار تن ریل و انواع 
تیرآهن بال پهن و بال نیم پهن در ســایزهای مختلف 

برخوردار است.

قیمت میــوه و تره بــار در روزهــای اخیر تغییــر چندانی 
نکرده و بــه گفته فعاالن این صنف محدود شــدن تغییرات 
 قیمتی بــه دلیل تثبیــت قیمــت نوبرانه ها در بــازار بوده 

است. 
بر همین اساس آخرین تغییرات میوه و تره بار در میادین شهر 

در دومین ماه از فصل تابستان به شرح زیر است.
به گزارش فارس؛هر کیلو انبه از 6 هزار تومان تا 8 هزار تومان، 

انگور عســکری و نباتی از هزار و 600 تومان تا 2 هزار و 500 
تومان، انگور ســیاه از ۳ هزار تومان تا 4 هــزار تومان، انجیر 
سیاه 2 هزار و 500 تومان تا 4 هزار و 500 تومان، انواع آلبالو 
4 هزار تومان تا 5 هزار تومان، آلو زرد 2 هزار تومان تا ۳ هزار 
تومان، بادام منقا 8 هزار تومان تا 9 هزار تومان، توت فرنگی 
گلخانه ای 7 هزار تومان تا 14 هزار تومان، خربزه مشــهدی 
700 تومان تا هزار تومان، انواع زردآلو 2 هزار و 500 تومان تا 

4 هزار تومان، سیب گالب هزار تومان تا 2 هزار تومان، انواع 
شــلیل 2 هزار و 500 تومان تا 4 هزار تومان، گیالس تکدانه 
8 هزار و 500 تومان تا 10 هزار تومــان و هلو 2 هزار و 500 
 تومان تا 5 هزار تومــان، در بازار میوه و تره بار شــهر عرضه 

می شود.
قیمت صیفی و سبزیجات در میادین اصفهان

همچنین آخرین تغییرات قیمت اقالم صیفی و سبزیجات در 
میادین میوه و تره بار اصفهان به شرح زیر است:

هر کیلو بادمجان گلخانه ای از هزار تومان تا هزار و 400 تومان، 
بادمجان دلمه ای 600 تومان تــا 800 تومان، بامیه ۳ هزار و 
500 تومان تا 5 هزار تومان، بــالل بومی هزار و 500 تومان، 
بالل مکزیکی 2 هزار تومان، ســیب زمینی نــو 600 تومان 
تا 800 تومان، فلفل دلمه رنگی گلخانــه ای ۳ هزار تومان تا 
4 هزار و 500 تومان، فلفل دلمه ســبز هزار و 500 تومان تا 
2 هزار تومــان، کاهو پیچ هزار و 200 تومــان تا هزار و 700 
تومان، کلم سفید 800 تومان تا هزار تومان، لیمو ترش ریزه 
6 هزار تومان تــا 7 هزار تومان، لیموتــرش خارکی 4 هزار و 
 500 تومان تا 5 هــزار و 500 تومان و هویــج از 600 تومان 

تا 800 تومان.
تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا

در همین راســتا قیمت برخی اقالم بر اساس عرضه و تقاضا 
تعیین می شــود که این اقالم عبارتند از خیار، فندق، گالبی 
اصفهان، موز، انواع طالبی و گرمــک، هندوانه نو، باقاال، پیاز، 

گوجه، سیر خشک، غوره و قارچ.
 به گــزارش فــارس؛ قیمت های فــوق بر اســاس آخرین 
تغییرات قیمتی در میادین میوه و تره بار اســت و بر اساس 
اعالم رییس اتحادیه عمده فروشــان میوه و تره بار اصفهان، 
خرده فروشان مجاز هستند 15 درصد تا 20 درصد به قیمت 
اقالم میوه و تره بــار بیفزایند و همچنیــن در بخش صیفی 
و ســبزیجات نیز افزایش قیمت 25 درصد تــا 40 درصد در 
 نظر گرفته شده است که بر اســاس دوام محصوالت تعیین 

می شود.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 68141اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

مدت انجام محل انجام کارموضوع مناقصهردیف
کار)ماه(

مبلغ سپرده مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآورد
شرکت در 

مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

نهالکاری، مراقبت و 1
آبیاری منطقه فرخی به 

مساحت 100 هکتار

فهرست بهای 25شهرستان خور و بیابانک
آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 96 

5 کشاورزی برای 5.771.095.897288.555.000
اشخاص حقوقی

2 کشاورزی برای 
اشخاص حقیقی

نهالکاری، مراقبت و 2
آبیاری منطقه نصرآباد 
به مساحت 200 هکتار

فهرست بهای 25شهرستان آران و بیدگل
آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 96 

5 کشاورزی برای 11.949.027.605597.452.000
اشخاص حقوقی

نهالکاری، مراقبت و ۳
آبیاری منطقه چوپانان 
به مساحت 100 هکتار

فهرست بهای 25شهرستان نائین
آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 96 

5 کشاورزی برای 6.020.846.21۳۳01.04۳.000
اشخاص حقوقی

2 کشاورزی برای 
اشخاص حقیقی

نهالکاری، مراقبت و 4
آبیاری منطقه انارک به 

مساحت 150 هکتار

فهرست بهای 25شهرستان نائین
آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 96 

5 کشاورزی برای 9.0۳0.198.۳77451.510.000
اشخاص حقوقی

1 کشاورزی برای 
اشخاص حقیقی

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب روبه روی خیابان کارگر، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمانها
2- مهلت ثبت نام و دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 96/5/15 

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ دوشنبه مورخ 1۳96/05/16 تا ساعت 1۳ روز پنجشنبه مورخ 96/05/26 و زمان بازگشایی روز شنبه مورخ 1۳96/05/28 
ساعت 8:۳0 صبح در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی اجرایی کشور

6- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در 
غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

7- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حســاب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2174210212004 نزد بانک ملی ایران به نام 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

8- فرم بازدید از محل اجرا الزاما بایستی توسط نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تایید گردد در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت 
مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

9- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1۳94/7/۳1 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
10- هزینه آگهی بر عهده کارفرما )اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان( می باشد.

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

6،350،000 ریالنیم سکه

3،800،000  ریالربع سکه

2،510،000 ریالسکه یک گرمی

1،173،650 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قيمت سکه و طال

سکه 

نماینده مردم اردســتان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
باید برای اشــتغال اول کارخانه های موجود را تثبیت کنیم 
 و در جهت توســعه و جــذب ســرمایه گذار اقداماتی انجام

دهیم.
حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد اظهار کرد: یکی از 
بزرگ ترین مشکالت منطقه نبود اشــتغال است؛ البته برای 

اشتغال باید اول کارخانه های موجود را تثبیت کرد.
وی با اشاره به این موضوع که در کارخانه موتور این شهرستان 
۳00 نفــر کار می کنند ولی تا به حال چندیــن بار به دالیل 
مشــکالت مالیاتی برای تعطیل کردن اقدام کرده، افزود: با 

پیگیری هایی که انجام شد این کارخانه به فعالیت خود ادامه 
داده است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شــورای اسالمی با بیان 
این نکته که 14 هزار نفر ساکن روســتاهای این شهرستان 
هســتند، تصریح کرد: 90 روستای این شهرســتان با تانکر 
آب رسانی می شوند؛ برای مشکل آب روستاها و برای مشکالت 
و اولویت های روستاها که متفاوت است باید برنامه ریزی های 

متفاوتی داشته باشیم.
وی گفت: حدود ۳ هزار نفر در شهرستان اردستان در ادارات 
کار می کنند و شــغل کارمندی دارند، باید برای اشتغال اول 

کارخانه های موجود را تثبیت کنیم و در جهت توسعه و جذب 
ســرمایه گذار اقداماتی انجام بدهیم که این موضوع در حال 

پیگیری است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با رایزنی هایی 
که با مدیرعامل ســایپا انجام دادیم، مرکز کال سنتر در شهر 
زواره راه اندازی شــد، اما به دلیل مشــکالتی که پیدا کرد تا 
به حال نتوانســته ایم نیروهای زیادی جــذب کنیم ولی با 
پیگیری های مدیرعامل شرکت همراه اول کشور، تالش داریم 
مرکز پاسخگویی 9990 را در این مکان فعال کرده که با فعال 

شدن این مرکز نیروهای بیشتری جذب می شوند.
طباطبایی نژاد در پایان بیان داشــت: دربــاره کمبود آب در 
شهرستان باید با طرح های کشــاورزی صنعتی آب مدیریت 
شده و چاه های غیرمجاز بسته شوند، اینکه فقط ساعت آب 

کم بشود راهکار درست و کافی نیست.

نماینده مردم اردستان در مجلس:

تثبيت كارخانه های موجود، مهم ترين كار در حوزه اشتغال پايدار است

تب قیمت نوبرانه هاي تابستاني فروکش کرد

نوبت اول
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خواننده پاپ، راهی اصفهان شد 
حامدهمایون در اصفهان می خواند. عالقه مندان برای شرکت در کنسرت شاد این خواننده 
پرطرفدار می توانند با تهیه بلیت از ســایتwww.360.ir، پنجشنبه۱۲مرداد ماه رأس 

ساعت۱۸:۳۰و۲۱به تاالر رودکی اصفهان مراجعه کنند.

در شهر

به بهانه اکران »اکسیدان«؛

برای »او« که درجه یک است
از من بپرســند، می گویم »درجه یک« است اما 

حداقل تا االن هنر و توانمندی هایش آن طور که پریا پارسا 
باید و شاید دیده نشده اســت. این مطلب شاید 
کامال »دلی« باشد؛ در وصف کسی که تصور می کنم در سال های آینده 

حتما و قطعا خیلی بیشتر درباره اش خواهیم شنید.
بی حاشیه، موقر و آرام است.  سال ها کار نمایش انجام داده است. جوایز 
مختلفی گرفته، خاک صحنه خورده و در قامت کارگردان و بازیگر، نمایش 
روی صحنه برده است. عروسک گردانی را هم تجربه کرده. در سینما و 

تلویزیون بوده و تله فیلم هم بازی کرده است. 
نوروز 9۱ برای اولین بار از قاب تلویزیون میهمان خانه های مردم شــد. 
نقش حاج آقا »ستاری«، روحانی ندامتگاه در سریال »چک برگشتی« 
سیروس مقدم را برعهده داشت. کاراکتر بامزه و دلنشینی داشت و لباس 
 روحانیت بر تنش نشســته بود و توی ذوق نمی زد. روان و مسلط بازی 
می کرد. درســت مثل کاراکتر روحانی که در »اکسیدان« بازی کرده: 

بامزه، مسلط و دلنشین. 
مثل همان چنددقیقه ای که »مرتضی ِکِرندی« فیلم مانی حقیقی شده 
بود.  در »پذیرایی ســاده« فقط چنددقیقه حضور داشت اما استاندارد و 
به اندازه بازی کرد. آن قدر خوب که همان چندلحظه دلت برای مرتضای 
کارگر می سوزد وقتی ده میلیون تومان را از او می گیرند و به برادرش می 
دهند و حتی بغض می کنی وقتی مرتضی مایوسانه و نجیبانه به مانی نگاه 
می کند.  نگاه، میمیک صورت و سکوت مرتضی، در آن سکانس، عجیب 
 عالی ست. اصال یکی از نقاط قوت بازی او همین تسلط بر فن بیان و زبان

 بــدن اســت.این بازیگــِر درجــه یــک، این روزهــا »اکســیدان« 
را بــر روی پــرده دارد. فیلمــی کــه از قضــا پرحاشــیه هم شــده 
و  بخاطر شــوخی با کلیســا و کشــیش ها و پرداختن خاص به برخی 
 موضوعــات، حتــی زمزمــه هایــی دربــاره احتمــال توقیــف آن

 شنیده می شود. 
 از حواشــی بیرونی فیلم کــه بگذریم، بــازی ها خوب اســت. درواقع

» اکسیدان« توانسته از بازیگرانش بازی های خوبی بگیرد. جواد عزتی 
خیلی خوب توانسته وجه درام و کمدی شخصیت را در کنار یکدیگر به 
تصویر بکشد. امیر جعفری هم که بیشتر دیالوگ های کمدی متعلق به او 
بوده به خوبی توانسته از پس اجرای آنها برآید و حتی لیندا کیانی هم نمره 
قبولی می گیرد. بازیگر نقش »روحانی« فیلم هم همان طور که در باال 

اشاره شد، بازی روان و جذابی دارد.
 یقین دارم در آینده خیلی بیشتر از او خواهید شنید؛ از »وحید آقاپور« 
که »درجه یک« است و هنوز کشف نشده است . وقتی کشف بشود، قطعا 
سینما و تلویزیون ما افسوس روزها و سال هایی را می خورد که از هنر و 

توانمندی او به بهترین شکل استفاده نکرد. 

موسیقی

کتاب »نقش زنان در دفاع مقدس و انقالب اسالمی« با 
پژوهش ولی ا... اسماعیلی درکه به رشته تحریر درآمده و 

توسط انتشارات چشم ساعی چاپ و منتشر شده است.
 این کتاب به نقش و سابقه تاریخی زن در جامعه دینی و 
مقام زن در اسالم تا نقش زنان در انقالب و جنگ و دفاع 

مقدس و پس از آن در این کتاب اشاره کرده است. 
کتاب »نقش زنان در دفاع مقدس و انقالب اســالمی« 
در ۱9 بخش بــه »مقام زن در اســالم«، »نقش زن در 
تاریخ اســالم«، »نقش نظامی زنان در صدر اســالم«، 
»نقش نظامی زنان در عصر حضرت علی )ع(«، » نقش 
نظامی زنان در حماسه عاشورا«، »مقایسه زن در اسالم 
با دیگر ادیان«، »آموزش نظامی برای زنان«، »زن و دفاع 
مقدس«، نقش نظامی زنان در نظام جمهوری اسالمی 
ایران)دفاع مقدس(«، »نقــش زنان و ترویج ارزش های 
ایثار و شهادت«، »نحوه حضور زنان در جبهه های نبرد«، 
»زنان و دفاع از خرمشــهر« و »زنان و دفاع از آبادان« 

پرداخته است.
کتاب مصور »نقش زنــان در دفاع مقــدس و انقالب 
اسالمی« در 9۳ صفحه با شــمارگان یک هزار نسخه را 
انتشارات چشم ساعی اصفهان منتشر و روانه بازار کتاب 

کرده است.

به مناسبت دهه کرامت؛

نمایش»قصه کفش های 
کوچولو« اجرا می شود

کارگــردان نمایش قصه کفش هــای کوچولو در مورد 
جزییات آن گفت: نمایش »قصه کفش های کوچولو«  با 
محوریت کرامات امام رضا )ع( و به مناسبت دهه کرامت، 
به درخواست شهرداری منطقه ۱۱اصفهان در هنرسرای 
مهتاب رهنان اجرا می شود.سعید اللهیاری تصریح کرد: 
این نمایش روایتگر اتفاقاتی اســت که در انبار اشیای 
گمشده حرم امام رضا )ع( رخ می دهد. وی افزود:در این 
نمایش، یک پالتوی فراموش شده، یک چمدان خسته 
و نقاره و طبلی قدیمی با یک جفت کفش کوچک تازه 
وارد و ناراحت، اظهار همدردی می کنند و بی توجه به 
عنکبوتی که آنها را مسخره می کند امید خروج از این 
انباری را به هم می دهند، تا اینکه یک روز خادم حرم، 

ویلچری را به انبار می آورد و...
عالقه مندان برای دیدن این نمایش تــا ۱۳ مرداد ماه 
فرصت دارند هر روز رأس ساعت ۱9 به هنرسرای مهتاب 

رهنان مراجعه کنند.

واژه های نقال و نقالی از زمان قاجار در زبان و ادبیات فارسی 
کاربردی شــده زیرا در متن های تاریخی و یا لغت نامه های 

پیش از آن به این شکل نیامده است.
یکی از جلوه های هنر نمایشی در آیین های نمایش مذهبی 
ایران پرده خوانی یا پرده گردانی است که یک هنر ترکیبی از 
چند فن و هنر مانند فن بیان، هنر قصــه گویی و نقالی، هنر 

شمایل نگاری و موسیقی است.
در گذشته مجالس نقالی رونق خاصی به اصفهان می داد و هم 
اکنون هم شهرداری اصفهان این هنر را مورد توجه ویژه قرار 
داده و در هفته نکوداشت اصفهان در خیابان های با غ گلدسته 
و خیابان شهید بهشتی نژاد - جنب استانداری، نمایش های 

خیابانی و نقالی خوانی هایی برگزار می کند.
مرشد علی زنگنه، درباره هنر نقالی خوانی می گوید: هنر نقل 
و نقالی خوانی مربوط به قبل از دوران صفویه بوده است. درآن 
دوران به این هنر بها داده می شد و می گفتند در مدح حضرت 
علی)ع( و آل ایشــان بخوانند؛ در زورخانه ها در مدح ایشان 
می خواندند و کم کم در قهوه خانه ها اسکندرنامه و ابومسلم 

نامه می خواندند.

وی ادامه می دهد:  این داستان ها را خواندند تا به داستان های 
شاهنامه رسیدند و این هنر رونق خاصی گرفت و مستمعین 

زیادی را به خود جذب کرد.
زنگنه در ادامه از جمله بزرگان هنر نقالــی خوانی را مرحوم 
مرشدحبیب ا... ایزدخواستی، مرشــد برزو و استاد همه آنها 
مرحوم مرشد عباس عباس ضریری نام برده و تصریح می کند: 
مرشدها به مناسبت های روز اشعاری می خواندند و روایت ها و 
داستان هایی را نقل می کردند و البته در نقالی خوانی مردم را 

به راستی و خوبی توصیه می کردند.
وی اظهارمی کند: مردم نیز نقالی خوانی را دوســت داشتند 
و خوب گوش می کردنــد،  زیرا پرده خوانــی و نقالی خوانی 
در خدمت دین بود، هنر در خدمت دین بود و نشــانه عظمت 

فرهنگ کشورمان به شمار می رفت.
زنگنه نقالی خوانی را جزو میراث ماندگار می داند که با فرهنگ 

و دین مردم ایران پیوند خورده است.
وی اضافه می کند: در گذشته حافظ خوانی و قصه خوانی توسط 
نقاالن اجرا می شد و طرفداران زیادی داشت، اما حاال به صورت 
قبل نیست، اگرچه قدیمی ترها و اصحاب هنر و ادب هنوز از 

این هنر لذت می برند و در هر مناسبتی مرید نقاالن هستند 
ولی  باید از این ظرفیت قوی با به روزکردن آن بهره برد؛ چرا که 
حماسه سرایی مردم را به شور و شوق درمی آورد و از افسردگی 

خارج می شوند.
یکی دیگر از هنرمنــدان نقالی به خبرنگار مــا می گوید: در 
زمان های قدیم که هنوز تلویزیون ظهور نکرده بود، فراغت مردم 
بیشتر یا با کتاب خواندن همراه بود یا اینکه در قهوه خانه ها از 

نقاالن معروف بهره می بردند.
این پیشکسوت نقالی می افزاید:نقاالن زمانی که داستانی را 
نقل می کردند، با چوب تعلیمی که در دست داشتند حرکاتی را 
انجام می دادند، این چوب تعلیمی زمانی نقش شمشیر یا لخت 
گرشاسبی )شالق( را داشت که نقال با دسته آن، چوب بازی 
می کرد و حالت شمشیرکشی را تداعی می کرد؛ گاهی از آن 
به عنوان گرز استفاده می کرد و وقتی می خواست گرز را فرود 
بیاورد، چوب را برعکس می گرفت و با آن حالت فرودآمدن گرز 
را اجرا می کرد، گاهی هم نقش نیزه را داشت و زمانی که نقال 
پرده ها را نقل می کرد، با سر آن چوب که شکل سر پیکان است 

سوژه موردنظر را نشان می داد.
وی بیان می کند: در نبود تلویزیون، نقــال ها،  نقل مجالس 
بودند، در آن زمان هر قهوه خانه دو تا سه نقال داشت و روزی 

سه چهارمرتبه نقالی می شد، 
نوبت به نوبــت هرکدام یک 
داستان می گفتند و به این 
ترتیب، مردم از داســتان ها 

استفاده می کردند.
هنر نقالی بــه قدمت زمانه 
فردوســی اســت و شــاید 
بتوان گفــت اولیــن نقال 
خود فردوســی بــوده که 
داستان های شاهنامه را برای 

اطرافیان می خوانده است.
فردوســی برای زنــده نگه 
داشتن زبان فارسی شاهنامه 
را سرود، شاهنامه دست به 
دست شــد و آ نها که باسواد 
بودند، داســتان هــا را نقل 

می کردند.
بعد از آن ســینه به سینه به 

دوران های بعد رســید و مردم در چای خانه و قهوه خانه ها 
حضور می یافتند، داستان ها را می شنیدند، کلمات و مفاهیم 
فارسی اصیلی که در شــاهنامه توسط حکیم فردوسی به کار 
رفته بود در ذهنشــان جای می گرفت و تکــرار و بازخوانی 
شاهنامه باعث ماندگارشــدن پندهای فراوان و مفاهیم واال 

می شد.
امروزه با گسترش روابط تجاری و ورود تکنولوژی و تکنیک های 
مختلف برای ارائه یک اثر در نمایــش های صحنه ای، اعتبار 

نقالی رو به کمرنگ شدن می رود.

پیشکسوت نقالی خوانی اصفهان مطرح کرد:

نقالی خوانی؛ یادگار دوران صفویه

به گزارش ایمنا؛ نقالی در لغت به معنی کار و پیشه ای است که فردی به نام نقال، کاال ویا چیزی را از جایی 
به جای دیگر می برد و نقل می کند، اما در اصطالح به پیشه و هنر کسی گویند که داستان ها و واقعه های 

هیجان انگیز و جذابی را که شنیده و یا خوانده را برای سرگرم کردن مردم نقل و بیان می کند.

مرشدها به 
مناسبت های 

روز اشعاری 
می خواندند 
و روایت ها و 

داستان هایی را 
نقل می کردند 

و البته در نقالی 
خوانی مردم را به 

راستی و خوبی 
توصیه می کردند

»نقش زنان در دفاع مقدس و 
انقالب اسالمی« منتشر شد
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حقوقی شهرستان تیران واقع در استان اصفهان شهرستان تیران ارجاع و به کالسه 
9609983630100401 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/7/5 و ساعت 
9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 174 شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تیران )163 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره دادنامــه: 9610113753300999 شــماره پرونــده:  /234
9609983753300450 شــماره بایگانی شــعبه: 960464 در پرونده کالســه 
960464 دادگاه عمومی بخش کرون در خصوص دادخواســت اداره منابع طبیعی 
شهرســتان تیران و کرون مبنی بر مطالبه خســارت باتوجه به اینکه خوانده آقای 
غالمحسین رضوانی فرزند علی مجهول المکان می باشد. لذا بدینوسیله طبق ماده 
72 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی به تاریخ 1396/06/27 ساعت 12:15 
تعیین و ابالغ می گردد و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشــر آگهی نامبرده فرصت 
دارد با مراجعه به دادگاه ضمن اعالم نشــانی دقیق خود اوراق ثانی دادخواســت را 
دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رساند و در صورت  عدم 
 حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 170 شعبه دادگاه عمومی بخش کرون

)122 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

5/237 کالسه پرونده: 73/96 شماره دادنامه: 116 تاریخ رسیدگی: 96/5/4 مرجع 
رسیدگی: شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: آقای عباسعلی 
براتی فرزند یوسفعلی به نشانی: درچه - خط گاز شرقی- کوی شهید دردمند. خوانده: 
آقای ماشــااله گل بداغی فرزند فتح اله به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست آقای 
عباسعلی براتی فرزند یوسفعلی به طرفیت آقای ماشــااله گل بداغی فرزند فتح اله 
به خواسته مطالبه بها اجناس مندرج در فاکتور به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر در تادیه، بدین شرح که خواهان مدعی اســت خوانده مقداری وسایل از وی 
کرایه کرده است لیکن از اســترداد آنها امتناع کرده اســت و در شعبه 103 دادگاه 
کیفری 2 خمینی شهر محکوم شده اســت لذا تقاضای مطالبه بهای اجناس کرایه 
ای را دارد. شورا باتوجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس که کل بهای اجناس 
کرایه ای را مبلغ 21/860/000 ریال تعیین کرده است و اینکه نظریه مورد اعتراض 
هیچکدام از طرفین واقع نشده است و همچنین خوانده دلیل و مدرکی مبنی بر برائت 
ذمه خود و یا ادای دین در حق خواهان ارائه نکرده است لذا دعوی خواهان را مقرون 
به صحت دانسته و مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21/860/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 282/500 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/7/15 لغایت 
اجرا در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای شورا غیابی است و ظرف 20 روز 
قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4388 
شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)323 کلمه، 3کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/280 در خصوص پرونده کالســه 96- 271 ش 1 ح شعبه اول حقوقی و حسبی 
شورای حل اختالف تیران خواهان آقای محســن مظاهری فرزند محمد صادق به 
طرفیت علیرضا هاشــم زاده زازرانی فرزند محمدرضا دادخواستی مبنی بر تقاضای 
 125 CDI صدور دستور مبنی بر الزام انتقال ســند یک دستگاه موتور سیکلت هرم
به رنگ قرمز به شماره پالک ایران 621- 53981 به انضمام هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خدمات وارده تــا اجرای حکم تقدیم این شــورا گردیده با توجه به 
اینکه آدرس خوانده محترم را مجهول المکان اعالم نموده  لذا بنا به دستور شورای 
حل اختالف شــعبه اول حقوقی و حســبی تیران و تقاضای خواهان بر حسب ماده 
73 ق.آ.د.م به خوانده ابالغ می گردد در در تاریخ 96/6/13 روز دوشــنبه ســاعت 
10:30 صبح در شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران واقع در 
جنب دادگستری تیران حاضر گردد. مشارالیه می تواند قبل از وقت رسیدگی جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به شورا مراجعه در غیر اینصورت تصمیم 
مقتضی صادر خواهد شد. م الف: 168 شعبه اول حقوقی و حسبی شهرستان تیران 

)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/287 خواهان: بانک مهر اقتصــاد ) نمایندگی علیرضا زمانی ( با وکالت آقای روح 
اهلل خاکی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان -  نطنز - خ مطهری رهنی - نرسیده 
به چهارراه افوشــته جنب بیمه رازی خواندگان : آقای حمیدرضا شــاکری نشلجی 
فرزند علی 2.  آقای جالل صادقی سه ده فرزند ســلطانعلی همگی به نشانی  آقای 
مسعود صادقی آرانی فرزند سلطانعلی به نشــانی اصفهان - آران و بیدگل - میدان 
حرم -  روبروی پارکینگ -  جنب رستوران یاســمن خواسته ها: مطالبه وجه چک 
به تاریخ 96/2/9 در وقت فوق العاده شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
آران و بیدگل تشکیل و پرونده شماره 950916 تحت نظر است. مالحظه می گردد 
وکیل خواهان با ارســال الیحه ای اکتفا نموده  -هیچ یــک از خواندگان علیرغم 
وصف ابالغ حضور ندارند لذا با اعالم رسمیت جلســه - ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می گردد. رای دادگاه در 
رابطه با دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای روح اهلل خاکی به طرفیت آقایان:1. 
حمیدرضا شاکری نشــلجی 2. جالل صادقی سه ده 3. مســعود صادقی آرانی به 
خواسته :1- مطالبه وجه ا فقره چک به مبلغ دویست و یک میلیون وسی و دو هزار و 
ششصد و بیست ریال با شماره 891304 مورخ 95/2/27 - عهده بانک کشاورزی 
2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه - با عنایت به محتویات پرونده و به طور 
مشخص تصویر مصدق چک مزبور و گواهینامه عدم امکان پرداخت  تنظیمی از 
ســوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و 
اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه پیش گفته و با استظهار 
از اصل استصحاب )در مورد اشــتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت 
ذمه خواندگان ارائه - اقامه و یا تحصیل نشــده اســت. بنابراین دعوی خواهان را 
وارد تشخیص داده و به اســتناد مواد 198-502- 519 و522 قانون آئین دادرسی 
مدنی - ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک - حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ مذکور به عنوان 
اصل خواســته و به پرداخت حق الوکاله وکیل - مطابق تعرفه قانونی و به پرداخت 
مبلغ هفت میلیون و چهارصد و نودو شــش هزار و یکصدو چهل و یک ریال بابت 
سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تمبرهای الصاقی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک تا 
زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف: 5/2/96/325 رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران 

و بیدگل)458 کلمه، 5 کادر(

اجرائیه
5/288 مشخصات محکوم له م محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا 
زمانی اندوانی به نشانی اصفهان ابتدای خ توحید پالک 3 مشخصات محکوم علیه م 
محکوم علیهم : 1 محمد سعید مهندس فرزند عباس به نشانی کاشان خ مال حبیب 
اله شریف ک شهید قپانی کوی مال فتح اله   2 مرضیه مهندس فرزند عباس به نشانی 
کاشان خ مال حبیب کوی مال فتح ا...     3 محمد خلجی فرزند جواد به نشانی کاشان 
خ امام خمینی گذر اقا کوی تکیه منزل شــخصی    4 محمدرضا درستکار قمصری 
فرزند حسین مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : روح 
اله خاکی فرزند غالمحسین به نشانی نطنز خ رهن قبل از چهارراه افوشته جنب بیمه 
رازی دفتر وکالت وکیل بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی اندوانی محکوم 
به : به موجب شماره دادنامه مربوطه 9509973620201265 مورخ 1395/8/22 
محکوم علیهم متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 1522/078074/50 مورخ 1394/12/06 به عنوان 
اصل خواسته و نیز مبلغ 7550000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 12680000 
ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق محکوم 
له ضمنا هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم میباشد و رای صادره در خصوص محمد 
سعید مهندس و محمدرضا درســتکار قمصری غیابی میباشد . محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1 – ظرف ده روز مفا آنرا به اجرا گذارد ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی ( 2 - ترتیبی برای پرداخت محکــوم 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 غیر منقول ، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسســات 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 واال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 4 - خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای 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 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 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 محکوم علیه از زندان منوط به 
 موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود .

 ) تبصره 1ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394 ( مدیر دفتر دادگاه 
حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگســتری شهرستان آران و بیدگل 
 - زهــره رمضانی مقدم م الــف: 5/2/96/326 رئیس دادگاه : امیر حســین رزاقی

 )586 کلمه، 6 کادر(
 ابالغ وقت رسیدگی

5/289 بدین وســیله اعالم می گردد آقای مســعود توحیــدی فرزند محمدعلی 
دادخواستی به طرفیت 1. آفتاب گنجی پور2. سپهدار گنجی پور 3. ولی اله حیدری 
مبنی بر مطالبه وجه در این شــعبه مطرح رســیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ 
میگردد در تاریخ 96/6/22 چهارشنبه ساعت 18 جهت رسیدگی در شعبه اول شورای 
حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم به دفتر شــعبه مراجعه نماید. م الف:  5/2/96/327 شعبه اول شورای حل 

اختالف آران و بیدگل)84 کلمه، یک کادر(
فقدان سند مالکیت

5/247 شــماره صادره: 1396/42/389125- 1396/4/21 نظر به اینکه ســند 
مالکیت 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1349 فرعی از 4793 
اصل واقع در بخــش 5 اصفهان ذیل ثبت 185345 در صفحــه 383 دفتر امالک 

جلد 991 شماره چاپی ســند دفترچه ای 460612 به نام آقای نادر خسرو شیرانی 
فرزند عبداله ثبت و صادر و تســلیم گردیده است و مع الواســطه طبق سند قطعی 
46549 مورخ 1389/12/18 دفترخانه 55 اصفهان به نام خانم شهره شیرانی فرزند 
عبداله انتقال قطعی یافت و ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
139621702002412946 مــورخ 1396/4/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 63005 مورخ 1396/3/17 به گواهی دفترخانه 
55 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 14114 قویــدل رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک جنــوب اصفهان

)286 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/246 شماره صادره: 1396/42/389241- 1396/4/21 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 1349 فرعی از 4793 اصل واقع در بخش 5 اصفهان 
ذیل ثبت 93747 در صفحه 433 دفتر امالک جلد 529 شــماره چاپی سند دفترچه 
ای 365474 به نام آقای سید رسول امین جواهری فرزند محمد ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است و طی سند قطعی 50183 مورخ 1363/2/1 دفترخانه 12 اصفهان مقدار 
4/5 دانگ مشاع مورد ثبت به غیر انتقال قطعی یافته و سند جداگانه صادر شده است و 
مع الواسطه طبق سند قطعی 30853 مورخ 1367/1/21 دفتر خانه 83 اصفهان مقدار 
1/5 دانگ مشاع باقیمانده به خانم شهره شیرانی فرزند عبداله انتقال قطعی یافت و 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139621702002412946 
مــورخ 1396/4/10 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن 
ذیل شــماره 63006 مورخ 1396/3/17 به گواهی دفترخانه 55 اصفهان رســیده 
است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 14111 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)286 کلمه، 3 کادر(

اعالم مفقودی 

کارت خودروی ســواری پژو GLX405 مدل 1389 به رنگ 
نقره ای متالیک به شــماره پالک 31 هـــ 913 ایران 13 و 
شماره شاســی NAAM01CA4AE206324 و شماره 
موتور 12489008018 به نام رسول بابائیان کوهپائی مفقود 

گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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فناورانه

کارشناسان و متخصصان هوافضای ژاپن در پرتاب یک فروند موشک به فضا 
که گفته می شود اولین راکت توسعه یافته این کشور بوده، ناکام ماندند. این 

راکت فضایی پس از 80 ثانیه به داخل دریا سقوط کرد.
ظاهرا این پرتاب شــامگاه روز یکشــنبه از مرکز فضایی »تایکی« در استان 
»هوکایدو« صورت گرفت و کارشناســان هوافضای ژاپنــی می گویند این 
موشک قبل از آنکه به ارتفاع مورد نظر برسد، ارتباط آن با مرکز کنترل فضایی 

قطع شد.
 این راکت 10 متری که »مــو مو« نام دارد، بر اســاس گــزارش تلویزیون 
»ان.اچ.کی« ژاپن با ســوخت اتانول کار می کند و شــرکت »فناورهای بین 

ستاره ای« این کشور مراحل ساخت آن را بر عهده داشته است.
همچنین اعالم شده که 80 ثانیه پس از پرتاب این موشک ارتباط آن قطع شد و 
پایگاه فضایی، دیگر داده ای در مورد موقعیت و سرعت آن دریافت نکرده است. 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود این موشک به ارتفاع مورد نظر که 
بیش از 100 کیلومتر بوده فرستاده شود که در انجام این ماموریت ناکام ماند.

متخصصان هوافضای ژاپن پیش بینی می کنند که ممکن اســت موشــک 
»مومو« در هشــت کیلومتری محل پرتاب به داخل اقیانوس آرام ســقوط 

کرده باشد.

تولید مواد غذایی با استفاده از برقسقوط راکت فضایی ژاپن پس از 80 ثانیه

محققان فنالندی با استفاده از الکتریسیته موفق به تولید مواد غذایی شده اند 
که می تواند کلیدی برای مبارزه با گرسنگی در جهان باشد.

تیم محققان فنالندی موفق شده اند نوعی پروتئین تک سلولی را با استفاده از 
کربن دی اکسید و الکتریسیته تولید کنند که از آن می توان غذای حیوانات و 

همچنین مواد غذایی برای انسان تولید کرد.
 محصول نهایی این فرآیند ترکیبی خواهد بود کــه 50 درصد آن از پروتئین، 

25 درصد از کربوهیدرات و مابقی شامل چربی و نوکلئیک اسید است.
محققان این پروژه در توضیحات خود اعــالم کردند که این روش می تواند در 
مناطقی که با قحطی و کمبود مواد غذایی مواجه هســتند مثمرثمر باشــد، 
خصوصا که در هر منطقه با توجه به نیازهای موجود می توان نوع پروتئین آن 

را تغییر داد.
در حال حاضر تولید هر گــرم از این ماده دو هفته به طــول می انجامد و طی 
تخمین های محققان به یک دوره 10 ساله برای صنعتی سازی کامل آن نیاز 

است.
این روش ارزشمند می تواند عالوه بر اینکه با اســتفاده از انرژی خورشیدی و 
گازهای موجود در هوا غذا تولید کند، می تواند سبب کاهش گازهای گلخانه ای 

و حفظ منابع طبیعی زمین شود.

بحران کمبود انرژی محققان را واداشته تا ایده های مختلف و در برخی موارد 
اعجاب انگیزی را برای صرفه جویی در مصرف انرژی ارائه کنند و ســاخت 
عینک هوشمندی که با استفاده از آن و تنها با یک چشم به هم زدن می توان 

چراغ ها را خاموش کرد تازه ترین مورد محسوب می شود.
به بیان بسیار ساده می توان گفت چشم بزنید تا چراغ ها خاموش شوند! قلب 
این فناوری یک حسگر مخصوص تعبیه شــده در عینک است که می تواند 
حرکات چشــم را به عنوان فاکتوری برای خاموش و روشن کردن چراغ ها 

به کار گیرد.
این فناوری بیش از هر گروه دیگری برای آن دسته از افرادی کارایی دارد که 

هر دلیل توانایی حرکتی ندارند.
حسگر این عینک یک ژنراتور تریبوالکتریک بسیار باریک است که به راحتی 

در بدنه عینک جاسازی می شود. 
هر زمان که شــخص پلک می زند، حرکت پوســت در کناره های چشــم 
موجــب فعالســازی الیه هــای پلیمری شــده کــه در نهایت ســیگنال 
الکتریکــی تولید می شــود. با تکــرار پلک زدن هــا نوعی پیــام تعریف 
 می شــود که می توان آن را به عنوان یک پیــام موثر بــرای رایانه در نظر

 گرفت.

علمپژوهی

کشف دایناسوری شبیه به 
پرندگان امروزی

اخیرا دایناسور جدیدی شناسایی شده است که شباهت 
قابل توجهی به یکی از پرندگان امروزی، »کاسوری« یا 

»شترمرغ کاله خوددار« دارد.
کاسوری، پرنده ای درشت اندام است که سر و گردن بی پر 

دارد، بومی استرالیا و گینه نو است و توانایی پرواز ندارد.
Corythoraptor ja� »این دایناسور تازه کشف شــده

cobsi« یا »کوروتورپتور جاکوبسی« نام دارد و به عنوان 
»خاگ دزدان«، یکی از چندین گونه دایناسور پرنده مانند 

که تاکنون کشف شده، طبقه بندی شده است.
اسکلت تقریبا کامل از این موجود در یک ایستگاه قطار در 

جنوب چین کشف شده است.
به گفته دانشمندان، کشف جاکوبسی شواهد بی سابقه ای 
را ارائه می دهد که دایناسورهای گونه خاگ دزدان از نظر 
ریخت شناسی و رده بندی تنوع بیشتری در منطقه جنوبی 

چین داشته اند.
یکی از شــگفت انگیزترین شــباهت های موجود بین 
جاکوبسی باستانی و کاسوری امروزی، تاج یا کاکل روی 
سر آنهاست. با مقایسه این دو گونه، محققان حدس می زنند 

که چرا این دو موجود به این شکل تکامل یافته اند.
یکی از احتماالت این اســت که تاج 15 سانتی متری به 
عنوان شکلی از ارتباط استفاده می شده است یا استفاده ای 

مانند پرهای طاووس برای جذب جفت داشته است.
یکی دیگر شباهت های ذکر شده توســط دانشمندان، 
گردن بلند و باریک و بدن شــترمرغ مانند این دو گونه 
 است.دایناســور تازه کشف شــده 68/1 متر ارتفاع دارد.

 به گفته محققان این موجود دارای پاهای سریعی است 
و برای گرفتن غذا نیز در هر دســت سه چنگال تیز دارد. 
دانشــمندان بر این باورند که این پرنده بین 66 تا 100 
میلیون سال پیش در دوره کرتاسه پسین، آخرین دوران 

زندگی دایناسورها، زندگی می کرده است.
قابل ذکر اســت که کاسوری نسبت مســتقیمی با این 
دایناســور ندارد؛ با وجود اینکه پرندگان امروزی از نسل 
دایناسورها هستند، اما تنها گونه های کوچک دانه خوار 

توانستند از برخورد ستاره مشهور جان سالم به در ببرند.

رونمایی از گوشی تاشوی سامسونگ درنیمه دوم 2017
براساس اخبار و یا بهتر بگوییم شــایعاتی که از چند هفته قبل در فضای وب منتشر شده است، 
گلکسی نوت 8 تنها محصول باالرده سامسونگ در نیمه دوم سال 2017 نخواهد بود و این شرکت 

کره ای به زودی اسمارت فون تاشویی با شماره مدل SM-W2018 را نیز رونمایی خواهد کرد.

چراغ ها را با یک چشمک خاموش کنید

هوش سنج

می خواهیم 8 کتاب یکســان را بین 4 نفر تقسیم 
کنیم. به طوری که به نفر دوم حداکثر 2 کتاب و به 
نفر سوم حداقل 2 کتاب و به سایر نفرات حداقل 1 

کتاب برسد. تعداد حاالت ممکن برابر است با:
الف( 31        
 ب( 35        

  ج( 70    
 د( 65          

هـ( 56

 Or you can say that 100/99=1000/990 
.which is obviously bigger than 1000/999
is less than 100/99 100/99.9 >� 1000/999

  معمای شماره 2199

  جواب معمای شماره 2198

افزایش آمار چاقی مفرط، مشکالت قلبی و عروقی، سکته 
در سن پایین و مواردی از این دست نشانه هایی از زندگی 
ناسالم امروزی ما هستند. برای دوری از چنین فجایعی، 
واضح اســت که باید پرخوری را کنار بگذاریم و بخشی از 

روزمان را به انجام حرکات ورزشی اختصاص دهیم.
اپلیکیشن Push Ups می تواند مربی شخصی شما در 
خانه و محل کار باشد. شــنا رفتن، مبنای این اپلیکیشن 
است که می تواند تعداد دفعات آن و کالری سوزانده شده 
توسط این حرکت ورزشی را برای شــما به ثبت برساند.

Runtastic Push Ups می تواند بدون دخالت دست، 
تعداد شنایی که می روید را بشمارد. بدین صورت که کافی 
است موبایل را بین دستان و جلوی صورت روی زمین قرار 
داده و با هر بار پایین آمدن در شنا، با بینی خود به صفحه 
موبایل ضربه زنید؛ بنابراین شمارنده اپلیکیشن به همین 
روش خالقانه و تا حدی عجیب، شــمارش دفعات شنا را 

بدون دخالت دست ممکن می کند.
نســخه اندروید و iOS این اپلیکیشــن با گوگل فیت و 
Apple Health کامال سازگارند و می توانید کلیه آمار و 
ارقام مربوط به ورزش خود را با آنها همگام سازی کنید. این 
آمار و ارقام شامل تعداد دفعات شنای روزانه، زمان تمرین، 
زمان استراحت و میزان کالری که در اثر ورزش سوزانده اید 
می شوند.هر چقدر در شــنا رفتن پیشرفت کنید، به لول 
باالتری در اپلیکیشن می رسید. حتی برای رقابتی شدن 
فضا و ایجاد انگیزه در کاربران، Push Ups یک جدول رده 
بندی داخلی در اپلیکیشن قرار داده تا در آن رکورد سایر 
افراد را بشکنید و خودتان به استاد بی رقیب شنا تبدیل 
شوید. اگر می خواهید که در عین داشتن بدنی سالم و دور 
شــدن از بیماری ها به تقویت ماهیچه هایتان بپردازید، 
توصیه می کنیم حتمــا Runtastic Push Ups را با 

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

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپلیکیشنRuntasticPushUps؛

یک مربی ورزشی شخصی و شمارنده حرکات شنا

دربخشدانشجوییودانشآموزی؛

کسب  مقام توسط روبات های ایرانی 
در مسابقات ژاپن

16 تیم ایرانی در بخش دانش آموزی و دانشجویی موفق به کسب 
مقام در مسابقات ربوکاپ ژاپن 2017 شدند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ مسابقات ربوکاپ ژاپن 2017 با کسب رتبه 
16 تیم ایرانی به کار خود پایان داد.تیم های برگزیده در بخش های 

دانش آموزی و دانشجویی به شرح زیر است:
 MRL در بخش بزرگساالن و در لیگ شبیه ساز امداد و نجات، تیم

دانشگاه آزاد اسالمی قزوین به مقام قهرمانی رسید.
در لیگ روبات های امدادگر واقعی به عنوان یکی از ســخت ترین 
لیگ های مسابقات، تیم دانشگاه آزاد اســالمی یزد مقام اول را از 

آن خود کرد.
در لیگ روبات مجازی امداد و نجات تیم دانشگاه امیرکبیر مقام دوم 
را از آن خود کرد. در لیگ شبیه ساز امداد و نجات تیم دانشگاه تبریز 

مقام دوم را کسب کرد.
دانشگاه آزاد اسالمی ایلخچی نیز در لیگ روبات های انسان نمای 
سایز بزرگ، مقام سوم را کسب کرد. در لیگ روبات امدادگر واقعی 

تیم MRL دانشگاه آزاد اسالمی قزوین مقام سوم را به دست آورد.
همچنین در رقابت فنی شبیه ســاز امداد و نجات، دانشگاه تبریز 

جایگاه اول را به خود اختصاص داد.
در قسمت دانش آموزی این مسابقات نیز نتایج زیر به دست آمد:

تنها مقام در بخش اصلی که در لیگ امدادگر به دست آمد توسط 
تیم کاوش دانش از دبیرستان دانش بود که توانستند به مقام اول 

نائل شوند.
در لیگ فوتبالیست پیشرفته سبک وزن روبات های فوتبالیست نیز  

تیم دبیرستان عالمه حلی 5 مقام اول را کسب کرد.
در فضای مشترک مقام اول را تیم سینا از مدرسه ابوعلی سینا کسب 
کرد. در روبات امدادگر، تیم کاوش دانش موفق شد مقام اول را به 

خود اختصاص دهد.
در فوتبالیست دانش آموزی، تیم سالم اسالم به مقام اول نائل شد.

تیم کاوش از مدرسه دانش به مقام نخست دست یافت،  تیم عالمه 
حلی نیز به مقام اول نائل شد. در بخش بهترین بازدهی نیز مقام اول 
توسط تیم مدرسه سالم اسالم کسب شد. در بخش بهترین تیم تازه 

وارد، مقام اول به تیم اسالم اختصاص داده شد.

درپیامیتوئیتریمنتشرشد:

 توضیح مدیر تلگرام 
در باره انتقال سرور به ایران

»پاول دوروف« نسبت به انتشار اخبار انتقال سرورهای تلگرام به 
ایران واکنش نشان داد و گفت: تنها تهیه کننده ترافیک اینترنت 
)CDN( که هیچ دسترســی به اطالعات خصوصی افراد در تلگرام 

ندارند، منتقل شد.
  پاول دورف به انتشار اخبار مبنی برانتقال سرورهای تلگرام به ایران 

واکنش نشان داد و این اظهارات را نادرست خواند.
درهمین راســتا دورف در یک پیام توییتری نوشــت: هیچ یک از 
ســرورهای تلگرام )یا هر ســروری که حاوی اطالعات خصوصی 

کاربران ما باشد( به ایران منتقل نمی شود.
 همچنین دورف در کانال تلگرام خود نیز توضیح مفصلی در این باره 
داده است. او در این پیام اشاره می کند احتماال برخی سیاستمداران 
یا روزنامه نگاران یک تهیه کننده ترافیک اینترنت )CDN( را که 
اطالعات رمزگذاری شده تلگرام را ارائه می کند با سرورهای تلگرام 

اشتباه گرفته اند.
وی ادامه داده: این در حالی است که تفاوت های زیادی بین این دو 
وجود دارد. سرورهای تلگرام اطالعات خصوصی را ذخیره می کنند 
و به هیچ کشوری منتقل نمی شوند، اما تهیه کنندگان اینترنت و 
CDN ها در سراسر دنیا کار می کنند و هیچ دسترسی به اطالعات 

خصوصی افراد در تلگرام ندارند.
دوروف در ادامه جزئیات بیشتری از اتکا به CDN های طرف سوم 

در اختیار افراد قرار داده است.
این در حالی است که روز جمعه اخباری مبنی بر انتقال سرورهای 
تلگرام به برخی کشــورهای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان 
منتشر شــد. تلگرام نیز در بخش توضیحات خود اشاره کرده بود 
این سرورها برای افزایش ســرعت دانلود به مناطق مختلف جهان 

منتقل می شوند.

 S8 جزئیات کاملی از گوشی گلکسی
اکتیو منتشر شد   

سری گوشی های کهکشانی سامســونگ همچنان دل کاربران را 
می برند و این کمپانی نیز دست از تولید گوشی های جدید گلکسی 
برنمی دارد. گلکســی S8 اکتیو سامســونگ جدیدترین گوشی 
کهکشانی خواهد بود که به تازگی اطالعات و تصاویر بسیاری از آن 
منتشر شده است. به تازگی تصاویری در منابع مختلف منتشر شده 
که ادعا می شود تصویر دفترچه راهنمای گلکسی S8 اکتیو است. 
تصاویر منتشر شده از این دفترچه راهنما، ظاهر گوشی و هم چنین 
مشــخصات آن را کامال  لو می دهد، اما فاش شــدن این اطالعات 
 نشــان می دهد که همه چیز برای عرضه این گوشی به بازار آماده

 است.
در تصاویر درز کرده از این گوشی به چندین نکته اشاره  شده است. 
یکی دستیار صوتی هوشمند سامسونگ که در این گوشی قرار است 
»بیکسبی« باشد و همچنین به خاصیت ضد آب و گرد غبار بودن 

گوشی نیز اشاره مستقیم شده است.
اما اگر بخواهید درباره این گوشی هوشمند بیشتر بدانید باید بگوییم 
سامسونگ گلکسی اس 8 اکتیو از شیشه ای تخت در پنل جلویی، 
باتری با ظرفیت 4000 میلی آمپری، اندروید نسخه 7.1 و همچنین 

فنــاوری شــارژ ســریع 
بهره منــد خواهد بود.
با تمام این اطالعات 
و تصاویــر بازهــم 
بایــد منتظــر ماند 
تا سامســونگ این 
گوشی را روانه بازار 
کــرده و بازخورد 
را  کاربرانــش 
مشاهده کند. نظر 
شما چیست؟ آیا 
این گوشی زمان 
عرضــه در بازار 
موفــق خواهد 

بود؟

به قول معروف دانشــجو رستم اســت و یک دست اسلحه؛ 
سالحی از جنس کاغذ که همیشــه به همراه بسیاری از ما 
هست و برای یادگیری بهتر، چکیده اطالعات تدریس شده را 

در آن یادداشت می کنیم.
البته برخی اوقات هم پیش می آید که آموزه های اســاتید 
نیز کامل و جامع نباشند و برای فهم بهتر دروس، مجبور به 
اســتفاده از جزوه و کتاب های دیگر می شویم؛ اما در برخی 
مواقع پیدا کردن یک جزوه خوب یا کتابی جامع هم آنقدرها 

کار آسانی نیست.
در فضای اینترنت هم خیلی خوب نمی شــود با سرچ کردن 
نام دروس به جزوه ها یا فایل پی دی اف کتاب های مختلف 
دســت پیدا کرد. بنابراین، عالی می شــد اگر دانشجویان 
می توانستند به صورت یک جا به همه جزوات و کتاب های 

درسی دسترسی داشتند.
توسعه دهندگان اپ یونیورســیتی نیز از همین ایده ساده 
وام گرفتند و برای رفع این نیازمهم دست به توسعه یک اپ 
ساده، اما بسیار کاربردی زده اند. یونیورسیتی در اصل همان 
چیزی است که شاید هر دانشجویی به آن نیاز داشته باشد؛ 
یک کتابخانه ساده که فایل هر کتاب درسی یا جزوه ای در 

آن پیدا می شود.
البته الزم به ذکر است که توسعه دهندگان نیستند که این 
کتابخانه را کامل می کنند، بلکه پر شــدن قفسه های این 
مجموعه تنها به دست کاربران میسر می شود. هر کاربری که 
عضو یونیورسیتی شود، خیلی راحت می تواند با چند حرکت 
ساده فایل کتاب یا جزوه خود را در سرور های این اپ آپلود 

کند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارد.
الزمه دسترسی به تمامی این جزوات و کتاب های درسی نیز 
یک ثبت نام ساده است که برای ایجاد آن نیازمند یک ایمیل 
آدرس و رمز عبور هستید. پس از ثبت نام در یونیورسیتی یک 
راست به منوی اصلی اپ وارد می شوید که در آنجا لیستی از 

فایل های اخیر به ثبت رسیده وجود دارند.
در کنار لیســت جدیدترین ها، یک منوی کشویی در سمت 
راست اپ نیز طراحی شده که از طریق آن می توانید به سه 
منوی محتوا، دانشــگاه ها و محتوای دانلود شده دست پیدا 
کنید. خیلی راحت می توانید با لمس گزینه محتوا، به تمامی 

جزوه ها و کتاب های آپلود شده اخیر دست پیدا کنید.
عالوه بر این در باالی منوی محتوا، یک نوار باریک هم وجود 
دارد که کاربران به وســیله آن می تواننــد از میان تمامی 

فایل های موجود، به دنبال آن چیزی بگردند که می خواهند. 
خوشبختانه مسیر جســت وجوی فایل ها نیز به یک روش 
محدود نمی شود و کاربران می توانند از طریق نام دانشگاه و 

نوع رشته نیز به دنبال جزوه یا کتاب مورد نظر خود بگردند.
برای دانلود محتوای مورد نظر نیز کافی اســت آن را لمس 
کنید تا به صفحه مربوط به آن ارجاع داده شــوید. سپس در 
صفحه باز شده به تب فایل ها بروید و از آنجا کتاب یا جزوه ای 
که می خواهید را دانلود کنید. عالوه بر این، می توانید در تب 
نظرات برای هر جزوه یا کتاب نیز نظری ارائه دهید و دیگران 

را از خوب یا بد بودن آن با خبر سازید.
در کنار منوی محتوا، صفحه دانشــگاه ها نیز وجود دارد که 
کاربران با ورود به آن می توانند به جزوه اساتید دانشگاه های 
مختلف دست پیدا کنند؛ البته تعداد دانشگاه های حاضر در 
این منو هنوز خیلی محدود است و شاید کمی زمان ببرد تا 

یونیورسیتی توسط کاربران تکمیل تر شود.
حاال که از تکمیل کردن یونیورسیتی گفتیم بهتر است کمی 
از سیستم آپلود آن نیز برایتان بگوییم. خوشبختانه کار کردن 
با یونیورسیتی بسیار آسان است و با اینکه رابط کابری ساده و 

بی آالیشی دارد، کاربر را به هیچ وجه گیج نمی کند.
از همین رو برای آپلود کردن فایل ها نیز نیاز به انجام هیچ کار 
عجیب و غریبی ندارید. تنها کافی است دستتان را روی کلید 
اشتراک در سمت چپ پایین صفحه بکشید تا منوی مربوط 
به آپلود فایل برایتان به نمایش درآید. سپس نام و نوع محتوا 
را در آن ثبت کرده و در نهایت فایل خود را با فشردن نوار آبی 

رنگ آپلود کنید.
در پایــان بایــد گفــت، 
یونیورســیتی کتابخانه ای 
ارزشــمند اســت که شاید 
هر دانشجویی به دنبال آن 
باشد. شاید تنها مشکل آن، 
رابط کاربری بی آالیش اش 
باشــد که آن هــم در عین 
ســادگی بســیار کاربردی 

است.
در صورتــی که بــه دنبال 
یک محیــط خــوب برای 
دریافت جزوه یا کتاب های 
دانشگاهی می گردید، شک 
نکنید کــه یونیورســیتی 
می تواند بــه بســیاری از 
نیازهای تان پاسخ دهد. در 

صورتی هم که دسترســی به موبایل های اندرویدی ندارید، 
می توانید با مراجعه به وبسایت یونیورسیتی به تمام امکانات 
اپ دست یابید.شما می توانید این اپلیکیشن را با استفاده از 

این لینک   goo.gl/YUC9UN  دانلود کنید.

معرفیاپیونیورسیتی؛

اپلیکیشنی برای امور دانشگاهی

هرکاربریکه
عضویونیورسیتی
شود،خیلیراحت
میتواندباچند

حرکتسادهفایل
کتابیاجزوهخود
رادرسرورهای
ایناپآپلودکند
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يادداشت
استقبال مردم از خادمان حرم امام رضا)ع(درخمینی شهر

خادمان حرم حضرت امام رضا)ع( همزمان بادهــه کرامت ومیالد آن حضرت 
درقالب کاروان»زیر سایه خورشید« در شهرستان خمینی شهر حضور پیدا کرده 

و مورد استقبال مردم این شهرستان قرار گرفتند.

با مسئوالن

فرمانده بسیج دانش آموزی اردستان خبر داد:

آغاز اردوهای یک روزه جهادی و 
هجرت دانش آموزی 

فرمانده بســیج دانش آموزی شــهید فهمیده  اردستان
اردستان در گفت و گویی اظهار کرد: اردوهای 
یک روزه جهادی با اعزام دانش آموزان به مدارس با هدف زیبا سازی 

و بازسازی مدارس انجام می شود.
حســین صادقی حداد گفت: دانش آمــوزان در اجرای طرح های 
هجرت اقدام به مرمت، رنگ آمیزی، نقاشی و خطاطی روی دیوار 

مدرسه های مورد هدف می کنند.
وی افــزود: در اجرای اردوهای یک روزه هجرت، از وجود پســران 
دانش آموز استفاده شده و برای اردوهای 9 روزه از دختران دانش آموز 

به صورت داوطلبانه استفاده می شود.
صادقی حداد با بیان اینکه دانش آموزان در محل همان مدرســه 
کارهای بازســازی و زیبا ســازی را انجام می دهند، تصریح کرد:  
دانش آموزان از وجود روحانی به منظور کارهای فرهنگی و برگزاری 

نماز جماعت بهره می برند.
وی همچنین اعالم کرد: عرصه هایی که شناسایی شده و در حال 
حاضر روی آن کار صورت می گیرد با هماهنگی آموزش و پرورش 

اردستان و تصویب در کمیته پشتیبانی مشخص شده اند.
صادقی تاکید کرد: امســال پنج مدرسه ابن ســینا، دکتر فاطمی، 
عامری، شریعتی و سمیه برای بازســازی و مرمت سازی مشخص 
شده اند و در کنار آنها مکان های دیگری همچون دارالقرآن آموزش 

و پرورش نیز از مکان های مورد بازسازی بود.
وی تعداد کار انجام شده در 10 روز را 45 دانش آموز با 450ساعت 
نفر روز اعالم کرد و افزود: در اردوی یک روزه جهادی نیز تعداد 60 

نفر روز کار انجام شده است.
صادقی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته توسط اداره آموزش و 
پرورش و همچنین سپاه اردستان از طرح های در حال انجام افزود: 

نتایج رضایت بخش گزارش شده است.
فرمانده بسیج دانش آموزی شهید فهمیده اردستان با بیان اینکه 
دانش آموزان به عنوان یک ســرمایه و ثروت عظیم در دســت ما 
هســتند، تصریح کرد: به منظور اســتفاده مطلوب از آنها بهترین 
مکان اردوهای جهادی و هجرت اســت که آینده شغلی آنها را نیز 

تامین می کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به نتایج پرباری که اینگونه اردوها 
دارد بتوانیم به منویــات مقام معظم رهبــری در موضوع اقتصاد 

مقاومتی، جامه عمل بپوشانیم.

اخبار

ريیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان فريدن:

سالن سنجش الکترونیک مرکز 
فنی و حرفه ای افتتاح شد

رییس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان  فریدن، از افتتاح ســالن ســنجش فريدن
الکترونیک مرکز فنی و حرفه ای این شهرستان خبر داد 
و اظهار داشت:  این طرح هم سو با سیاست های اقتصاد 
مقاومتــی و همچنیــن در راســتای تحقــق دولت 
الکترونیک، اجرایی کردن ماده  ۳ قانون مدیریت سبز 
مبنی بر کاهش مصرف کاغذ و استفاده از فناوری های 
پاک و سازگار با محیط زیست، کاهش هزینه ها، ایجاد 
وحدت رویه در برگزاری آزمون و اجرای سیاست14از 
سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشــور به بهره برداری رسیده است.مسعود 
شــفیعی افزود: کمک هزینه راه اندازی این سالن  بالغ 
بر۳0میلیون ریال توسط خیران و تجهیز آن نیز از محل 
اعتبارات شهرستان تامین شده است.وی افزود: سالن 
سنجش الکترونیک مرکز فنی و حرفه ای شهر داران با 
60 متر مربع فضای کارگاهی و 1۲ایســتگاه، ماهیانه 
ظرفیت برگزاری آزمون کتبی بــرای حدود 500 نفر 

کارآموز  را دارد.

ريیس اداره بهزيستی نطنز:

کمک های نقدی و غیر نقدی 
به رشد۱۵۰ درصدی رسید

داشت: در ســال 94 به میزان ۲90 نطنز رییس اداره بهزیســتی نطنز اظهار 
میلیون ریال و در سال 95 و سه ماهه نخست سال 96 به 
میزان 5۸0 میلیون ریال توســط انجمن های خیریه 

جمع آوری شده است. 
مهدی محبی تصریح کرد: در حوزه جمع آوری زکات 
فطره و کفاره، در سال 94 به میزان 51 میلیون ریال و در 
سال 95 هم یکصد و 90 میلیون ریال از سطح شهرستان 
جذب بهزیستی شــد و در ســال جاری به دلیل اینکه 
بررسی ها به پایان نرســیده است آمار کاملی در دست 
نیست. رییس اداره بهزیستی نطنز با ارائه گزارش واحد 
مشارکت های مردمی بهزیستی در ادامه گفت: در سه 
ماهه نخست سال 95 کمک های نقدی و غیر نقدی به 
واحد مشارکت های مردمی بهزیستی نطنز حدود ۲۸0 
میلیون ریال بوده که در مدت زمان مشابه سال جاری 
این میزان با رشد 150 درصدی، تقریبا به ۷۲0 میلیون 

ریال رسیده است.

غالمحســین خانی با بیان اینکه دهیاری ها برای زیرسازی 
آسفالت راه روستایی از محل اعتبارات تملک دارایی و کمک 
مردمی اقدامات مناسبی انجام دادند، گفت: با اختصاص قیر 
رایگان راه های روستایی گلپایگان و خوانسار آسفالت ریزی 

خواهد شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر 9 هزار و ۷00 فقره تســهیالت 
مسکن روستایی وجود دارد که 50درصد آن به بانک ها ابالغ 
شده است که به شــهرهای زیر 1۲ هزار نفر اختصاص داده 

می شود.

وی با بیان اینکه تســهیالت 5درصدی برای مقاوم ســازی 
مساکن روستایی در نظر گرفته شده است،  افزود: 1۸ میلیون 
تومان به بافت های  جدید و ۲0 میلیون تومان برای بافت های 

فرسوده تسهیالت اختصاص داده می شود.
خانی بیان کرد: با هماهنگی مدیر کل سازمان ثبت اسناد برای 
سنددار شدن خانه های روستایی و شهرهای زیر 1۲ هزار نفر 
جمعیت در دستور کار قرار دارد و با استقبال مردم  متقاضیان 

بدون هیچ مشکلی می توانند برای سند اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از طریق بنیاد مســکن کل کشور به عنوان 

قرض الحسنه به متقاضیان مسکن ۲0 میلیون تومان کمک 
هزینه از طریق بانک رسالت پرداخت شود، گفت: متقاضیان 
مسکن واحدهای مسکونی بنیاد مسکن در روستای وانشان 
و الوند گلپایگان با دریافت این تســهیالت و آورده شخصی 

می توانند واحدهای مسکونی را تحویل بگیرند.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان با 
اشــاره به اینکه قســمتی از احیای بافت های فرسوده به راه 
و شهرسازی استان تکلیف شده اســت، خاطرنشان کرد: از 
سوی دولت بافت مسکن اجتماعی و حمایتی در دستور کار 
بنیاد مسکن قرار دارد و بانک مرکزی تسهیالتی به متقاضیان 

احیای بافت فرسوده پرداخت می کند.
وی افزود: 100 هزار واحد بافت فرسوده در کل کشور وجود 
دارد، اما در استان اصفهان تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 

متقاضیان برای احیای بافت های فرسوده قرار می گیرد.
خانی بیان کرد:  در سال جاری 400 هزار تن قیر رایگان برای 
کل کشور در نظر گرفته شده که 1۷ درصد سهم بنیاد مسکن 

کشوراست.
وی افزود: سهم استان اصفهان 1۲ هزار تن قیر رایگان است و 
با آزاد سازی راه های روستاهای استان اصفهان، آسفالت ریزی 

راه روستایی انجام می شود.
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان اصفهان 
اذعان داشــت: در اســتان اصفهان و به تبع در شهرســتان 
 گلپایگان حدود 65 درصد طرح هادی روســتایی تهیه شده

 است. 
طرح هادی براساس بودجه در نظر گرفته برای آن در روستاها 

اجرا می شود.
وی افزود: در ســال جاری ۸ درصد اعتبارات تملک دارایی 
استان که به میزان ۳4 میلیارد تومان است برای اجرای طرح 

هادی روستایی در نظر گرفته شده است.

مدير کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

اختصاص ۳۴میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی روستایی

ســهراب مظفر نجفی،فرماندار نجف آباد  گفت: سیاست مداران ما به قدری عاقالنه نجف آباد
برخورد کرده اند که بســیاری از توطئه های دشمنان را در 
نطفه خفه کرده و در مجموع شــرایط جهانی طوری شکل 
گرفته که امروز ایران آمریکا را در صحنه سیاســت منزوی 

کرده است.
معاون استاندار اصفهان بیان داشت: شرایط به گونه ای است 
که هیچ موضوع مهم منطقه ای را بدون حضور ایران بررسی 

نمی کنند و به نظر می رسد سایر کشورهای قدرتمند جهان 
نیز منافع خود را به سیاســت های عده ای نااهل و ناعقل در 

آمریکا گره نزده و مسیری متفاوت را انتخاب خواهند کرد.
سهراب مظفر نجفی دوران گردن کلفتی سیاسی را مقطعی 
مربوط به دهه های قبل دانســت و گفت: امروز شاهدیم که 
بسیاری کشورها که روزی ما را دشمن خود و محور شرارت 
در منطقه می دانســتند، متقاضی حضور در مراسم تحلیف 
ریاست جمهوری هستند که این امر نشــان از جایگاه برتر 

ایران در منطقه و جهان دارد.
معاون استاندار اصفهان بر آمادگی نیروهای مسلح ایران جهت 
انجام بهترین واکنش در مقابــل هر گونه ماجراجویی تاکید 
داشت و گفت: دورانی که دنیا دهکده ای بود و کدخدای آن 
هر طور که دوست داشــت، تصمیم گیری می کرد گذشته 
است و مســتکبران دنیا مجبورند واقعیت هایی مانند ایران 

قدرتمند را بپذیرند.
وی گفت: سالن شــهدا فضای شایســته ای در خور شأن و 
جایگاه مردم شــریف و شــهید پرور نجف آباد  است و بیش 
از ۲500 شهید این دیار فراهم شده که امیدواریم به عنوان 

باقیات الصالحات مدیریت شهری ثبت و ضبط شد.

فرماندار نجف آباد:

سیاست مداران ما توطئه های دشمنان را در نطفه خفه کرده اند

مدير کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان در حاشیه سفر به  شهرستان گلپايگان و   گلپايگان
خوانسار اظهار داشت: جلسه ای پیرامون برنامه ريزی اختصاص اعتبارات تملک دارايی استان و 

اختصاص قیر رايگان و طرح های عمرانی برگزار شده است.

ابالغ رای
5/1۲5 کالسه پرونده: 950۲95  شماره دادنامه: 96099۷6۷94100۳6۸-

96/۲/۲۷  مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
امیر شــاه طالبی به نشــانی: اصفهان خ رودکی، کوچه نوبهار، مجتمع نگار، 
واحد ۳. خوانده: مســعود جهانگیر مقدم به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: درخصوص دعوی امیرشاه طالبی حســین آبادی به طرفیت مسعود 
جهانگیر مقدم به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال طبق رسید 
بانکی به انضمام مطلق خســارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته است و هیچگونه الیحه ای از خود ابراز و ارایه نکرده لذا 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 19۸ قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۷/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ ۲/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/۳/4 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد و نسبت به مابقی خواسته با عنایت به اینکه صاحب حساب بانکی 
که از آن وجوه به حساب خوانده واریز نشده است فرد دیگری است لذا خواهان 
ذینفع نمی باشد به استناد ماده ۸4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
1۳40۷ شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()۳00 کلمه، ۳ کادر(
ابالغ رای

5/1۲۷ کالســه پرونده: 95-60 شــماره دادنامه: 1495-95/۸/۲9 مرجع 
رسیدگی: شعبه ششــم شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: بانک مهر 
اقتصاد با وکالت نداسادات میرحسینی به نشانی: اصفهان خانه اصفهان فلکه 
ماه فرخی انتهای بلوار رزمندگان مجتمع خلیج فارس طبقه سوم خواندگان: 
1- جواد رضائی ۲- حبیب اله رضائی ۳- یداله بهرامی هر ســه نفر مجهول 
المکان. خواســته: مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت بخشی از یک فقره 
چک بانضمام مطلق خسارات دادرســی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء شوراء ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی خانم ندا سادات 
میرحسینی به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت جواد رضائی- حبیب اله 
رضائی- یداله بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ۷0/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 1۳669۲-۸9/1/16 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خســارت قانونی، باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. و اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائــه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد ۳1۳ و ۳14 قانون تجارت و 19۸، 
515، 519، 5۲۲ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ ۷0/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/145/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )۸9/9/16( تا تاریخ اجرای حکم 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲0 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 1۳415 شعبه 
 6 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(  

)۳۳6 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/1۲۸ شــماره دادنامــه: 96099۷0۳509004۳0 شــماره پرونــده: 
96099۸0۳5090001۲ شماره بایگانی شــعبه: 96001۲ خواهان: آقای 
علیرضا بابائی فرزند عباسقلی با وکالت آقای مهدی جلیلی فرزند حیدرعلی 
به نشانی: استان اصفهان شهرستان اصفهان خیابان بزرگمهر نبش خیابان 
سپهبد قرنی ساختمان میالد نور طبقه سوم واحد ۳04 خوانده: آقای کامبیز 
فروتن فرزند محمدرضا به نشــانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چک ۲- مطالبه خســارت دادرسی ۳- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
دادگاه با بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی خواهان علیرضا بابایی فرزند عباســقلی با وکالت آقای مهدی جلیلی 
به طرفیت خوانده کامبیز فروتن فرزند محمدرضا به خواســته مطالبه مبلغ 
۷95000000 ریال بابت سه فقره چک به شرح متن دادخواست به انضمام 
مطلق خســارات دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل 
دادگاه نظر به بقاء اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین 
به میزان خواســته برعهده خوانده و حکایت از اشتغال ذمه وی داشته و نظر 
به اینکه وی دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول و ابراز نداشته و دلیلی بر 
برائت ذمه یا بطالن دعوی اقامه و ارایه ننموده و دعوی و مستندات مصون از 
هرگونه ایراد و انکار و اعتراضی از ســوی خوانده باقی مانده است و با تمسک 
به اصل اســتصحاب لذا دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستنداً به 
مواد 5۲۲-519-50۲-19۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۷95000000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ ۲64۷0000 ریال هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید 95/1۲/1۲ به مبلغ ســیصد میلیون ریال و 95/11/۲۷ به 
مبلغ ۲45000000 ریال و 95/1۲/۳ به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال 
لغایت زمان پرداخت محکوم به که در هنگام اجرای حکم محاسبه می گردد و 
پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره 
نسبت به خوانده غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 
های تجدیدنظر استان و نسبت به دیگران رای صادره حضوری ظرف مدت 
بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر 
استان می باشد. م الف: 1۳41۸ شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )۳۷0 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/1۲9 شــماره دادنامــه: 96099۷0۳50100460 شــماره پرونــده: 
95099۸0۳50100454 شــماره بایگانی شعبه: 95054۸ خواهان: آقای 
بهرام عشــوری مهرنجانی فرزند قدمعلی به نشــانی اصفهان برآن شمالی 
روستای حســین آباد کوچه شهید علی عشــوری منزل عبدالرضا عشوری. 
خواندگان: 1- آقای حجت ا... نبی زاده به نشانی: اصفهان خ رباط سوم نبش 
کوچه 44 مجتمع تجاری باران ۲- آقای محمد علی پور فرزند احمد به نشانی 
مجهول المکان. خواســته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 
14۷ قانون اجرای احکام مدنی( دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوای آقای بهرام 
عشــوری مهرنجانی به طرفیت آقای محمدعلی پور و حجت ا... نبی زاده به 
خواســته اعتراض به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 14۷ قانون اجرای 

احکام مدنی )اعتراض ثالث مواد 146 و 14۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی 
بر لغو عملیات اجرایی در پرونده کالســه 9۲06۸6 اجرای احکام شعبه اول 
دادگاه حقوقی اصفهان( با این توضیح که خواهان مدعی گردیده اســت که 
یک دستگاه خودروی سواری تویوتا به شماره انتظامی 555د۲۸ایران1۳ را 
خریداری و ثمن مورد معامله را پرداخت و خــودرو در ید و تصرف وی قرار 
گرفته و خوانده ردیــف دوم طی مطالباتی که از خوانده ردیف اول داشــته 
اقدام به توقیف خودروی موصوف در حال اجــرای مزایده نموده لذا باتوجه 
به تعلق مالکیت خودرو به وی به شرح خواســته تقاضای رسیدگی دارد در 
مقابل خوانده ردیف دوم اعالم داشته که خودروی موضوع دعوی را به صورت 
سیستمی در تاریخ 9۲/1۲/۲۷ توقیف نموده که در نهایت در تاریخ 9۲/5/5 
خودروی مذکور را با ممانعت آقای آرش علیپور در ید وی توقیف نموده است 
علیهذا اوالً با تدقیق در بیع نامه مورد استناد خواهان مبنی بر خرید خودرو 
از آقای آرش علیپور مالحظه می گردد که بیع نامه مزبور در تاریخ 94/۳/۳0 
تنظیم گردیده است  واین در حالی است که خودرو در تاریخ 1۳9۲/1۲/۲۷ 
دســتور توقیف آن از ســوی اجرای احکام مدنی به مراجــع انتظامی صادر 
گردیده است و از این حیث وفق ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه 
نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی در رهن نسبت به مال توقیف شده باطل 
و بالاثر اســت و از این حیث بیع نامه موصوف موجد حق برای خواهان نمی 
باشد. ثانیاً خواهان در جلسه دادرســی مدعی گردیده است که ثمن معامله 
را از آقای آرش علیپور طلبکار بوده اســت این در حالی اســت که هیچگونه 
دلیلی بر این قضیه ارائه ننموده است و از سوی دیگر در صورتی که خواهان 
به موجب بیع نامه مــورخ 94/۳/۳0 خودرو را از خواهــان خریداری نموده 
می بایســتی خودرو در ید و تصرف وی باشــد در حالی که مامورین مرجع 
انتظامی خودروی مزبور را در ید و تصرف آقــای آرش علیپور توقیف نموده 
اند که همگی این موارد داللت بر عدم صحت وقوع قرارداد موصوف داشــته 
ثالثاً قرارداد عادی مورخ 9۲/5/۲0 فیمابین آقای محمد علی پور و آرش علی 
پور صرف نظر از رابطه خویشاوندی متعاملین برای دادگاه محرز نمی باشد و 
تاریخ قرارداد مزبور در مقابل شخص ثالث )توقیف کننده خودرو( معتبر و قابل 
استناد نیست بنابراین دادگاه باتوجه به موارد معنونه فوق دعوی خواهان را 
وارد و مقرون به صحت ندانسته و مستنداً به ماده 1۲5۷ قانون مدنی و ماده 
19۷ از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به بطالن دعوای خواهان صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســتان اصفهان می باشد.
  م الــف: 1۳419 شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان

)54۳ کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

5/1۳۳ شــماره دادنامــه: 96099۷0۳541005۷۳ شــماره پرونــده: 
95099۸0۳59۳01۲۷4 شــماره بایگانــی شــعبه: 960056. 1- آقای 
محمدعلی امینی فرزند مصطفی شاکی و متهم به نشانی اصفهان بران جنوبی 
شهر زیاد ک شهید صالح شریفی ۲- آقای علی حسن زاده فرزند محمدعلی 
شاکی و متهم به نشانی خ خرم خ میرزاطاهر بازار گاه ۳- آقای پرهام امینی 
کلرتانی فرزند مصطفی شاکی و متهم به نشانی اصفهان زیار شهرک اندالن خ 
صالح شریعتی پ ۲0۷، 4- آقای فرامرز باغبانی فرزند محمد شاکی و متهم به 
نشانی اصفهان اصفهان خ گلزار گلزار هشتم ک میثم مجتمع حضرت مهدی 
طبقه همکف 5- آقای علیرضا سعیدی فرزند رحیم متهم به نشانی اصفهان 
بهارستان روستای کیچی ک صاحب الزمان جنب امالکی پاسارگاد طبقه سوم 
6- آقای عبداله ماجانی درچه فرزند جعفر متهم به نشانی اتوبان ذوب آهن سه 
راه نیروگاه جنب نانوایی کریمی منزل ماجانی ۷- آقای علی کرمی فرزند رحیم 
شاکی به نشــانی اصفهان مجهول المکان. اتهام ها: سرقت خودرو- شروع به 
سرقت مقرون به ضرب و جرح احشام شبانه. گردشکار: دادگاه پس از بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقایان 1- عبدا... ماجانی فرزند جعفر  
1۳65 شیعه، ایرانی، دارای سابقه محکومیت قبلی و ایام بازداشت قبلی دائر 
بر الف( معاونت در سرقت یک دستگاه اتومبیل خاور با تغییر عنوان کیفری در 
کیفرخواست از مشارکت )ب( شروع به سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت 
اولیه آقای محمدعلی امینی و پرهام امینی و شــکایت آقای علی حسن زاده 
۲- فرامرز باغبانی فرزند محمد متولد 1۳69 تعمیرکار، مجرد، ایرانی ۳- علی 
کرمی هرســتانی فرزند رحیم )متواری( 4- علیرضا سعیدی متولد 1۳6۳ 
دارای ســابقه کیفری، آرایشــگر، متاهل، ایرانی همگی دائر بر مشارکت در 
سرقت کامیون در شب و نیز شروع به سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت 
شــاکیان فوق )با این توضیح که آقایان امینی نسبت به آقای سعیدی اعالم 
گذشت نموده اند( دادگاه با عنایت به شکایت و اظهارات شاکیان در مراحل 
تحقیقات مقدماتی و نیز صورتجلسه کشف اتومبیل مسروقه )خاور( اظهارات 
و اقاریر متهمان )ماجانی و سعیدی و باغبانی( و عدم حضور متهم ردیف سوم و 
عدم دفاع موثر و گواهی پزشکی قانونی پیوست بزهکاری آنان را محرز دانسته 
لهذا متهم ردیف اول را مستنداً به مواد 19 و 1۲6 و 1۲۷ و 1۲۲ و 1۲5 قانون 
مجازات 1۳9۲ و 656 و 65۲ قانون مجازات 1۳۷5 بابت شــروع به سرقت 
مقرون به آزار محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری )درجه شش( و بابت 
ارتکاب معاونت در سرقت اتومبیل خاور محکوم به تحمل دو سال حبس و ۳1 
ضربه شالق تعزیری درجه شش می نماید. بدیهی است مطابق مدلول ماده 
1۳4 قانون مجازات 1۳9۲ صرفاً مجازات اشــد )سه سال حبس و ۷4 ضربه 
شالق تعزیری الزم االجراست و در خصوص رد مال باتوجه به کشف اتومبیل 
مسروقه دادگاه مواجه با تکلیف نیست و درخصوص اتهام آقای سعیدی دائر بر 
ضرب و جرح باتوجه به اعالم گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب آقای سعیدی 
صادر می گردد ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در خصوص اعمال ماده 61 
قانون مجازات 1۳9۲ راجع به متهم ماجانی اقدامات الزم را بعمل خواهد آورد 
رای صادره در خصوص متهمان باغبانی، سعیدی، ماجانی حضوری و ظرف 
۲0 روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف ۲0 روز 
قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان است. م الف: 1۳4۲4 شعبه 
115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )115 جزایی سابق( مجتمع شهید 

بهشتی)566 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

5/1۳4 شــماره دادنامــه: 96099۷0۳545006۸۷ شــماره پرونــده: 
95099۸0۳5۸900596 شماره بایگانی شــعبه: 95145۲ شاکی: آقای 
حجت اله نجفی شلمزاری به نشانی: شهرکرد شلمزار محله احمدآباد کوچه 
14 پ ۲. متهم: آقای مصطفی میراحمد فرزند کریم به نشانی مجهول المکان. 
گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای مصطفی میراحمد فرزند کریم دائر بر سرقت مقرون به آزار به مبلغ یک 
میلیون و چهارصد هزار تومان وجه نقد موضوع شکایت آقای حجت اله نجفی 
شلمزاری دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، شکایت 
شاکی، کیفرخواســت صادره، متواری بودن متهم و عدم حضور جهت دفاع 
از بزه انتسابی و احضار ایشان از طریق نشــر آگهی، گزارش مرجع انتظامی، 
اظهارات همســر متهم و سایر قراین و امارات بزه انتســابی را محرز و مسلم 
دانسته و متهم را مستنداً به مواد 65۲ و 66۷ قانون تعزیرات محکوم به تحمل 
یک سال حبس و ۷4 ضربه شــالق و رد مال به مبلغ فوق در حق شاکی می 
نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز بعد از ابالغ قابل واخواهی و 
۲0 روز بعد از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
است. م الف: 1۳4۲5 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی 

سابق(  )۲11 کلمه ۳ کادر(
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 از همان ساعات 
ابتدایی وقوع زلزله 

در ناغان، شش 
اکیپ عملیاتی 

امداد رسانی در 
زلزله ویک اکیپ 

واکنش سریع این 
جمعیت به همراه 

هشت دستگاه 
آمبوالنس در بخش 

ناغان مستقر 
شدند

اولین کتابخانه دیجیتالی امام رضا)ع(درشــهرکرد رونمایی شد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان گفت: کتابخانه دیجیتالی امام رضا)ع( شامل جدیدترین تالیفات 

دربخش کودک ونوجوان رضوی است.

رونمایی ازاولین کتابخانه دیجیتالی امام رضا)ع(درشهرکرد
اخبار

 زمین لرزه ای ۵ ریشـتری عصر روز  یکشـنبه منطقه ناغان 
چهارمحـال و بختیـاری را لرزاند که موجب ایجاد خسـارت 

های جانـی و مالی در منطقه شـد.
 ایـن زمیـن لـرزه در منطقـه روسـتاهای مشـایخ بخـش 
ناغان از جملـه روسـتای جغـدان، دورک انـاری و... رخ داد 
 کـه موجـب ایجـاد خسـارت هایـی در این روسـتاها شـده

 است.
مدیرعامـل جمعیـت هـالل احمـر چهارمحـال و بختیاری 
گفـت: زلزلـه عصـر روز یکشـنبه در بخـش ناغـان از توابـع 
شهرسـتان کیار، به 1۵ روسـتا در این شهرسـتان خسـارت 

وارد کـرد.
 سـید احمـد مرتضوی فـرد اظهـار کـرد: از همـان سـاعات 
ابتدایی وقـوع زلزلـه در ناغان، شـش اکیپ عملیاتـی امداد 
رسـانی در زلزلـه ویک اکیـپ واکنش سـریع ایـن جمعیت 
بـه همـراه هشـت دسـتگاه آمبوالنـس در بخـش ناغـان 

مسـتقر شـدند. 
مرتضوی فـرد خاطرنشـان کـرد: در صـورت بـروز زلزلـه 
مجـدد یـا پـس لـرزه، نیروهـای مـورد نیـاز از دیگـر 

شهرسـتان ها بـه منطقـه اعـزام خواهنـد شـد. 
بالفاصله بعـد از وقـوع زلزله، شـش تیـم عملیاتی 

امداد رسـانی بـه منطقه اعزام شـد
مدیر کل هالل احمـر چهارمحال و بختیـاری در این زمینه 

بـه خبرنـگار مهـر گفـت: بالفاصلـه بعـد از وقـوع زلزلـه در 
ناغان، شـش تیـم عملیاتی امـداد رسـانی به منطقـه وقوع 

زلزلـه اعزام شـد.
 احمـد مرتضـوی عنـوان کـرد: بـه همـراه ایـن شـش تیم 
امـداد رسـانی، تیـم واکنـش سـریع و هفـت دسـتگاه 

آمبوالنـس بـه منطقـه وقـوع زلزلـه اعـزام شـدند.
وی اظهـار داشـت: ۳۰ نیـروی امـدادی هـالل احمـر برای 
امـداد رسـانی در روسـتاهای ناغـان مسـتقر شـدند و از 

نزدیـک تمـام روسـتاها را  بررسـی کردنـد.
مدیـر مرکـز فوریت هـای پزشـکی چهارمحـال و بختیاری 
نیز در ایـن زمینه گفت: ایـن زمین لـرزه فوتی نداشـته، اما 
موجب مجـروح شـدن ۲۵ نفـر در روسـتاهای ایـن منطقه 

شـده است.
فرامرز شـاهین عنوان کـرد: از ایـن ۲۵ مجـروح، 1۶ نفر در 

محل درمـان و ۹ نفـر به بیمارسـتان منتقل شـدند.
 وی اظهـار داشـت: در پـی زمیـن لـرزه روز یکشـنبه

 1۰ آمبوالنـس بـرای انتقـال مجروحـان احتمالـی بـه این 
منطقـه اعزام شـد.

مدیـر مرکـز فوریت هـای پزشـکی چهارمحـال و بختیاری 
بیان کـرد: در حـال حاضـر نیروهـای امـدادی اورژانس در 

نقـاط مختلـف این منطقـه در حـال آمـاده باش هسـتند.
وقـوع زمیـن لـرزه در منطقه ناغـان موجب بسـته 

شـدن راه اصلی روسـتاهای منطقه شـد
رییـس جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان کیـار نیـز در این 

زمینـه گفـت: وقـوع زمین 
ناغـان  در منطقـه  لـرزه 
موجـب بسـته شـدن راه 
اصلـی روسـتاهای منطقـه 
شـد. عنایـت برخـورداری 
اعـزام  بـا  کـرد:  تاکیـد 
ماشـین آالت راه سـازی و 
لـودر بـه منطقـه، جـاده به 
سـرعت بازگشـایی شـد.

هـالل  جمعیـت  رییـس 
کیـار  شهرسـتان  احمـر 
اظهار داشـت:  خسـارت ها 
ایـن  روسـتای   1۵ در 
منطقـه در حـال بررسـی 

. سـت ا
 زمیـن لـرزه پنج ریشـتری 
بـا  یکشـنبه  روز  ناغـان 
موقعیـت ۳1/۹۲ شـمالی 
و ۵۰/7۲ شـرقی رخ داده 

سـت. ا
این زمین لـرزه در عمـق 1۰ کیلومتـری و در دو کیلومتری 
شـهر ناغان چهارمحـال وبختیـاری و 1۰ کیلومتـری اردل 

چهارمحـال وبختیاری رخ داده اسـت.

با مسئوالن

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری:

اجرای دو طرح پرورش ماهی 
در دریاچه سد کارون۴

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ازاجرایی 
شــدن دو طرح پرورش ماهی قزل آال در دریاچه ســد 
کارون ۴ خبر داد. ذبیح ا... غریب با اشاره به اینکه دو طرح 
پرورش ماهی قزل آال در دریاچه سد کارون چهاراجرایی 
شد، اظهار داشت: این دو طرح پرورش ماهی در زمینه 

تولید ماهی قزل آال با قفس فعالیت می کنند.
وی عنوان کرد: یکی از طرح ها با میزان تولید یک هزار 
و ۲۰۰ تن و طرح دیگر با میزان تولید ۲۰۶ تن در سال 
فعالیت می کند. رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: با افتتاح این طرح ها میزان تولید 

ماهی سردآبی چهارمحال و بختیاری افزایش می یابد.

مدیرکل امورمالیاتی استان خبر داد:

تحقق 107 درصدی تسلیم 
اظهارنامه  درچهارمحال

کوروش بیگدلی، مدیــرکل امورمالیاتی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: پرداخت به موقع مالیات، توســعه 
پویا و همه جانبه جامعه را سرعت می بخشد. وی از تحقق 
1۰7 درصدی تســلیم اظهارنامه مالیاتی در این استان 
طی چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
 در ســال گذشــته خبر داد  و گفت: در این مدت جمعا

۳۲ هزار و ۲۳۲ اظهارنامه مالیاتی تسلیم شد که مربوط 
به امالک، اشخاص حقوقی و حقیقی بوده است. مدیرکل 
امور مالیاتی استان در ادامه افزود: در مدت مذکور تعداد 
اظهارنامه های تسلیمی بخش امالک، اشخاص حقیقی 
و حقوقی به ترتیب  یک هزار و ۶1۰، ۲7 هزار و 8۹8 و دو 

هزار و 7۲۴ بوده است. 
وی با اشاره به رشد ۲۰۵ درصدی تعداد اظهارنامه های 
تســلیمی بخش امالک، تصریح کــرد: چهارمحال و 
بختیــاری در اخذ اظهارنامه های ایــن بخش رتبه اول 
کشوری را کســب کرده اســت.  مدیرکل امور مالیاتی 
استان خاطرنشان کرد: به منظور نهادینه کردن فرهنگ 
پرداخت مالیات 17 مورد از معابر اســتان به نام مالیات 
نام گذاری شــده اند که در همین رابطــه اداره کل امور 
مالیاتی استان توانســت رتبه نخست کشوری را کسب 
کند. بیگدلی خاطرنشان کرد: راه اندازی پویش مردمی 
)من هم مالیات می پردازم( در سال جاری کمک شایانی 
در امر اطالع رسانی مالیاتی و آگاهی بخشی به مؤدیان 
در راســتای اجرای تکالیف و آشــنایی با حقوق خود، 

داشته است.

زمین لرزه پنج ریشتری ناغان در چهارمحال و بختیاری جدا از ایجاد خسارت های مالی در بخش های 
مختلف ۲۵ نفر مصدوم بر جا گذاشت.

وقوع زمین لرزه ۵ ریشتری در ناغان؛

زلزله ناغان به 15 روستا در شهرستان کیار خسارت وارد کرد

جوجیتسوکار چهارمحال و بختیاری 
نایب قهرمان جهان شد

رییس هیئت ورزش های رزمی چهارمحال و بختیاری از کســب 
عنوان نایب قهرمانی جوجیتسوکار این استان در مسابقات جهانی 

جوجیستو در کرواسی خبر داد.
علی کاظمی باباحیدری افزود: امیر علیخانی، رزمی کار اســتان با 
شکست در مقابل حریفی از کشور اکراین موفق به کسب مدال نقره 
مسابقات جهانی کرواسی در وزن ۹۲- و در رده سنی بزرگساالن 

شد.
وی ادامه داد: جوجیتسو کار استان پس از پیروزی بر حریفانی از 
کشورهای روسیه، ســوریه، عراق و کوبا به مرحله نهایی مسابقات 
رســید که با توقف مقابل حریف اکراینی به مقــام نایب قهرمانی 
دست یافت. نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، کیار و 
کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی با تبریک موفقیت رزمی کار 
استان، تصریح کرد: دستاوردهای ارزشمند ورزش جوانان استان 
در عرصه بین الملل بی شک نشان از توانمندی و شایستگی جوانان 

غیور این مرز و بوم دارد.
علی کاظمی باباحیدری افزود: کسب مدال نقره جهان امیر علیخانی 
در رشته جوجیتسو باعث خوشــحالی و مسرت است و این افتخار 
بزرگ را به پهلوانان و افتخارآفرینان ورزش کشــور و ملت شریف 

ایران و استان تبریک می گویم.
مسابقات بین المللی جوجیتســو با حضور تیم هایی از ۵۲ کشور 
جهان چهارم تا دهم مرداد ماه جاری در شــهر اسپلیت کرواسی 
برگزار می شــود. امیر علیخانی گله با ۲۵ ســال سن، دانشجوی 
فوق لیســانس مدیریت تربیــت بدنی، نایب قهرمان مســابقات 
آسیایی جوجیتســو، قهرمان پنج دوره مسابقات جوجیتسو ایران 
و قهرمان جودوی غرب کشــور، دارای دان چهار جوجیتسو و دان 
یک جودو، نماینده و بنیانگذار جوجیتســو در استان چهارمحال 

وبختیاری است.

 دعوت از داوران استان
 به دوره پیش فصل لیگ یک کشور

رییس هیئت فوتبال چهارمحال و بختیاری گفت: ۵ داور و کمک 
داور استان به دوره پیش فصل لیگ یک کشور دعوت شدند.

طهمورث حیدری اظهار کرد: عقیل جهانبــازی و میثم حیدری 
به عنوان داور، محمدرضا طالبــی، بهمن عبدالهی و حمید نادری 
به عنوان کمک داور به دوره پیش فصل داوران لیگ یک کشــور 
دعوت شــدند. وی افزود: این دوره آموزشــی از امــروز به مدت 
 ۳ روز در ســازمان پژوهش هــای علمی و صنعتی ایــران برگزار

 می شود.
رییس هیئت فوتبال چهارمحال و بختیــاری در ادامه اضافه کرد: 
علیرضا عبدالغنی، داور ارزشمند استان به عنوان بهترین داور هفته 

پنجم مسابقات لیگ برتر فوتسال انتخاب شد.
حیدری اضافه کرد: علیرضا عبدالغنی که در هفته پنجم مسابقات 
لیگ برتر فوتســال کشــور دیدار دو تیم حفاری اهواز و مقاومت 
قرچک را قضاوت کرد به عنوان بهتریــن داور این هفته لیگ برتر 

معرفی شد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مادده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

4/560 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است که در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 320 فرعی از 106  اصلی ارش آباد

1- رای شــماره 139660302008001662 - 96/03/30 محمد حیدر پور فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 320 فرعی از 106 اصلی 

ارش آباد به مساحت 203/63 مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/10

موسوی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرضا می باشد.
م الف: 334 

تحدید حدود اختصاصی
5/99 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک 4 فرعی از 15259 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رسول پیکانپور فرد 
فرزند محمدعلی )نسبت به چهار دانگ مشاع( و سید هدایت اله صائب فرزند حسین 
)نسبت به دو دانگ مشاع( در جریان ثبت است و آرای 139560302027007728 و 
139560302027007731 مورخ 1395/6/18 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین 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 قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/06/12 روز یک 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 ساعت 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 شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینــده 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:13660 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)284 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/100 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 532 فرعی از 11515 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســین عابدی زوانی 
فرزند محمود در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027015915 مورخ 
95/11/28 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 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 
1396/06/14 روز سه 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 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 
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 غیر 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:13678 هادیزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/206 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 1 فرعی از 5104 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اکبر عابدی خوراسگانی 
فرزند محمدحسین در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027015645 
مورخ 95/11/23 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 نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1396/06/15 روز چهار 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 
ساعت 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 غیر 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:13811 هادیزاده رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ

5 شــماره درخواســت: 9610463624700004 شــماره پرونــده:  /279
9609983624700059 شماره بایگانی شــعبه: 960076 نظر به اینکه در پرونده 
کالسه 960076 بازپرســی متهمین 1- آقای سعید شــیری فرزند قدرت به اتهام 
کالهبرداری به مبلغ 5/450/000 ریال 2- آقــای میالد آلبوغبیش فرزند لفیته به 
اتهام کالهبرداری به مبلغ 2/650/000 ریال از این دادسرا تحت تعقیب میباشد با 
توجه به مجهول المکان بودن نامبردگان بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب به ایشان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه اول بازپرسی عمومی و انقالب اردستان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
 حاضر شــوند و در صورت عدم پس از موعد قرار اقدام قانونی معمول خواهد شــد. 
 م الف: 194 شــعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اردستان

)121 کلمه، یک  کادر(
حصر وراثت

5/252  فاطمه ربیعی کاشــانکی دارای شناسنامه شــماره 7 به شرح دادخواست 
به کالســه  207/96 ش 1 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که شــادروان حمیدرضا هدایتی به شناسنامه 11096 در تاریخ 
1396/3/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک مادر که عبارت است از: 1- فاطمه ربیعی کاشانکی به شماره 
شناســنامه 7 متولد 1337/1/30 صادره از کاشــانک )مادر متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 196 شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان اردستان)127 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

5/236  صدیقه عمویی سینی دارای شناسنامه شــماره 32 به شرح دادخواست به 
کالسه 244/96 ش 1 ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ابوالفضل براتی هومانی به شناسنامه 6590060053 در 
تاریخ 1395/12/30 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- صدیقه عمویی سینی ش.ش 32 )مادربزرگ( 2- فتح 
اله نیالش به ش.ش 8 )پدربزرگ مادری( 3- جهان علی پور نیالش به ش.ش 4 
)مادربزرگ مادری( و به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 172 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 

اختالف تیران )143 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

5/235  صدیقه عمویی ســینی دارای شناسنامه شــماره 32 به شرح دادخواست 
به کالســه 245/96 ش 1 ح از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان جواد براتی هومانی به شناســنامه 136 در تاریخ 
1395/12/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- صدیقه عمویی ســینی ش.ش 32 )مادر متوفی(و به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف ســه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
 خواهد شد. م الف 173 شــعبه اول حقوقی و حسبی شــورای حل اختالف تیران

 )124 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106795000440 ابالغنامــه: شــماره   5 /261
پرونده:9609986795000286 شــماره بایگانی شــعبه:960288 ابالغ شونده 
حقیقی: مصطفی عزیزی اشنی تاریخ حضور: 1396/06/15 چهارشنبه ساعت 16:30 
محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور 
جب ساختمان صبا پالک 57 م الف:13403 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک(  )50 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106795000438 ابالغنامــه: شــماره   5 /262
پرونده:9609986795000287 شــماره بایگانی شــعبه:960289 ابالغ شونده 
حقیقی: مصطفی عزیزی اشنی تاریخ حضور: 1396/06/15 چهارشنبه ساعت 16 
محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور 
جب ساختمان صبا پالک 57 . در خصوص دعوی امین مسجدی به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف:13402 شعبه 20 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )70 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106795600042 ابالغنامــه: شــماره   5 /263
پرونده:9609986795600285 شماره بایگانی شعبه:960285 ابالغ شونده حقیقی: 

مجید دادخواه به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/06/27 دوشنبه ساعت 
17 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی 
پور جب ســاختمان صبا پالک 57 . در خصوص دعوی سهراب گرگیان به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:13410 شعبه 
26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )73 کلمه، یک کادر(

ابالغ  وقت رسیدگی
شــماره   9610106795300326 ابالغنامــه: شــماره   5 /266
پرونده:9609986795300101 شــماره بایگانی شــعبه:960103 ابالغ شونده 
حقیقی: احمد حضرتی به نشــانی اصفهان اتوبان چمران بعــد از پمپ بنزین بنگاه 
حضرتی تاریخ حضور: 1396/06/28 سه شنبه ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان 
خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جب ساختمان صبا 
پالک 57 . در خصوص دعوی مرتضی عسکریان به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:13369 شعبه 23 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )81 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800298 ابالغنامــه: شــماره   5 /267
پرونده:9609986794800097 شــماره بایگانی شــعبه:960097 ابالغ شونده 
حقیقی: مهدی احمدزاده به نشــانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1396/07/02 
سه شنبه ساعت 16:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب 
روبه روی مدرسه نیلی پور جب ساختمان صبا پالک 57 . در خصوص دعوی حمید 
خلیلی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:13344 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( 

) 75 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106795300323 ابالغنامــه: شــماره   5 /268
پرونده:9609986795300047 شــماره بایگانی شــعبه:960047 ابالغ شونده 
حقیقی: رمضان بهرامی به نشانی اصفهان  دستگرد امام زاده دستگرد تاریخ حضور: 
1396/06/19 یکشنبه ساعت 17:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان 
آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جب ساختمان صبا پالک 57 . در خصوص 
دعوی ســتار فالحتیان به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
 شعبه حاضر شوید. م الف:13339 شــعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 )مجتمع شماره یک(  )77 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800301 ابالغنامــه: شــماره   5 /269
پرونده:9609986794800097 شــماره بایگانی شــعبه:960097 ابالغ شونده 
حقیقــی: خدیجه صفری قهســاره به نشــانی مجهــول المکان تاریــخ حضور: 
1396/07/02 یکشــنبه ســاعت 16:30 محل حضور: اصفهان خیابان ســجاد 
خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرســه نیلی پور جب ســاختمان صبا پالک 57 
. در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حاضر شــوید. م الف:13343 
 شــعبه 18 حقوقی شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمع شــماره یک(  

)66 کلمه، یک کادر(
ابالغ  وقت رسیدگی

شــماره   9610106794800308 ابالغنامــه: شــماره   5 /270
پرونده:9609986794800300 شماره بایگانی شعبه:960300 ابالغ شونده حقیقی: 
علی غالم خاص نجف آبادی تاریخ حضور: 1396/06/25 شنبه ساعت 17:30 محل 
حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جب 
ســاختمان صبا پالک 57 . در خصوص دعوی الهام کرمی سبدانی به طرفیت شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شــعبه حاضر شوید. م الف:13354 شعبه 
18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )73 کلمه، یک کادر( 
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اخباريادداشت

محیط زيست

رییس دانشگاه ناســت )NUST(، رییس موسسه فناوری اطالعات کامستس 
)COMSATS( ودبیر وزارت علوم و تحقیقات پاکســتان، از شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان بازدید کردند.این گروه سه نفره از کشور پاکستان، در این بازدید  
با توانمندی ها و ظرفیت های علمی و صنعتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
آشنا شدند و دو طرف در زمینه  نحوه همکاری های علمی و تجاری به تبادل نظر 
پرداختند. برگزاری کارگاه IRIS )مرکز منطقه ای توسعه مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری یونسکو( در کشور پاکستان، یکی از موضوعات مهم این نشست 
بود. شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با هدف توسعه مبتنی بر دانایی از طریق 
ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری شکل گرفته و با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، زمینــه الزم را برای تجاری ســازی دســتاوردهای آنها و جذب 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم می آورد. اکنون بیش از 470شرکت 

دانش بنیان با زمینه های کاری مختلف در این شهرک فعالیت می کنند.

معرفی ۶۴۴ واحد متخلف 
اصفهان به مراجع قضائی

گسترش همکاری های 
علمی اصفهان با پاکستان

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان گفت: با نظر کارشناسان اداره 
بهداشت و اجازه مراجع قانونی، یک هزار و ۳4۵ مرکز تولید و توزیع مواد 

غذایی در استان اصفهان مهر و موم شد.
مهدی رفیعی اظهار داشــت: در ۳ ماهه نخست امســال 96 هزار و ۳1۵ 
کیلوگرم محصول غیربهداشتی و تقلبی در بازرسی کارشناسان بهداشت 
از 110 هزار و ۵27 واحد تولید و توزیع مواد غذایی کشــف و معدوم شد. 
وی افزود: در این بازرسی ها 4 هزار و 28۳ محصول غذایی نیز برای انجام 

تست های سالمت به آزمایشگاه ارسال شد.
مدیر گروه بهداشت محیط اســتان اصفهان بیان کرد: با نظر کارشناسان 
اداره بهداشت و اجازه مراجع قانونی، یک هزار و ۳4۵ مرکز تولید و توزیع 
مواد غذایی، مهر و  موم و پرونده 644 واحد متخلف نیز به مراجع قضائی 

ارجاع داده شد.

سیستم آموزشی سنتی 
جوابگوی نیازهای 

دانش آموزان نیست

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: سیستم امروزی جوابگوی نیازهای دانش آموزان نیست به طوری که انجام کارهای سنتی برای آموزش بسیار آسیب زاست 
و اگر برای حل بخشی از این مسائل گام برنداریم، چالش ها ما را مدیریت خواهند کرد.

محمد حسن قائدیها در دوره ضمن خدمت رؤسای ادارات سنجش، کارشناسان و مسئوالن ادارات کل استان های منطقه دوی کشور اظهار کرد: خوشبختانه امروز کارهای 
خوبی در حوزه سنجش انجام گرفته است و اگر فکر و اندیشه خود را در این بخش به کار نگیریم به جایی نمی رسیم.

وی افزود: در این چند سال تالش کردیم نگاه خود را به مرکز آموزش و پرورش معطوف کرده و از توانمندی و فرصت های داخل سیستم استفاده کنیم.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: اعتقاد دارم که  آموزش و پرورش ثروتمند بوده و بزرگ ترین ثروت آن، تفکر نیروی انسانی و معلمان است؛ به طوری که 

هم اکنون ۵0 هزار فرهنگی حدود 8۵0 هزار دانش آموز را در بیش از ۵ هزار واحد آموزشی تربیت می کنند.

دبیر پانزدهمیــن کنگره ملی علوم خاک ایــران گفت: در 
روزهای اخیر آلودگی خاک اصفهان به مرز هشدار رسیده 
و تاالب گاوخونی یکی از اصلی ترین کانون های فرســایش 

خاک است.
محمد علی حاج عباســی به مناسبت برگزاری پانزدهمین 
کنگره ملی علوم خاک ایران در اصفهان، اظهار داشت: این 
کنگره برای دومین بار در اصفهان و امسال با عنوان »خاک، 

سالمتی و زندگی« برپا می شود.
وی با اشاره به اینکه ســالمتی آب و هوا منوط به سالمتی 
خاک است، ادامه داد: این روزها آلودگی خاک در اصفهان 
آنقدر شدید اســت که اصفهان همواره شاهد وزش گرد و 
غبارهای آلوده خواهد بود و تنها به یــک مورد اخیر ختم 

نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشــکده کشــاورزی دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بیان اینکه منشأ ریزگردهای اخیر و وزش شدید 
گرد و غبار در هوای اصفهان داخلی بوده و سر منشأ آن تاالب 
گاوخونی است، ادامه داد: شــخم های نامساعد و وضعیت 
مدیریت کشت و جلوگیری از فرسایش خاک و نوع کاشت و 

غیره، از عوامل اصلی آلودگی خاک در غرب اصفهان است.
حاج عباســی با اعالم اینکه در شــرق اصفهان نیز کمبود 
پوشش گیاهی و مقدار بارندگی ها از دالیل آلودگی خاک 
است، اضافه کرد: اگر فکری برای نجات زاینده رود و تاالب 

گاوخونی نشود به طور قطع دیگر خاک سالمی نخواهد بود 
و اگر خاک سالم نباشد آب سالمی هم نخواهیم داشت و به 

دنبال آن هوای سالمی هم برای اصفهان نخواهد ماند.
 وی با اعالم اینکه اصفهان نباید شــهر صنعتی باشد و الزم 
است از این حالت خارج شود، ادامه داد: وارد کردن زباله های 
صنعتی و شــهری در آب یا خاک و فاضــالب ها، از عوامل 

اصلی آلودگی خاک است.
حاج عباســی گفت: باوجود اهمیت تاثیــر آلودگی خاک 
بر زندگی افراد، مردم از این موضوع مطلع نیســتند و این 
وظیفه رسانه هاست که پای مردم را به موضوعات تخصصی 

باز کنند.

رییس اداره فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در طرح هجرت 
۳ به دنبال این هستیم که از توانمندی دانش آموزان در 
عرصه های متفاوت عمرانی برای بهسازی و زیباسازی و 
مرمت فضاهای آموزشی و پرورشی در ایام اوقات فراغت 

استفاده کنیم.
محمد اســماعیل زاده دربــاره طرح هجــرت اردوهای 
دانش آموزی در مدارس اظهار کرد: هر ساله با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی و  توسعه و 
تجهیز مدارس، سازمان بسیج سازندگی و سازمان بسیج 
دانش آموزی، اردوهای طرح هجرت ۳ در تابستان برگزار 
می شود. وی با اشاره به اینکه این اردوها در راستای تحقق 
منویات مقــام معظم رهبری در جهت جلب مشــارکت 
نوجوانان و جوانان در ساخت و ساز کشور برگزار می شود، 
بیان کرد: در این طرح به دنبال این هستیم که از توانمندی 
دانش آموزان در عرصه های متفاوت عمرانی برای بهسازی 
و زیباسازی و مرمت فضاهای آموزشی و پرورشی در ایام 
فراغت استفاده کنیم. اسماعیل زاده با اشاره به آغاز طرح 
در مناطق آموزش و پرورش استان گفت: کارگروه اجرایی 
طرح در 41 منطقه آموزش و پرورش استان با مسئولیت 
رییس آموزش و پرورش و با حضور معاون فرماندار و اعضا 
که از بســیج مناطق و اداره کل نوسازی هستند، آغاز به 

کار کرده است.
وی اضافه کرد: دســتورالعمل برگــزاری اردوهای طرح 
هجرت ۳ به مناطق ابالغ شــده و در مــدارس، کارگروه 
اجرایی با مسئولیت رییس و مدیر مدرسه این برنامه را آغاز 
کرده اند؛ در حقیقت در این طــرح از وجود دانش آموزان 
در چند عرصه استفاده می شــود. رییس اداره فرهنگی و 
هنری اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش استان 
اصفهان اضافه کرد: این طرح که با مشارکت و هماهنگی 
دستگاه های مربوطه در طول تابستان برای دانش آموزان 
اجرا می شود، از 20 تیرماه آغاز شده و تا اواخر شهریورماه 

ادامه دارد.

ريیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد:

برگزاری طرح هجرت ۳ با هدف توانمندسازی دانش آموزان

آموزش و پرورشخبر

دبیر پانزدهمین کنگره ملی علوم خاک ايران خبر داد:

آلودگی خاک اصفهان روی خط هشدار 

مجید زینلی اظهار کــرد: یکی از مراکز انتقــال خون برتر 
کشور، مرکز استان اصفهان اســت که از نظر تعداد، کمیت 
و کیفیت خون های دریافتی نســبت به دیگر مراکز انتقال 
خون کشور سرآمد اســت؛ در حالی که در سال 9۵ از حدود 
162 هزار مراجعه کننده در سطح اســتان اصفهان، حدود 
128 هزار نفر موفق به اهدای خون شده اند که از این تعداد 
 اهداکننده، حدود ۳۳9 هــزار واحد فــرآورده خونی تهیه

 شد.
وی ادامه داد: در سال گذشته با افزایش تعداد اهداکنندگان 
خون در ایــن اداره 100 درصــد نیازهای درمانی اســتان 
اصفهان تامین شد وهمچنین در سال گذشته حدود 4 هزار 
 و ۵00 واحد فرآورده خونی از اصفهان به ســایر اســتان ها 

ارسال شد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیان اینکه به طور 
میانگین در کشــور از بین هر هزار نفر 24 نفــر اهداکننده 
خون وجود دارد، گفت: در اســتان اصفهان به ازای هر هزار 
نفر جمعیت، 2۵ نفر اهداکننده خــون داریم که از میانگین 

کشوری باالتر هستیم.
وی با بیان اینکه افراد اهداکننده مستمر در وضعیت مناسب 

خونی قرار دارند به همین دلیل توصیه می شــود نیروها در 
اداره کل انتقال خون تا زمان اورژانسی نیاز به خون، از افراد 
مستمر خون بگیرند، گفت: ۵6 درصد اهداکنندگان خون در 
اصفهان مستمر هستند که از نظر تعداد، این میزان ۵0 هزار 

نفر جمعیت در یک سال است.
زینلی ابراز کرد: طی چند سال قبل در تالش بودیم که آمار 
اهداکنندگان مســتمر از ۳۵ درصد به بیــش از ۵0 درصد 
افزایش پیدا کند که ایــن اقدام صورت گرفــت و این آمار 

مستمر در استانی به گستردگی اصفهان بسیار مهم است.
وی با اشــاره به شــاخص اهدای خون در آقایــان و بانوان 
اصفهانی ادامه داد: به طور کلی طبق آمار سال 9۵ از میان کل 
اهداکنندگان خون، شاخص اهدای خون در بانوان اصفهانی 

۳/1درصد و در آقایان 96/9درصد بوده است.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با بیــان اینکه بانوان 
اصفهانی در همه زمینه ها مخصوصا اجتماعی فعالیت باالیی 
دارند و در کشور سرآمد هســتند، گفت: در امر اهدای خون 
مشــارکت بانوان در اســتان اصفهان ضعیف بوده؛ چرا که 
میانگین شــاخص کشــوری اهداکنندگان خون بانوان در 
 کشــور 7 درصد و در اصفهان ۳/1درصد در ســال گذشته 

بوده است.
زینلی با تاکید بر اینکه ۵0 درصــد از جمعیت ما را خانم ها 
تشــکیل می دهند که نباید از آنها غافل باشیم، گفت: بعضا 
در استان های غربی کشور درصد مشــارکت خانم ها در امر 
اهدای خون باالتر از 7 درصد اســت اما در مرکز کشور این 
میزان ضعیف بوده که دالیل آن عموما به فرهنگ و باور این 

استان های مرکزی باز می گردد.
وی با اشاره به ارسال پالسما از اداره انتقال خون اصفهان به 
اروپا گفت: یکی از اقدامات انجام شده مهم در این اداره، ارسال 
پالسما جهت تولید داروهای مشتق از پالسما به کشورهای 

پاالیشگر در نقاط مختلف جهان از جمله اروپاست.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با تاکید بر استاندارد 
بودن فعالیت های این اداره اظهار کــرد: امروز خونی که در 
اصفهان تولید می شود بر اساس استانداردهای اروپایی و بعضا 
فراتر از آن است؛ چرا که از متخصصان برجسته و تجهیزات 

به روز در این مرکز استفاده می شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۵0 هزار واحد پالسما برای 
داروهای مشتق از پالسما به اروپا ارسال شده است، ادامه داد: 
اداره انتقال خون در دهــه اخیر با هدف گذاری برای ارتقای 
کیفی و کمی خون های خود در دهه 70 تا 80 سعی بر رفع 
نیازهای درمانی استان اصفهان داشت که این امر محقق شد 

و در این دهه به میزان کافی دسترسی پیدا کرد.
زینلی با اشاره به فرآورده های تولیدی خون در اصفهان اظهار 
کرد: در حال حاضر 14 نوع فــرآورده خونی در اداره انتقال 
خون اصفهان تولید می شود که در کشور نیز همین 14 نوع 

تولید می شود.
وی با بیان اینکه انتقال خون به سمتی می رود که به صورت 
انحصاری برای هر بیمار خون مورد نیاز را تولید کند، گفت: 
مرکز جامع اهدای خون اصفهان، امســال در مرکز خواجو 
راه اندازی خواهد شد که در حال حاضر وسایل و تجهیزات آن 
خریداری و نصب شده و منتظر دریافت مجوزهای مربوطه 

برای راه اندازی آن هستیم.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشــاره به مصرف 
خون های گرفته شده افزود: خون را می توان به صورت کامل 
یا پس از جداسازی اجزای آن به صورت فرآورده مصرف کرد، 
بیماران به نــدرت همه اجزای خون را نیــاز دارند؛ بنابراین 
فرآورده های خون تهیه می شــود تا بیمــار جزئی را که نیاز 

دارد دریافت کند.
زینلی در پایان در رابطه با تعداد مراکز انتقال و اهدای خون 
در استان اصفهان گفت: به طور کلی استان اصفهان ۵ مرکز 

انتقال خون و 7 مرکز اهدای خون دارد.

کشف نیم تن دنبه و جگر سفید فاسد در یک بریانی
مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان گفت: کارشناس واحد بهداشت محیط 
این مرکز در بازدید از یکی از واحدهای معروف عرضه بریانی  واقع در شمال شهر 

نیم تن دنبه و جگر سفید غیر بهداشتی را کشف و توقیف کرد.

مديرکل انتقال خون اســتان اصفهــان گفت: در ســال 95 از حدود 162 هــزار مراجعه کننده در 
سطح استان اصفهان، 128 هزار نفر موفق به اهدای خون شــده اند که از اين تعداد اهداکننده حدود 

339هزار واحد فرآورده خونی تهیه شد.

رشد اعتبارات عمراني اداره 
حفاظت محیط زيست اصفهان 

 حمله گرگ و تلف شدن
 1۶رأس گوسفند

گرگ های گرسنه 16رأس گوسفند را در روستای کدنوئینه نایین 
تلف کردند.رییس شورای اسالمی روســتای کدنوئینه شهرستان 
نایین گفت: گرگ های گرســنه طی شب های اخیر با ورود به آغل 

گوسفندان موجب تلف شدن این تعداد گوسفند شدند.
حسین دهقانی افزود: دامداران از این حادثه دست کم 64 میلیون 
ریال خسارت دیدند.70 رأس گوسفند طی دو سال اخیر در حمله 

گرگ های گرسنه در این دو منطقه روستایی تلف شده اند.

افزايش حقوق مستمری بگیران 
کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: حقوق مستمری بگیران 
زیر پوشش کمیته امداد افزایش داشته و این مبلغ به همراه یارانه 
نقدی به صورت ماهیانه توســط دولت به حساب مددجویان واریز 
می شود.حمیدرضا شــیران با اشاره به احتساب ســرانه دریافتی 
خانوارها افزود: هر خانوار یک نفره در گذشته مبلغ ۵۳ هزار تومان 
دریافت می کرد که در حال حاضر این مقــدار به 148 هزار تومان 
افزایش یافته اســت. وی بیان کرد: ســرانه دریافتی در خانوارهای 
2نفره از 60 هزار به 2۵0 هزار تومان و در خانوارهای ۳ نفره از 71 
هزار به ۳2۵ هزار تومان افزایش یافته است. مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: خانواده های 4نفره نیز 82 هزار 
تومان دریافــت می کردند که پس از افزایش حقــوق، این مبلغ به 
418 هزار تومان رسید و در خانواده های ۵نفر به باال هم مبلغ حقوق 
مستمری آنها از 100 هزار به 46۵ هزار تومان افزایش یافته است. 
وی پیرامون تعداد خانوار زیر پوشش کمیته امداد گفت: تاکنون 88 
هزار و 88۳ خانوار مستمری بگیر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند 
که با احتساب خانوارهای کمک معیشت بگیر، این رقم به 89 هزار 
و 21۵ خانوار افزایش می یابد. شیران افزود: درحال حاضر ۵4هزار 
و 200 زن سرپرســت خانوار، ۳9هزار و 126 خانوار که سرپرست 
آنها فوت کرده،   یک هــزار و 1۵0 نفر مطلقه، ۳1هــزار و 228 نفر 
ازکار افتاده، ۳هزار و 47۳ نفر بیمار صعب العالج، 2هزار و ۳۳۳نفر 
سرپرســت زندانی و یک هزار و 700 نفر به دالیل دیگر زیر پوشش 

کمیته امداد قرار دارند.

مدارس اصفهان؛ میزبان 1۷۰هزار 
مسافر فرهنگی

رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون 170هزار مسافر فرهنگی در 14۵ 
مدرسه استان اصفهان اســکان یافتند. آذر کیوان امین پور اظهار 
داشــت: یک هزار و ۳00 کالس درس برای پذیرش روزانه 4هزار 
مسافر تابستانی این استان آماده شده است. وی با اشاره به اینکه در 
تابستان امسال تنها 20 درصد ثبت نام ها اینترنتی انجام شده و بقیه 
حضوری است، افزود: 42 ستاد تســهیل اسکان در استان اصفهان 
ثبت نام و پذیرش مسافران را انجام می دهند. کیوان امین پور با بیان 
اینکه شهرستان های اصفهان، کاشان، چادگان و خوانسار بیشترین 
پذیرش را داشتند، تصریح کرد: بیشترین مسافران اسکان داده شده 
در مدارس اصفهان از اســتان های آذربایجان و خوزستان هستند.

وی به رتبه باالی استان اصفهان در اسکان مسافران فرهنگی پس 
از استان های شمالی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می شود تا 2۵شهریور حدود ۳00هزار مســافر در مدارس استان 
اسکان داده شوند. رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: همه ساله در اســتان اصفهان شاهد ورود 
میهمانان فرهنگی و غیرفرهنگی بسیاری هستیم که تمام تالش 
مسئوالن استانی در اسکان شایسته این مسافران است و مسافران 

نیز با لبخند رضایت استان ما را ترک می کنند.

 تغذيه نیمی از نوزادان اصفهانی 
با شیر مادر 

نیمی از نوزادان اصفهانی با شیر مادر تغذیه می کنند. عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به کاهش مرگ و میر 
زودرس نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می شــوند گفت: تغذیه با 
شیرمادر، موجب باال رفتن ضریب هوشی نوزاد وپیشگیری از ابتالء 
وی به بیماری های غیر واگیر می شود. دکتر امیرمحمد آرمانیان با 
بیان اینکه نوزاد در 6 ماه اول زندگی فقط به شیر مادر نیاز داردافزود: 
تغذیه شیرخواران با شیر مادر، از نظر بهداشتی، تغذیه ای ، عاطفی، 
روانی، اقتصادی و زیست محیطی، یکی از اولویت های بهداشتی، 
روشــی بی نظیر و بدون جانشــین برای نوزادان در پیشگیری از 
بیماری ها و حفظ بقای آنان، تامین بهترین الگوی رشد و تکامل و 

ارتقای سالمت مادران محسوب می شود.

کمک بیش از 2۷۰ میلیون ريالی
به زندانیان نیازمند

حامیان، بیــش از 270 میلیون ریال به خانواده زندانیان اســتان 
اصفهان اهــدا کردند. معاون حمایت و ســالمت خانواده اداره کل 
کمیته امداد استان اصفهان، یکی از اهداف کمیته امداد در کمک 
به خانواده های زندانیان را حفظ و تحکیم بنیان خانواده دانست و 
گفت: حامیان بیش از270 میلیون ریال کمک  نقدی و غیر نقدی 
به خانواده زندانیان اهدا کردند. جالل یزدانی اولویت اصلی کمیته 
امداد برای خانواده های زندانیان نیازمند را کاهش آســیب در این 
خانواده ها از طریق برنامه های آموزشــی و ارائه خدمات فرهنگی و 

مشاوره بیان کرد.
وی تعداد خانوارهای زندانی زیرپوشش این نهاد را در سال گذشته 
حدود دو هزار و ۳00 خانوار اعالم کــرد و افزود: حدود دو درصد از 
مددجویان کمیته امداد به خانواده زندانیان نیازمند اختصاص دارد.

کشف و ضبط بیش از سه تن مواد 
غذايی فاسد

بیش از سه تن انواع نوشــیدنی تاریخ مصرف گذشته در بهارستان 
کشف و ضبط شد. مدیر مرکز بهداشت شــماره دو اصفهان گفت: 
بازرســان بهداشــت محیط  مرکز خدمات جامعه سالمت سهند 
بهارستان ســه هزار و 4۳0 کیلوگرم انواع نوشیدنی تاریخ مصرف 
گذشته  را از  یک انبار مواد غذایی در جاده بهارستان کشف کردند. 

آیت ســهرابی افزود: با توجه به اینکه مواد غذایــی تاریخ مصرف 
گذشــته مشــمول معرفی به تعزیرات حکومتی می شود،پرونده 

تحویل مراجع قضائی شد.

مديرکل انتقال خون استان مطرح کرد:

مشارکت  ضعیف بانوان اصفهانی در امر اهدای خون
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: اعتبارات تملک دارایي هاي 
سرمایه اي)عمراني( مصوب اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان، در سال 1۳96 نسبت به سال 
گذشته از 24 میلیارد، به 44میلیارد ریال افزایش یافته 
اســت. مهدي ریاحي در این زمینه افــزود: این مبلغ 
در شوراي برنامه ریزي 24 شهرســتان طي جلسات 
متعدد توسط فرمانداران به تصویب رسیده است. این 
رشد8۳درصدي نشان دهنده اهتمام ویژه فرمانداران 
به مقوله محیط زیســت در ســال هاي اخیر است که 
جــا دارد از توجه ویــژه این مدیران تالشــگر به ویژه 
فرمانداران شهرستان هاي اصفهان، مبارکه و اردستان 
تشکر و قدرداني نمود. وي اعتبارات تملک دارایي هاي 
سرمایه اي این اداره کل در ابتداي دولت تدبیر و امید 
را تنها 12میلیارد ریال اعالم کرد که در سال 96 به 44 
میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و رشد 270درصدي را 
نشان مي دهد. معاون توسعه مدیریت و منابع حفاظت 
محیط زیســت اســتان اصفهان، همچنیــن افزایش 
اعتبارات هزینه اي)جــاري( مصوب این اداره کل را از 
98 میلیارد ریال در سال 1۳9۵ به 1۵۳ میلیارد ریال 
در ابتداي سال 1۳96 با رشد ۵۵ درصدی اعالم کرد و 
اظهار داشت که این رشد نسبت به ابتداي دولت تدبیر 
و امید معادل 170 درصد بوده است. مهندس ریاحي 
درخصوص وضعیت پروژه هاي عمراني محیط زیست 
اســتان نیز گفت: درخصوص پروژه هاي نیمه تمام به 
حمدا... وضعیت مناســبي داریم و کارگاه هاي اغلب 
پروژه هاي نیمه تمام این اداره کل مجددا فعال شــده 
اســت که از آن جمله مي توان به کارگاه پروژه احداث 
ایستگاه پایش و تحقیقات زیست محیطي شهرستان 
مبارکه و همچنین ســاختمان ســرمحیط باني موته، 
محیط باني ابیانه و سر محیط باني آران و بیدگل اشاره 
کرد که در صورت مســاعدت فرمانداران مرتبط طي 
یک سال آینده مجموعه این پروژه ها به بهره برداري 
خواهد رسید. معاون اداره کل حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان، در ادامه به کمبود نیروي محیط بان 
اشاره و اظهار کرد: کمبود محیط بان به منظور حفاظت 
از عرصه هاي طبیعي اســتان، از مشکالت دیرینه این 
اداره کل بوده و هست اما به یاري خدا امسال با پیگیري 
هاي مســتمر، موفق به جذب و بــه کارگیري 80نفر 
نیروي محیط بان در ســطح استان شده ایم که چنین 
افزایشــي در بین نیروي محیط بان در تاریخ این اداره 

کل بي نظیر بوده است.
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پزشکان هشدار می دهند که باال رفتن غیرمعمول سطح کلسیم در خون بر خطر افزایش ابتال به بیماری عروق کرونری 
و حمله قلبی تاثیر می گذارد. در این بررسی آمده است باال بودن ســطح کلسیم در جریان خون خطر فزآینده ابتالی 
فرد به بیماری عروق کرونری و حمله قلبــی را تعیین می کند.بیماری 
عروق کرونری که اغلب به حمله قلبی منجر می شــود اصلی ترین علت 
مرگ در سطح جهانی است. فاکتورهای اصلی بیماری قلبی که تاکنون 
شناخته شده اند شامل استعمال سیگار، باال بودن سطح کلسترول، دیابت 
و مصرف مواد الکلی است.در این بررسی متخصصان سوئدی به مطالعه 
روی نقش کلسیم در بروز بیماری قلبی، لختگی خون، تنظیم فشار خون و 
انقباض عضالنی پرداخته اند.در این بررسی اطالعات ۱۸۴ هزار و ۳۰۵ نفر 
جمع آوری شده که از میان آنان ۶۰ هزار و ۸۰۱ نفر دچار بیماری عروق 
کرونری بوده، ۷۰ درصد حمله قلبی داشته و ۱۲۴ هزار و ۵۰۴ نفر از آنان 
عاری از بیماری های قلبی بوده اند. متخصصان همچنین شش متغیر ژنتیکی مرتبط با سطح کلسیم را بررسی کردند.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، متخصصان دریافتند افزایش خطر ابتال به بیماری عروق کرونری و حمله قلبی با زمینه 
ژنتیکی باال بودن انباشت کلسیم در خون مرتبط است.

۳ ماهه آخر بارداری را در اتاق تاریک بخوابید
پژوهشگران به زنان باردار توصیه می کنند شب ها در اتاق کامال تاریک استراحت 
کنند، به ویژه در ۳ ماهه آخر بارداری، زیرا نور باعث کاهش تولید مالتونین و ایجاد 

مشکالت سالمتی برای مادر و نوزاد می شود.

متخصصان دریافتند؛

افزایشکلسیمحملهقلبیراتشدیدمیکند

 بیماری آسم می تواند در هر سنی آغاز شــود، اما معموال شروع آن از 
دوره کودکی است.

بیماری آسم، ورم مزمن راه هوایی است. در این بیماری، عضالت اطراف 
نای )راه هوایی( ســخت و سفت می شــوند و عبور هوا را کم می کنند. 
بیشتر این بیماران، کودکان بوده که دختران رقم باالیی از مبتالیان را 

تشکیل می دهند. 
طبق اعالم موسسه ملی قلب، ریه و خون آمریکا، فاکتورهای پرخطر ابتال 

به بیاری آسم به شرح زیر هستند:
داشتن عفونت های مکرر تنفســی و خس خس سینه؛ داشتن والدین 
مبتال به آسم، ابتال به آلرژی های مختلف، ابتال به اگزما،) پسرها و زنان 
بزرگسال بیشتر در معرض ابتال هستند(کار در محیط همراه با گردوغبار 
و مواد شیمیایی، مادران بارداری که سیگار می کشند، کودکشان را دچار 

آسم می کنند، عفونت باکتریایی و یا ویروسی.

 طبق آمار منتشره در حدود ۴۰۰ میلیون نفر در جهان مبتال به هپاتیت 
B یا C هستند.

 به جز بیماری سیروز کبدی ناشــی از هپاتیت، این بیماری می تواند 
موجب ناباروری در مردان شود.ســاالنه ۱/۴ میلیون نفر در جهان به 
دلیل هپاتیت ویروسی جان خود را از دست می دهند. هپاتیت از مادر 
 به نوزاد، از طریق تماس جنســی یا تماس با خــون آلوده قابل انتقال 

است.
از بین ۵ ویروس هپاتیت، هپاتیت B با صدمه به قدرت باروری مرتبط 
 ۱/۵9،B است. مطالعات نشان می دهند افراد آلوده به ویروس هپاتیت

برابر افراد بدون این عفونت دچار ناباروری می شوند.
مشخص شده اســت که پروتئین S هپاتیت B موجب کاهش تحرک 
اسپرم شــده و در نتیجه میزان باروری اســپرم ها را به بیش از نصف 

کاهش می دهد.

 طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد دارای الگوی خواب نامناسب، بسیار در معرض اضافه وزن و چاقی قرار داشته و دارای 
سالمت متابولیکی ضعیفی خواهند بود.

یافته ها نشان داد افرادی که به طور میانگین۶ ساعت در شب می خوابند 
در مقایسه با افرادی که 9 ساعت خواب شــبانه دارند، اندازه دور کمرشان 
۳ سانتی متر بیشتر اســت؛ همچنین افراد کم خواب تر وزن سنگین تری 
داشتند.این نتایج موکدا نشان می دهد که خواب ناکافی می تواند در ابتال به 
بیماری های متابولیکی نظیر دیابت، نقش داشته باشد.این مطالعه شامل 
۱۶۱۵ شــرکت کننده بود که طول مدت خواب و گزارش مصرف غذایی 
شان را گزارش داده بودند. نمونه خون این افراد گرفته شد و گزارش مربوط 
به وزن، اندازه دور کمر و فشارخونشــان نیز ثبت شد.محققان به بررسی 
رابطه بین طول مدت خواب این افراد و پارامترهای بیولوژیکی اصلی شان 

پرداختند.به گفته محققان، تعداد افراد چاق در جهان از سال ۱9۸۰ بیش از دو برابر شده است. چاقی در ابتال به بسیاری 
از بیماری ها نقش دارد.یافته های این مطالعه نشان می دهد که چقدر خواب شبانه خوب برای سالمت و جلوگیری از 

چاقی مفید است.

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد؛

خوابناکافیمنجربهافزایشوزنمیشود

فاکتورهایپرخطرابتالبه
آسمرابشناسید

هپاتیتعاملبروز
ناباروریدرمردان

حفظتناسباندام
باورزشگلفوباغبانی

 فعالیت های سرگرم کننده نظیر باغبانی و گلف می توانند روش های 
مناسبی برای کالری سوزی و حفظ تناسب اندام باشند.

به گفته محققان یک ساعت باغبانی پرتحرک، موجب سوزاندن بیش 
از ۳۰۰ کالری و در نتیجه باعث کاهش وزن اضافی بدن می شــود. 
از آنجاکه باغبانی یک فعالیت جســمی است، میزان فعالیت بدن را 

افزایش داده و از انواع دردها نیز جلوگیری می کند.
باغبانی عالوه بر کمک به سالمت قلب، به تحرک دست ها، شانه ها، 

قفسه سینه و کمر هم کمک می کند.
کندن زمین و کاشت گیاه، ماهیچه ها و ران ها را هدف قرار می دهد. 
کاشت گیاه یا سبزیجات در باغ، شما را بیشتر خارج از خانه نگه داشته 
تا به محصوالت خود رســیدگی کنید و البته، شما قادر به خوردن 

محصولی خواهید بود که خود کاشته اید.
همچنین با انجام باغبانی، سبزیجات و میوه های تازه و باکیفیت باال 
مصرف می کنید. باغبانی موجب درست کردن غذاهای مختلف با 
انواع میوه ها و سبزیجاتی می شود که خود کاشته اید.ورزش گلف 
نیز می تواند برای سالمت استخوان ها و عضالت مفید باشد؛ البته با 
استفاده از حرکات کششی و تکنیک های درست می توان از میزان 
آسیب دیدگی در این ورزش جلوگیری کرد و از فواید آن بهره مند 
شد.در این ورزش به دلیل پیاده روی زیاد بدن فعالیت باالیی داشته و 

در نتیجه کالری سوزی زیادی اتفاق می افتد.

نسخهوسواسرا
بااینترفندهابپیچید

سمیراایمان نژاد، روانشــناس اظهار داشت: افراد وسواسی معموال 
گرفتار افکار و تصوراتی ناخواســته هستند که تکرار اعمالی خاص 
موجب افزایش اضطراب و نگرانی آنها می شود و اطرافیان و اعضای 

خانواده به چشم یک بیمار به او نگاه می کنند.
ایمان نژاد با بیان اینکه اطرافیان نقش مهمی در کاهش اختالل فرد 
وسواسی دارند، ادامه داد: برای درمان وسواس از روش هایی مانند 
روان درمانی و رفتار شناختی استفاده می شود که در این روش فرد 
به تدریج با عامل ترس روبه رو شده و این تکرار به مرور از اضطراب او 
می کاهد.وی با بیان اینکه حفظ آرامش محیط خانه در درمان فرد 
وسواسی نقش بسزایی دارد، گفت: اگر آرامش در محیط خانه برقرار 
نباشد موجب تشدید بیماری فرد وسواسی می شود؛ چرا که استرس 

و بحران، اولین فاکتور برای تشدید بیماری فرد وسواسی است.
ایمان نژاد در پایان گفت:اطرافیان فرد وسواسی به جای مالمت و 
سرزنش باید با دوستی و محبت با او رفتار کنند تا این رفتار به همراه 
درمان های دیگر، مشکالت رفتاری فرد وسواسی را در کوتاه مدت 

برطرف کند.

کدامعملزیباییباعثتخریب
دندانمیشود؟!

دبیر علمی ششمین همایش زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی 
ایران با اشاره به ضرورت تاسیس انجمن دندانپزشکی زیبایی، افزود: 
در شرایطی که بســیاری از درمان های زیبایی بیش از یک رشته 
تخصصی را در برگیرد، باید به نیاز آموزشــی دندانپزشکان توجه 
جدی کرد تا از لطمات جبران ناپذیری که ممکن است به همکاران 

و یا بیماران وارد شود، جلوگیری نمود.
دکتر رامین آغنده به موضوع کامپوزیت دندان اشاره کرد و افزود: 
گاهی فرد تنها به دلیل زردی دندان و انجام بیلیچینگ یا ســفید 
کردن دندان مراجعه می کند ولی متاسفانه به دلیل کم توجهی به 

مناسبات نابجا کامپوزیت به بیمار پیشنهاد می شود.
دبیر علمی همایش زیبایی انجمن دندانپزشــکان عمومی ایران با 
بیان اینکه نبود انجمن دندانپزشکی زیبایی به چنین مواردی دامن 
می زند، تصریح کرد: اســتفاده نابجا از کامپوزیت برای بیمار سبب 
تشدید ســایش دندان، لق شــدن دندان و حتی تخریب دندان و 
مشکالت مفصل فک می شود.وی در پایان افزود: از همکاران دعوت 
می کنم در این همایش که بحث درباره موارد تشــخیص درمانی، 
اتفاق نظر و چالش های بین رشته ای حداقل پنج رشته دندانپزشکی 

مرتبط با درمان های زیبایی می پردازد شرکت کنند.

زیبایی 

رمزورازمراقبتازمو
درتابستانوهوایگرم

در فصول گرم ســال، تنها پوســت بدن نیاز به توجه، 
رسیدگی و استفاده از کرم ضد آفتاب و آب رسان ندارد 
بلکه مو ها نیز تحت تاثیر گرمای هوا و خشک شده امکان 
دارد با مشکالتی، چون ریزش یا شــکنندگی و حالت 
نگرفتن مواجه شوند.راهکار های مراقبتی از مو های تاب 
دار در هوای گرم تابستانی،مو های فر در معرض ریزش 
شدید در فصل گرما،)قابل توجه افرادی که موی فردارند( 

ریزش مو در فصل تابستان و...را جدی بگیرید.
مو های دارای تاب به دلیل ماهیت خشک خود به نسبت 
مو های لخت در فصل تابستان بیشتر آسیب می بینند و 
معموال یکی از دالیل مراجعه افراد به متخصصین پوست 

در این زمان نارضایتی از ریزش مو های سر است.
برای محافظت از مو های خود در گام نخســت نظارت 
دقیق بر تغذیه خود داشته باشید، خوردن مواد غذایی 
سالم از جمله میوه و سبزیجات، خوراکی های حاوی انواع 
ویتامین ها و امالح معدنی، ترکیبات امگا سه، لبنیات، 
حبوبات و غالت غنی شده می تواند مانع از ریزش موی سر 
شود؛ همچنین نوشیدن به اندازه کافی آب می تواند عالوه 
بر جلوگیری از کم آبی و غلیظ شــدن خون، اکسیژن و 
سایر مواد مورد نیاز تغذیه فولیکول های مو را تامین کند.

از جمله دیگر اقدامات برای محافظت موهای سر در فصل 
تابستان استفاده نکردن از دستگاه هایی همچون اتوی 
مو یا سشوار است، زیرا این وسایل باعث خشکی مو ها و 
آسیب دیدن آنها می شوند و این اثر منفی درماه های گرم 

سال ۲برابر می شود.
محصوالت بهداشتی و آرایشی مناســب مو های خود 
انتخاب کنید که آب رسان باشند و در آن کمتر از مواد 
شیمیایی به ویژه پارافین استفاده شــده باشد. در فکر 
تغییر دادن حالت مو های خود نباشید، از داشتن مو های 

فر لذت ببرید و تنها آنها را مرتب و آراسته آرایش کنید.
مو های فر نامنظم به شدت می تواند در قضاوت دیگران 
در خصوص شما موثر باشد. استفاده از موس، ژل و انواع 
محصوالت حالت دهنده در فصل گرما به مدت طوالنی 
می تواند باعث آسیب دیدن مو های سر در فصل تابستان 
شود. از رفتن به استخر به ویژه بدون استفاده از کاله شنا 
خودداری کنید، مو های خود را به دقت بپوشانید و قبل 
از شنا استحمام کرده، از نرم کننده برای نرمی مو های 
خود استفاده کنید، مواد ضدعفونی کننده موجود در آب 
استخر ها به ویژه کلر باعث خشکی، آسیب به ریشه، ساقه 
و ریزش مو می شوند به همین دلیل افرادی که مستعد 
ریزش موی سر هستند بهتر است از شنا به مدت طوالنی 

در استخر پرهیز کنند.

تناسب اندام

توصیه روز

سوال روز

آبگوجهفرنگیسرشارازویتامینثوویتامینآاست
کههردوبرایسالمتسیستمایمنیبدنمفیدهستند.

آبکدوتنبلمنبعخوبیازویتامینآ،ویتامینب6و
ویتامینایبههمراهرویاستکهبسیارمفیدمیباشد.

آبهویجمنبعیبزرگازبتاکاروتنوویتامینآاستکهبه
افزایشفعالیتسلولهایسفیدخونکمکمیکند.

آبپرتقالوگریپفروتمنبعخوبیازویتامینثاست
کهبهمقابلهبامهاجمانخارجیکمکمیکند.

آب میوه هایی برای تقویت سیستم ایمنی

چای: ترکیبات موجود در چای سیاه و سبز به نام پلی فنول 
منجر به کند کردن رشــد باکتری های مرتبط با حفره های 
دندانی و بیماری لثه می شود. محققان آمریکایی دریافته اند 
که افرادی که دهان خود را ۱۰ بار در روز به مدت یک دقیقه با 
چای سیاه یا سفید شست وشو می دهند، تجمع پالک کمتری 
را در دهان خود نسبت به کســانی که دندان هایشان را با آب 
شست وشــو می دهند، تجربه می کنند. به گفته محققان به 
خصوص چای سیاه منجر به رفع بوی بد دهان از طریق سرکوب 

باکتری ها نیز می شود.
پنیر: پژوهش های منتشر شده در مجله دندان پزشکی آمریکا 

نشان می دهد افراد ۱۲ تا ۱۵ ساله ای که از پنیر چدار به طور 
مرتب استفاده می کنند، کمتر دچار اسید در دهان نسبت به 
کسانی می شوند که ماســت بدون قند یا یک لیوان شیر می 
خورند. پنیر با افزایش تولید بزاق، منجر به خنثی کردن اسید 

و در نهایت جلوگیری از تشکیل پالک می شود.
کشمش: کشمش یک منبع غنی از فیتوکمیکال ها یا مواد 
شیمیایی گیاهی است که منجر به از بین بردن باکتری های 
مسئول حفره های دندانی می شود. برخی دیگر از ترکیبات 
کشمش نیز از رشــد باکتری های مرتبط با بیماری های لثه 

پیشگیری می کنند.

غذاهای ترد: غذاهایی که جویدن آنها طول می کشد، مثل 
هویج، سیب و خیار یک مکانیسم پاک سازی پالک های دندانی 
مزاحم دارند. در واقع فرآیند جویدن منجر به متالشی شدن 

پالک های دندانی می شود.
غذاهای غنی از ویتامین و مواد معدنی: غذاهای غنی از 
کلسیم مانند پنیر، بادام و سبزیجات برگ  دار و غذاهای غنی 
از فسفر مانند گوشت، تخم مرغ و ماهی می  تواند مینای دندان 
را مستحکم و ســالم نگه دارد. در عوض غذاها و نوشابه  های 
اسیدی ممکن است باعث ایجاد خوردگی  های کوچک مینای 
دندان شوند. کلسیم و فسفر به رسوب مجدد مواد معدنی در 

این خوردگی  ها و ترمیم آنها کمک می  کند.
آدامس بدون قند: پس از غذا خوردن یک آدامس بدون قند 
بجوید. جویدن آدامس باعث تحریک ترشح بزاق می  شود و 
برخی از باکتری  ها را می زداید. بــدون قند بودن آدامس هم 
مهم اســت، باکتری  ها برای تولید پالک به ســوکروز یا قند 

معمولی نیاز دارند.
شیر: یک بررسی توســط محققان آمریکایــی نشان داد که 
نوشیدن یک لیوان شیر پس از خوردن آب  نبات  های شیرین 
)فروت لوپز( میزان اســید در دهان را بیش از نوشیدن آب یا 
آب سیب کاهش می  دهد. به گفته پژوهشگران شیر برخی از 
اسیدهای تولید شده در پالک باکتریایی را خنثی می  کند، اما 
اضافه کردن شیر به غالت آماده ممکن است همین سودمندی 
را نداشته باشــد. شــیر در این صورت حالتی شربت  مانند و 

شیرین پیدا می  کند که برای دندان خوب نیست.
قره قاط: این میوه ماننــد چای حاوی پلی  فنول  هاســت 
که ممکن اســت مانع از چســبیدن پلک به دندان شوند و 
خطر پوســیدگی دندان را کاهــش دهند؛ البتــه برخی از 
فرآورده  هــای آماده قره  قــاط حاوی قند افزوده شــده هم 
 هســتند که ممکن اســت منافع بالقوه آنها بــرای دندان را

 کاهش دهند.

در حال حاضر پژوهش ها روی یافتن مواد غذایی خاص که برای حفظ سالمت دهان و دندان مفیدند، متمرکز شده 
است. در این میان و بنا به تاکید محققان دانشگاه ایلینوی در شیکاگو  چند گزینه موثر برای دندان، شامل موارد 

زیر است:

مواد غذایی مفید برای سالمت دهان و دندان

 مطالعات نشــان می دهد زندگی در شــرایط بســیار سخت 
اقتصادی یا فقر بر عملکرد مغز تاثیر منفی دارد.

در اواخر دهه ۶۰ میالدی تیمی از محققان به سراغ دهکده ای 
دورافتاده در گواتماال رفته و مکمل هــای غذایی را در اختیار 
خردساالن آن منطقه قرار دادند. هدف آنها بررسی این موضوع 
بود که استفاده از منابع غذایی سرشــار از پروتئین در دوران 
ابتدایی زندگی تا چه حد مشکالت آتی مربوط به رشد را کاهش 

می دهد.محققان در ســال های بعد دریافتند کودکانی که از 
مکمل های غذایی اســتفاده کرده بودند یک تا دو سانتی متر 
بیشتر رشــد کرده و در آزمون های خواندن و اطالعات نمرات 
بهتری کسب کردند. پس از گذشت سال ها محققان مشاهده 
کردند زنانی که در کودکی از مکمل های غذایی استفاده کردند 
در مقایسه با سایر دختربچه های دیگر وقت بیشتری برای ادامه 
تحصیل گذاشته و مردان این گروه هم حاال درآمدهای بیشتری 

دارند. رینولد مارتورل، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه ایموری 
آمریکا که مطالعات بعدی مربوط به این پروژه طوالنی مدت را بر 
عهده داشته است، در این باره می گوید: »نتایج این مطالعه برای 
نهادهای همچون بانک جهانی ارزشمند است زیرا آنها می توانند 
با دقت و اطمینان بیشتر در زمینه توسعه سطح سالمت انسان ها 
اقدام به سرمایه گذاری کنند.« پس از این مطالعه، پروژه های 
مشابه دیگری در جهان نظیر برزیل، پرو، جامائیکا، فیلیپین، کنیا 
و زیمبابوه انجام شده است. تمامی این مطالعات نشان داده اند 
که رشد ضعیف کودکان با کسب نمرات ضعیف در آزمون های 

شناختی و عملکرد نامناسب در مدرسه مرتبط است.

محققان می گویند:

فقراقتصادیتاثیرمنفیبرعملکردمغزدارد
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عادل غالمی از تیم ملی کنار گذاشته شد
کادر فنی تیم ملی والیبال ایران با صدور اطالعیه ای از کنار گذاشتن 

عادل غالمی از ترکیب بازیکنان این تیم خبر داد.

ساسان انصاری به عملکرد مسئوالن برگزاری مراسم برترین های 
لیگ شانزدهم به شدت معترض بود. او اعتقاد 
داشت که چرا بهترین بازیکن در همه 
خطوط انتخاب و معرفی شــد اما 
برای خط حمله این اتفاق نیفتاد. 
این بازیکن معرفی آقای گل را 
با انتخاب بهترین مهاجم لیگ 

متفاوت می داند.
مهاجم تیم فوتبال ســپاهان از 
این موضوع ناراحــت بود که وقتی 
مســئوالن برگزاری این مراســم 
نمی خواهند بهتریــن مهاجم را انتخاب کنند چــرا از وی کلیپی 
ساختند و تا 2 بامداد او را معطل نگه داشتند و در نهایت باعث شدند 

نتواند در تمرین تیمش شرکت کند.

انتقاد مهاجم سپاهان از مسئوالن 
سازمان لیگ

محمد مایلی کهــن در تازه ترین مصاحبــه اش حرف های جالبی 
زده است.

او در جشــن تقدیر باشگاه ســایپا از 
ابراهیم صادقی تا فرصت مصاحبه 
پیدا کرد بار دیگر یک لقب جالب 
به یکی از اهالی فوتبال داد. این 
بار گذشــته از خبرگزاری ها و 
حتی عادل فردوســی پور، نوبت 
به رییس فدراسیون رسید. مایلی 
کهن در قسمتی از مصاحبه اش لقب 
»آقای اســتقالل« را به مهدی تاج 
داده است! حاجی مایلی در قسمتی از مصاحبه اش درباره تاج گفته: 

»آقای استقالل)تاج(، فدراسیون را خانه اصفهانی ها کرده است!«

لقب عجیب مایلی کهن به مهدی تاج

منهای فوتبال

حواشی در فدراسیون هندبال؛

رحیمی چرا استعفا کرد؟
علیرضا رحیمی اسفند ماه ســال 1395 و کمتر از 6 ماه 
پیش به عنوان رییس فدراسیون هندبال انتخاب شد اما 
بعد از گذشــت یک ماه از حضورش در فدراسیون، اخبار 
مختلفی مبنی بر اســتعفای او به وزارت ورزش و جوانان 
مطرح شد. حتی گفته شد که رحیمی در دفتر کارش در 
فدراسیون حاضر نمی شــود و امور فدراسیون را دورادور 
پیگیری می کند اما با حضور رحیمی در اردوی تیم ملی 
این شایعات به پایان رسید؛ با این حال موضوع استعفای 

وی همچنان مطرح بود.
بدهی های میلیاردی داخلی باقی مانده از مدیریت گذشته، 
بدهی های خارجی فدراســیون به دلیل غیبت تیم ملی 
هندبال نوجوانان و جوانان در مســابقات قهرمانی آسیا 
که ایران را تا مرز تعلیق هم پیش برده بود، در کنار برخی 
فشارهای خانواده هندبال که ناشی از چنددستگی در این 
رشته است، از سوی دیگر عرصه را برای رحیمی تنگ کرد.

از سوی دیگر عدم استقبال اسپانسرها برای برگزاری لیگ 
و شرایط سخت مدیریت، با وجود حمایت های همه جانبه 
ملی پوشان و ارسال پیام های امیدبخش از سوی برخی از 
اهالی هندبال و هیئت های استانی، رحیمی را ناامید کرد.

محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان، روزیکشنبه درباره مشکل علیرضا رحیمی در 
فدراســیون هندبال و احتمال کناره گیری اش از ریاست 
این فدراســیون نیز گفت: »فدراســیون هندبال بدهی 
3/5میلیاردی دارد. رحیمی با توجه به شرایطی که این 
فدراسیون به لحاظ بدهی ها دارد و جو سنگینی که برخی 
دوستان در مجمع فدراســیون هندبال ایجاد کردند که 
باعث کدورت وی شــده بود، اعالم کرد که نمی تواند به 
این شــکل کار کند. هم به لحاظ بدهی ها و طلبکارانی 
که به فدراسیون می آیند و هم در خصوص تامین منابع، 
مشکالتی در هندبال وجود دارد. در این خصوص با آقای 
سلطانی فر جلسه داشتیم و تالش خواهیم کرد بخشی از 
بدهی های هندبال را پرداخت کنیم تــا رحیمی هم در 

فدراسیون هندبال حفظ شود.«
در ظاهر امر گالیه ها و ناراحتی های رحیمی، از مســائل 
مالی و بدهی های سنگین این فدراسیون است اما به نظر 
می رسد مشکل رحیمی فراتر از مسائل مالی باشد و فضای 
مســموم موجود در بین خانواده هندبال، بداخالقی ها و 
تهمت ها و انتشار مطالب بی پایه در فضای مجازی است. 
شنیده ها حکایت از حمایت همه جانبه هیئت های استانی 
و ملی پوشان از رحیمی دارد اما باید دید در نهایت رحیمی 
در فدراسیون هندبال خواهد ماند یا عطای آن را به لقایش 

خواهد بخشید؟

مراسم برترین های لیگ برتر شانزدهم برگزار شد. در این برنامه که به صورت 
ساالنه برگزار می شود در سایر بخش ها نیز بهترین ها انتخاب شدند.

همانند سال گذشته کاپ اخالق و نشــان با اخالق ترین تیم به ذوب آهن 
اصفهان اهدا شد؛ تیمی که در فصل گذشته بجز رفتار حرفه ای، کمترین 
میزان کارت زرد و قرمز را نیز تجربه کرده بود و با داشــتن کاپیتان های 
بااخالقی همچون مهدی رجب زاده و قاسم حدادی فر، یکی از تیم های با 

اخالق لیگ برتر محسوب می شود.
محمدرشید مظاهری دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
نیز در بخش بهترین  دروازه بان ها نامزد بود و بین سه دروازه بان برتر لیگ 
قرار گرفت اما در انتهــا جایزه این بخش به علیرضــا بیرانوند، دروازه بان 

پرسپولیس رسید.  

علیرضا منصوریان قصد دارد از جباری برای هفته دوم برابر اســتقالل 
خوزستان استفاده کند اما لیست استقالل جالی خالی ندارد.

 مجتبی جباری در دیدار تیم فوتبال استقالل مقابل صنعت نفت آبادان 
حضور نداشت تا در تهران مراحل آماده سازی خودش را پیگیری کند. 
علیرضا منصوریان قصد دارد از جباری برای هفته دوم برابر اســتقالل 

خوزستان استفاده کند اما لیست استقالل جالی خالی ندارد.
استقالل برای اینکه بتواند از این بازیکن استفاده کند، باید یک بازیکن 
را خارج کند. هدف باشــگاه خارج کردن نام هرایر مگویان است اما این 
بازیکن اعالم کرده تا زمانی که مطالباتش پرداخت نشود، قراردادش را 
فسخ نخواهد کرد. به همین دلیل منصوریان برای استفاده از جباری به 

دردسر افتاده است.

کاپ اخالق به ذوب آهن 
رسید

دردسر جدید جباری 
برای استقالل

انتقاد روز

لقب روز

شکست ۴ سال پیش گیتی پسند در برابر تیم چونبوری که به 
نظر برخی نقطه قوت گیتی پســند در دیدار پایانی بود، دقیقا 
به نقطه ضعف شاگردان افضل تبدیل شد و بازیکنان گیتی روز 
یکشنبه در فینال آسیا، نتوانستند بازی همیشگی خود را ارائه 

دهند و مغلوب شدند.
تیم فوتســال گیتی پســند در دیدار فینــال رقابت های جام 
باشگاه های فوتسال 2017 آسیا، به مصاف چونبوری تایلند رفت 
و در پایان با نتیجه 3 بر 2 در برابر این تیم شکست خورد و عنوان 

قهرمانی این رقابت ها را از دست داد.
نایب قهرمانی گیتی پسند در رقابت های جام باشگاه های فوتسال 
آسیا را از جنبه های مختلفی می توان بررسی کرد؛ از دیدگاه مردم 
عادی و طرفداران باشگاهی گرفته تا نظرات یک ژورنالیست یا 

یک متخصص فوتسال.
از دیدگاه بسیاری از مردم  فوتسال دوست کشور، نایب قهرمانی 
نماینده کشورمان در این رقابت ها اتفاق خوبی است، به هرحال 
تیم گیتی پسند نماینده ایران است و موفق شده تا مرحله فینال 
جام باشــگاه ها صعود کند و با بدشانسی نتوانست قهرمان این 
رقابت ها شود که این اتفاق چیزی از ارزش های بچه های ما کم 

نمی کند!
البته نظر طرفداران تیم گیتی پسند کمی متفاوت است و شاید 
معتقد باشند که از دست رفتن قهرمانی جام باشگاه های آسیا به 
دلیل ناداوری است و اینکه شاید حق وحقوق بازیکنان به موقع و 

مکفی نبوده است.
نظرات ورزشــی نویســان هم دراین باره جالب اســت؛ برخی 
خبرنگاران این حوزه، فوتســال را با فوتبال مقایسه می کنند و 
به علت ناکامی های نمایندگان کشورمان در رقابت های فوتبال 
جام باشگاه ها، ارزش این نایب قهرمانی را زیاد قلمداد می کنند و 
برخی دیگر از ورزشی نویسان، تیم باشگاهی را با تیم ملی مقایسه 
می کنند و از اینکه نماینده تیم ششــم جهان مغلوب نماینده 
تیم پانزدهم جهان شده، اظهار تاسف می کنند و معتقدند که 
نایب قهرمانی با حذف شدن از مرحله گروهی برای تیم قدرتمند 
و پر مهره ای مثل گیتی پسند، فرقی ندارد. برخی از طرفداران 
دو آتشه گیتی پسند هم دست های پشت پرده و آلوده را عامل 
شکســت این تیم در مرحله نهایی این مســابقات می دانند و 
معتقدند که همه و همه دست به دست هم داده بودند تا گیتی 

پسند به عنوان قهرمانی این رقابت ها نائل نشود!

به هرحال تیم فوتبال گیتی پسند نایب قهرمان رقابت های جام 
باشگاه های فوتسال 2017 آسیا شده و بهتر است به جای تعریف 
و تخریب کردن بیش ازحد این تیم به دنبال بررسی نکات فنی این 
دیدارها باشیم تا بتوانیم جایگاه ششمی کشورمان در فوتسال دنیا 

را حفظ کرده و ارتقا دهیم.
مشکالت مالی، حواشی، دست های پشــت پرده و ناداوری ها 
کم وبیش حوالی تمامی تیم های بزرگ حضــور دارد که البته 
این مسائل در ایران، به دلیل توجه بیش ازحد به فوتبال و نادیده 
گرفتن دیگر رشته ها، بیشتر از سایر کشورهاست ولی شاید نگاه 
فنی به دیدار پایانی گیتی پسند و نظرات کارشناسانه، ما را به 
این نتیجه هدایت کند که متاســفانه شاگردان افضل و چه بسا 
خود افضل در دیدار پایانی درگیر یک بازی احساســی شدند و 

نتوانستند بازی همیشگی خود را انجام دهند.
شکست چهار سال پیش گیتی پسند در برابر تیم چونبوری در 
مسابقات لیگ قهرمانان فوتسال آسیا 2013 ژاپن و ایجاد حس 
انتقام که به نظر برخی نقطه قوت گیتی پسند در دیدار پایانی بود، 
دقیقا به نقطه ضعف شاگردان افضل تبدیل شد و بازیکنان گیتی 
پسند به اذعان بیشــتر متخصصین این رشته نتوانستند بازی 
منطقی و همیشگی خود را ارائه دهند و مغلوب تیم چونبوری 

شدند.
البته نباید در از دست رفتن این قهرمانی، بازی منظم و منطقی 
تیم چونبوری را فراموش کنیم که در این رقابت ها با 12 بازیکن 
ملی پوش حضور داشت و تقریبا در همه بازی های خود با اختالف 
5 گل، حریفانش را شکست می داد و با آمار خیره کننده 27 گل 

زده و ۴ گل خورده واقعا الیق عنوان قهرمانی این رقابت ها بود.
از طرفی تیم گیتی پســند به علت مصدومیت محمدحسین 
درخشانی و غیبت مشکوک مهران عالیقدر، تنها تیمی بود که با 

12 نفر در این رقابت ها شرکت 
می کرد که از این تعداد سه نفر 
دروازه بان بودند و فقط چهار 
ملی پوش در لیست این تیم 

حضور داشت.
با یــک نــگاه واقع بینانه به 
آمار و ارقام جام باشــگاه های 
فوتســال 2017 ، قهرمانی 
تیم چونبوری تایلند در این 
مســابقات کامال منطقی به 
نظر می رســد و شــاگردان 
افضل فقط با خوش شانسی 
می توانستند به این قهرمانی 
برسند که روز یکشنبه شانس 
با بازیکنان گیتی پسند یار نبود 
و پرافتخارترین تیم ایرانی با 
کسب عنوان دومی از ویتنام 

بازخواهد گشت.

محمود خوشــخوان که 16 شــهریور 1352 کمک داور بازی استقالل و 
پرسپولیس بود در بخشی از گفت وگویش با ایسنا 
درباره آن دیدار خاص گفته: داور آن دیدار 
نیکوالی پریجیانو رومانیایی بود و من 
نیز کمک داور او بودم. بازی با نتیجه  6 
بر صفر به سود سرخ ها به پایان رسید. 
آن زمان مثل االن نبود که هر تیمی 
باختش را بر گــردن داوری بیندازد. 
استقاللی ها با وجود باخت سنگین و 
ناراحت بودن از این شکســت هیچ گونه 
حرف ناراحت کننده ای به داوران نزدند. در 
آن طرف نیز پرسپولیسی ها به شدت خوشحال بودند. زمانی که استقالل 3 بر 
0 عقب بود هواداران استقالل شروع به ترک استادیوم کردند که در این حین 
پرسپولیس سه گل دیگر نیز به ثمر رساند و توانست استقالل را »شش تایی« 
کند. خوشخوان 8۴ ساله درباره گرایش رنگی داوران آن زمان هم چنین گفته: 
بیشتر داوران زمان ما پرسپولیسی بودند. ابوالقاسم حاج ابوالحسن و عبدالرضا 
موزون، از بزرگان داوری ایران و داود نصیری، طرفدار تاج آن زمان بودند و جعفر 
نامدار و تهرانی نیز پرسپولیسی بودند. من هم طرفدار شاهین بودم. البته در 
داربی شش تایی ها داور تاثیری در نتیجه نداشت چون فقط حساسیت این 
بازی برای او تعریف شده بود و او شناختی از تیم ها نداشت. آن داربی، یکی از 

سالم ترین بازی های زمان قضاوت من بود.

روایت جدید از دربی 6 تایی

سایت Diario Gol مدعی شد که کریســتیانو رونالدو با حضور 
کیلیان امباپه در رئال مادرید مخالف است و از 
این می ترسد که جایگاهش را از دست 
بدهد.قهرمــان چمپیونزلیــگ به 
دنبال جذب ستاره موناکو است 
و شایعات بسیاری در این رابطه 
شنیده می شود. اخبار حاکی از 
پیشــنهاد بیش از 160 میلیون 
یورویی رئال برای امباپه است ولی 
حال دایاریو گل به مخالفت رونالدو با 

این پیشنهاد پرداخته است.
در حقیقت رونالدو فکر می کند در صــورت حضور امباپه در رئال، 
وجهه او برای کسب توپ طال افت کرده و شرایطش به عنوان بهترین 
بازیکن جهان تضعیف خواهد شد. از همین رو موافق حضور امباپه 

در رئال نیست و قصد دارد مانع این انتقال شود.

به نظر می رسد که جدایی نیمار از بارسلونا تا حدود زیادی نهایی شده و این 
بازیکن برزیلی دوست دارد که آبی اناری ها را ترک 
کند. رقم فسخ قرارداد نیمار 222 میلیون 
یورو است و پاری سن ژرمن تنها تیمی 
است که حاضر است چنین رقمی را 

پرداخت کند.
رییس باشــگاه پاری ســن ژرمن 
سرانجام ســکوت خود را شکست و 
اعتراف کرد که در حال مذاکره با نیمار 
اســت.ناصر الخلیفی گفت: مذاکرات با 
نیمار بسیار خوب پیش رفته و به مراحل 
نهایی رسیده است. اطمینان دارم که مذاکرات در نهایت به نتیجه منجر 

خواهد شد.

رونالدو؛ مخالف حضور امباپه در رئال

 اطمینان رییس پاری سن ژرمن 
از جذب نیمار

از دست رفتن قهرمانی یا کسب نایب قهرمانی؛ مسئله این است

 تاسف بخوریم یا تبریک بگوییم؟

روایت روز

فوتبال جهان

نایب قهرمانی گیتی 
پسند در رقابت های 

جام باشگاه های 
فوتسال آسیا را از 

جنبه های مختلفی 
می توان بررسی 

کرد؛ از دیدگاه مردم 
عادی و طرفداران 

باشگاهی گرفته 
تا نظرات یک 

ژورنالیست یا یک 
متخصص فوتسال

 مراسم معرفی برترین های فوتبال ایران یکشنبه شب در سالن همایش های 
برج میالد آغاز شد و نیمه های شب و در اولین ساعات بامداد روز گذشته در 
حالی به پایان رسید که برخی حاضرین در سالن چرت می زدند و برخی هم 
محل را ترک کرده و طبیعتا مردم هم خواب بودند! درحالی که در کارت های 
دعوت مدعوین اعالم شده بود که مراسم از ساعت 20:30 آغاز خواهد شد 
و ساعت 23 هم به پایان خواهد رسید، این مراسم به طور جدی از ساعت 
23 آغاز شد! البته سازمان لیگ که قبل از این برنامه ریزی اش را به تلویزیون 
سپرده بود این بار هم »بله قربان گوی« تلویزیون شد و اجازه داد تا مسئوالن 
آنتن زنده برایش تصمیم بگیرند.همین سازمان لیگ که اختیار برنامه ریزی 
مراسم ها و خیلی از بازی هایش را به تلویزیون سپرده است، می خواهد حق 
فوتبال را از تلویزیون بگیرد و پیگیر گرفتن حق پخش تلویزیونی است! البته 
وقتی سازمان لیگ به فکر درآمدزایی از تبلیغات و برخی نیز به دنبال نفع 
شخصی از این مراسم هستند، طبیعی است که بقیه موارد نادیده گرفته 

می شود و تنها به فکر راضی کردن اسپانسر و نفع بردن اشخاص هستند.
سازمان لیگ که فرصت 8۴ روزه فاصله بین دو لیگ برای معرفی برترین 
ها را از دست داد، در اقدامی عجیب که جزو نقاط ضعف این سازمان است، 
مراسم برترین های لیگ شانزدهم را پس از برگزاری هفته اول لیگ هفدهم 
برگزار کرد؛ اتفاقی که حتی در لیگ های درجه پنج آسیا هم رخ نمی دهد و 
فقط باید آن را جزو برنامه ریزی های عجیب سازمان لیگ ایران قلمداد کرد.

جدا از دیر برگزار شدن مراسم، باید به چیدمان این مراسم هم اشاره کرد 
که در اوج بی نظمی و بی برنامگی انجام شد چرا که مجری مراسم حتی 

نمی دانست چه کسانی قرار است جوایز برترین ها را اهدا کنند. او حتی 
یکی دو نفر از میهمانانی که قرار بود جایزه را اهدا کنند نمی شناخت و از 
آنها خواست خودشان را معرفی کنند!نکته دیگر اینکه کسانی که جوایز را 
اهدا کردند افراد سرشناس و شناخته شده فوتبال نبودند؛ بلکه اکثرشان 
مسئوالن سازمان لیگ بودند که این هم جزو نقاط ضعف این مراسم بود.

به این موارد باید اظهار نظر عجیب مهدی طارمی را هم اضافه کرد که گفت 
کت و شلواری که پوشــیده و رنگش فرق می کند و اندازه اش هم سایز او 
نیست، سفارش سازمان لیگ بوده است! شلوار طارمی به قدری کوتاه بود 
که چهره زشتی از مرد سال فوتبال ایران به نمایش گذاشت. این درحالی 
است که برای تامین همین کت و شلوارها فاکتورهای آنچنانی صادر می 
شود!به نظر می رســد سازمان لیگ که هر ســال باید شرایط بهتری در 
برگزاری چنین مراسم هایی داشته باشد، هر روز پسرفت می کند و بیشتر 
از اینکه به فکر آبروی فوتبال باشد به فکر پرکردن جیب برخی افراد از کنار 
اسپانسر و مسائل حاشیه ای است و خیلی به کیفیت مراسم ها فکر نمی کند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که از نظم و انضباط حاکم بر سازمان 
لیگ سخن گفت ای کاش به همین مراسم نگاهی خریدارانه می کرد تا 
متوجه شود آن چیزی که بویی از آن به مشام نمی رسد نظم در سازمان 
لیگ است. ای کاش مهدی تاج به فکر تعریف بی مورد از سازمان لیگ کمی 
به زیردستان خود در این سازمان یاد می داد که باید برای برگزاری چنین 
مراسم هایی کمی نظم و هماهنگی داشته باشند تا آبروی فوتبال مقابل 

چشم میلیون ها بیننده به حراج گذاشته نشود.

درحاشیه

از شلوار کوتاه مرد سال تا نشناختن میهمانان؛ 

پیشرفت سازمان لیگ در »برنامه ناریزی«

قاب روز

دونده ماراتن المپیک، دست به پارو شد
محمد جعفر مرادی دونده ماراتن المپیک دست به پارو شد
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آخرین دستاوردها و فناوری های نوین شهری  در اصفهان به نمایش در می آید
مدیر مرکز فناوری های نوین شــهرداری با اشاره به برگزاری نمایشــگاه و جشنواره بین المللی 
فناوری های نوین شــهری از 13 تا 15 مردادماه گفت: در این نمایشــگاه آخرین دســتاوردها و 

فناوری های نوین کشور به نمایش در می آید.

چهرهاخبار

دادستان اصفهان :

نقاط حادثه خیز جاده ها شناسایی شود
حســن رحیمی، دادســتان  

عمومی و انقالب مرکز استان 
اصفهــان، شناســایی نقــاط 
حادثه خیز و رفع علل و عوامل 
آن را خواســتار شــد و افزود: 
ایــن علل و عوامــل در تعیین 
میزان تقصیر حوادث رانندگی 
تاثیر دارد و شایســته اســت 
دستگاه های مسئول با فوریت 
نسبت به رفع آن اقدامات الزم 
را انجام دهند و پلیس نیز در بررسی صحنه ها، به عوامل دیگر دخیل 
در حادثه بخصوص نقص فنی خودرو و مسئولیت سازندگان آن و 

همچنین عوامل ناشی از نقص جاده ای توجه ویژه کند.

نشست خبری استاندار اصفهان با اصحاب رسانه
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دبیــر کمیتــه فرهنــگ روابــط اجتماعــی شــهرداری اصفهان 
اظهارکــرد: در ویــژه برنامه »بــه اتفاق خانــواده« کــه از ۷ تیرماه 
آغاز بــه کارکرد، مجموعــه ای از برنامــه های تفریحی و آموزشــی 
در قالــب نمایش و آموزش ارائه شــد تا شــهروندان شــاد باشــند 
 و در کنــار شــادبودن آنهــا، مباحث رفتــاری را هم گوشــزد کرده 

باشیم.
سید محمد سجاد زاده تصریح کرد: در ویژه برنامه »به اتفاق خانواده« 
به دل محالت شــهر رفتیم و آیتم های مختلفی را برای شهروندان به 

نمایش گذاشتیم.
سجادزاده با اشاره به برگزاری سلســله نشست های پاتوق خانواده در 
باغ غدیر، گفت: بیش از 5 هزار نفر از شهروندان از این برنامه استفاده 

کردند.

بعدازظهر روزیکشنبه  مرکز تکثیر باغ پرندگان اصفهان با حضور شهردار 
اصفهان به بهره برداری رسید.

مهدی جمالی نژاد، شــهردار اصفهان در همین رابطه اظهار کرد: طی 
یکسال گذشــته، مرکز تکثیر باغ پرندگان با ورژن جدید و با انگیزه ای 
باالتر از قبل به تولید گونه هــای نادر پرندگان کمیــاب در مجاورت 

مجموعه باغ پرندگان پرداخت.
وی ادامه داد: باتوجه به پتانســیل باالی باغ پرندگان در امر تکثیر، این 
مرکز تکثیر می تواند پوشــش دهنده باغ پرنــدگان اصفهان و تمامی 

باغ های پرندگان در کشور باشد.
شهردار اصفهان عنوان کرد: تا به حال درخواست های متعددی از مراکز 
باغ پرندگان در سطح کشور داشتیم تا گونه های نادری را که در مرکز 

تکثیر پرندگان تولید می شود، به بقیه مراکز انتقال دهیم.

دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی 
شهرداری اصفهان خبر داد:

استقبال شهروندان اصفهانی  
ازبرنامه »به اتفاق خانواده«

در افتتاح و بهره برداری از مرکز تکثیر 
پرندگان مطرح شد؛

پتانسیل باالی مرکز تکثیر 
در تولید گونه های نادر

خبر

مدیر اجرایی مقبره عالمه مجلسی)ره( اصفهان گفت: 
همزمان با ســالروز تکریم و بزرگداشت بقاع متبرکه و 
امامزادگان عظیم الشأن، یک واقف نیک اندیش با مراجعه 
به آستان مقدس مقبره عالمه مجلسی)ره( تعداد 800 

جلد کتاب را وقف کتابخانه این بقعه متبرکه کرد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان، حمید بخشی اظهار داشت: حاجیه خانم 
متقی به نیت همسر مرحوم خود حاج سعید فقیهی در 
سالروز تکریم و بزرگداشــت بقاع متبرکه و امامزادگان 
عظیم الشــأن با مراجعه به دفتر آستان مقدس مقبره 
عالمه مجلسی)ره( اصفهان تعداد 800 جلد کتاب نفیس 
با موضوعات فرهنگی، اجتماعی و علمی را وقف کتابخانه 
این بقعه متبرکــه کرد. وی افزود: این کتاب ها بســیار 
ارزشمند هســتند و با وقف آنها این واقف نیک اندیش 
باعث شد تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان عضو کتابخانه 
این آستان مقدس و همچنین افراد عالقه مند دیگر نیز از 
این حرکت نیک اندیشانه و خداپسندانه بهرمند شوند. 
حاجیه خانم متقی نیز با اشاره به اینکه همسر مرحومش 
یک فرد دغدغه مند در جهت مسائل فرهنگی و اجتماعی 
بوده است خاطر نشان شد: حاج سعید فقیهی در طول 
حیات خود در جهت بررســی و همچنیــن پیدا کردن 
راهکارهایی برای جلوگیری از آســیب های اجتماعی، 
پژوهش های زیادی را انجام داد و همواره در نظر داشت 
که در این راســتا گام موثر و بزرگی بــردارد. وی افزود: 
من نیز از دیرباز در نظر داشتم تا ادامه دهنده راه همسر 
مرحوم خویش باشم و پس از مدت ها تفکر به این نتیجه 
رسیدم که گنجینه ارزشمند همسرم را که شامل کتب 
نفیسی اســت که برای من به یادگار مانده، وقف کنم تا 
با این کار هم نام همســرم را جاودانه کرده باشم و هم 
خیر و ثواب این کار بزرگ تا روز قیامت در کارنامه وی 

درج شود.
حاجیه خانم متقی خاطر نشان شــد: وقف، کار خیر و 
خداپسندانه ای است که هر فردی با هر درآمدی هرچند 
ناچیز می تواند آن را به نام خود ثبت کند و تا ابد از عواید 

این کار نیک اندیشانه بهرمند شود.

رســول زرگرپور  با بیان اینکه یکی از کمبودهای در استان که 
مورد بی مهری قرارگرفته مسئله آمایش سرزمینی بوده است، 
گفت: دولت سه بار تاکنون قصد داشته این کار را انجام دهد ولی 

تابه حال به دالیل مختلفی این مهم انجام نگرفته است.
مدیر ارشد اجرایی اســتان اصفهان فقدان این مسئله را برای 
اصفهان دارای رنج باالیی عنوان کرد و افزود: خیلی از ظرفیت ها و 

پتانسیل هایی که داریم تبدیل به نغمت شده است.
زرگرپور بابیان اینکه  استان اصفهان را می توان  استان پروژه های 
سی چهل ساله عنوان کرد، گفت: برنامه آمایش سرزمینی در این 
دولت نیز در دستور کار قرار گرفت و آن هم به درد دیگر پروژه های 

تخت جمشیدی مبتال شد.
استاندار با بیان اینکه در سال 93، برنامه آمایش سرزمینی اصفهان 
برای اولین بار در کشــور تهیه شــد، اظهار کرد: برنامه آمایش 
سرزمینی یعنی برقراری منطقی بین انسان، زمین و سرمایه که 

اگر درست تهیه شود بسیار کارگشا خواهد بود.
وی بــا تصریــح اینکه بر اســاس ایــن آمایش دیگــر ایجاد 
دودکش هــای جدیــد در اصفهــان لزومــی نــدارد، گفت: 
 این بدان معناســت که دیگر توســعه صنعتی، محور استان 

نیست.

مشخص شدن  محورهای توسعه ای استان اصفهان
زرگرپور با اشــاره به وضعیت موجود و کمبودهای منابعی در 
استان اصفهان، گفت: در یک فرآیند علمی در قالب برنامه آمایش 

سرزمینی، سه اولویت استان برای  20 ساله آینده مشخص شد.
مدیر ارشد اجرایی اســتان اصفهان اظهار کرد: علم و فناوری 

مهم ترین اولویت  محور توسعه برای استان خواهد بود.
وی گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی را دومین اولویت 
استان عنوان کرد و گفت: اســتان اصفهان دارای پتانسیل ها و 
ظرفیت های میراثی و گردشگری زیاد است که از آن جمله به 
20 هزار جاذبه میراثی و فرهنگی آن می توان اشاره کرد. زرگرپور 
هنر را سومین اولویت محور توسعه استان برای 20 سال آینده 
بیان کرد و گفت: رییس دولت یازدهم اذعان کرده است که اگر 
هنر در اصفهان جایگاه ویژه ای نداشته باشد پس در کدام استان 
می خواهد این گونه باشد. مدیر ارشد اجرایی استان اصفهان بابیان 
اینکه اجرایی شدن این اولویت ها در دستور کار قرارگرفته است، 
خاطرنشان کرد: سال 82 اصفهان به عنوان یک استان پیشگام 

منطقه علمی و فناوری را در خود ایجاد کرد.
وی بابیان اینکه با یک تالش مجدانه اساسنامه کریدور علمی 
و فناوری اصفهان تصویب شد، اظهار کرد: بعد از 14 سال برای 

عملیاتی کردن یکی از محورهای توســعه اســتان روی زمین 
آماده شــده و عنوان آن »سازمان اســتقرار منطقه ویژه علمی 

فناوری« است.
تبدیل علم به ثروت در اصفهان

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه در پــارک علمی و فناوری 
اصفهان، علم به ثروت تبدیل می شود که یک اتفاق ویژه است، 
گفت: یکــی از رویکردهای اصلی اقتصــاد مقاومتی، توجه به 
اقتصاد دانش بنیان است.زرگرپور بابیان اینکه در قالب منطقه 
ویژه علمی فناوری مســاحت پارک علمی و فناوری اصفهان از 
500هکتار به چهار هزار هکتار تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: اتاق 
بازرگانی، شهرداری اصفهان، فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت 
توسعه یافته فن آور، استاندار، محیط زیست، مسکن و شهرسازی و 
یکی از دانشگاه ها، اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه علمی 
و فناوری خواهند بود. وی با بیان اینکه این سازمان جهش بزرگی 
را در اصفهان ایجاد می کند، گفت: تمام امید کشور این است که 
این سازمان به عنوان یک پایلوت به خوبی انجام بگیرد و در تمامی 

کشور پیاده سازی شود.
نظر اســتاندار اصفهان در مورد گمانه زنی ها برای 

شهردار اصفهان
وی در مورد نظر خود در خصوص گمانه زنی ها برای شــهردار 
اصفهان گفت: قانون، نحوه انتخاب شــهردار را معین کرده که 
اصلی ترین و مهم ترین وظیفه شــورای اسالمی شهر انتخاب 
شهردار است. استاندار اصفهان بابیان این مطلب ادامه داد: فرد 
منتخب باید عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی، شرایط تخصصی 
نیز داشته باشد. زرگرپور با اظهار اینکه شهر اصفهان سه ویژگی 
خاص دارد، گفت: شهر اصفهان یک شهر بین المللی و یک شهر 
مرجع در مدیریت شهری بوده و سومین ویژگی آن انجام کارهای 
ابتکاری در سه چهار دهه اخیر است.وی تصریح کرد: شهردار 
اصفهان باید در تراز ملی و حتی بین المللی باشد که این موضوع 
انتخاب شهردار را با مشکل مواجه نمی کند. مدیر ارشد اجرایی 
استان اصفهان بابیان اینکه به صورت رسمی در انتخاب شهردار 
دخالت نمی کنم، گفت: شــورای پنجم غیر از مسائل سیاسی 
و... کسی را انتخاب کند که شایستگی های الزم را دارد. وی در 
مورد احتمال ابقا یا اتمام فعالیت کاری خود در کسوت استاندار 
اصفهان، اظهار کرد: پس از تحلیف رییس جمهور، وی وزرای خود 
را معرفی کرده و پس از مشخص شدن وزیر کشور، در رابطه با 30 
استاندار کشور تصمیم گیری خواهد کرد و در این زمینه منش و 
شاخصه های استاندار تعیین شده مهم است . زرگرپور در ادامه در 
پاسخ به سوالی در رابطه با تغییر در مدیریت خبر صداوسیمای 
مرکز اصفهان که آیا با سفارش وی بوده است، گفت: در این چهار 

سال هیچ موقع خواهان تغییر هیچ مدیری نبوده ام.

استاندار اصفهان ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از مدیر استان انتظار می رود 
عالوه بر حل مسائل کوتاه مدت بر مسائل بلندمدت نظر داشته و عملکرد مثبتی داشته باشند .

استاندار اصفهان در نشست خبری عنوان کرد:

خواهان تغییر هیچ مدیری در این چهار سال نبوده ام

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به مدیریت پسماند شهر اصفهان گفت: برای نظافت شهر اصفهان روزانه 
202 میلیون و ساالنه ۷4 میلیارد تومان هزینه می شود.

مصور افزود: روزانه 120 تن مواد قابل بازیافت از شهر اصفهان جمع آوری می شود درحالی که این عدد در گذشته 90 تن 
بوده است؛ زیرا این مواد در شبکه های غیر مجاز جمع آوری می شده است 
اما با اصالح این رویه خواستار این بودیم که پسماند مستقیم به کارخانه 
های بازیافت برود. معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان بااشاره 
به پسماندهای شهر اصفهان گفت: برای اســتفاده بهینه از پسماندها با 
کارخانه مپنا قرار دادی بستیم تا کارخانه هاضم را در شهر اصفهان تاسیس 
کنند. وی افزود: این کار باعث می شــود تا ۶00 تن از این زباله ها در این 
کارخانه بازیافت شــوند و 250 تن دیگر در کارخانه سیمان استفاده می 
شود. همچنین قرار است باقی مانده این پسماند به گازوئیل تبدیل شود که 
با ادامه این روند هیچ پسماندی در شهر اصفهان وجود نخواهد داشت. مصور 
با اشاره به سرویس های بهداشتی شهر اصفهان گفت: یکی از عوامل نارضایتی توریسم ها، نبود سرویس های مناسب در 

شهر بود و با تصویب یک طرح جامع قرار است این موضوع بر اساس اولویت مکان های تاریخی ساماندهی شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد:

هزینه ۲۰۲ میلیون تومانی نظافت روزانه شهر 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: متاسفانه در شهرهای بزرگ بافت های سنتی 
به دلیل تمرکز در هسته مرکزی شهر، مانع مهمی بر سر راه توســعه کمی و کیفی شهرها می شوند و بی شک برای 
رفع این مشــکل باید تدابیر ویژه و راهگشایی اندیشیده شود.حسین جعفری با اشــاره به اینکه شهر اصفهان دارای 

بخش زیادی بافت فرسوده یا بافت ناکارآمد شهری است، گفت: در شهر 
اصفهان حدود 2300 هکتار بافت ناکارآمد مصوب وجود داردکه با توجه 
به شاخص های 3 گانه، به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور 
رسیده است. مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
بااشاره به موانع موجود بر سر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری، اظهارکرد: 
بافت های شهری بخصوص بافت های فرســوده به عنوان بخشی از بدنه 
شهرها دچار عارضه های زیادی شده اند و از مشکالت کالبدی، اجتماعی 

و فرهنگی رنج می برند.
وی یادآور شد: در 15 منطقه شهر اصفهان بالغ بر 230 لکه بافت فرسوده 

وجود دارد که به لحاظ گونه های بافت، بیشــترین بافت تاریخی در مناطق یک، ســه، چهار و پنج قرار گرفته است.
جعفری ادامه داد: در سایر مناطق شهر اصفهان نیز بافت های حاشیه ای و ناکارآمد وجود دارند.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری مطرح کرد:

وجود ۲۳۰ لکه بافت فرسوده در شهر اصفهان

+  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:
نمایش اوباشا

زمان: 15 مرداد ماه- ساعت 20:30
مکان: مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان- 

تماشاخانه اصفهان) سالن کوچک(

شهرداری

  دبیر شورای سیاست گذاری سالمت
 شهرداری اصفهان مطرح کرد:

 فعالیت ۱۵۰کانون سالمت 
با رویکرد محله محور در اصفهان

دبیر شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان گفت: در شهر 
اصفهان150کانون ســالمت با رویکرد محله محور فعال هســتند که 
موضوعات آنها ساالنه به فراخور موارد بهداشت سالمت تغییر می کند. دبیر 
شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان اظهارکرد: مهم ترین 
هدف کانون های سالمت افزایش سواد سالمت شهروندان است و در صدد 
هستیم که با افزایش دانش و آگاهی شهروندان، شعار »شهر سالم، شهروند 

سالم« را تحقق بخشیم.
مسعود مهدویان فر یادآور شد: در شهر اصفهان 15 خانه سالمت در 15 
منطقه فعال هستند و آموزش های سالمت محور را ارائه می کنند. دبیر 
شورای سیاست گذاری سالمت شهرداری اصفهان پر مخاطره ترین آسیب 
های شــهروندان اصفهانی را در تغذیه سالم، تحرک بدنی، پیشگیری از 
استرس های محیطی و مصرف دخانیات دانست و تاکید کرد: شهروندان 
باید برای حفظ سالمت خود به این موارد توجه کنند. وی گفت: شهرداری 
اصفهان 20 میلیارد ریال برای بهبود سالمت شهروندان اصفهانی و اجرای 

طرح های سالمت محور در سال جاری تخصیص داده است.
مهدویان فر به سالمت جسمی شهروندان نیز اشاره و اظهار کرد: در این 
حوزه نیز بیشتر اقدام ها درباره مواردی مانند پیشگیری و درمان بیماری 
های غیر واگیر از جمله بیماری قلبی و عروقی، دیابت و کم تحرکی است. 
وی خاطرنشان کرد: مباحث پیشگیری از مصرف مواد مخدر اعم از سنتی یا 
صنعتی و مقابله با پدیده اعتیاد نیز در حوزه سالمت اجتماعی مدنظر است.

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان:

 بوی عطر حرم امام رضا)ع( 
در منطقه ۱۰ می پیچد

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان گفت:  آیین نمادین پرچم گردانی با 
حضور خادمان امام رضا )ع( در منطقه 10 به مناسبت دهه کرامت اجرا 
می شود. با آغاز هفته کرامت و میالد امام رضا )ع( بسیاری از دل ها برای 
زیارت امام رضا)ع( پر می کشــد اما برای برخی به دالیلی امکان سفر به 

مشهد مقدس مهیا نیست. 
در این راستا  همزمان با آغاز میالد با سعادت هشتمین اختر تابناک امامت 
و والیت، گروهی از خادمان حرم امام رضا )ع( بــا پرچم امام رضا)ع( به 

ساختمان اداری منطقه 10 می آیند. 
صبح پنجشنبه 12 مردادماه ســاعت 8 صبح  مراسم استقبال از پرچم 
متبرک و کاروان خادمان حرم رضــوی در محل پارکینگ منطقه برای 

عموم شهروندان برگزار می شود.

وقف 8۰۰ جلد کتاب برای 
کتابخانه مقبره عالمه مجلسی)ره(
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6- همه اعتماد به نفســی که شما دارید، از 
قابلیت هایی می آید که آنها را ثابت کرده اید

اعتماد به نفس شــما از باور اینکه مــی توانید و 
شایســتگی انجام کار را دارید، نشأت می گیرد. به 
خودتان اعتقاد داشــته باشــید و امکانات خود را 
دست کم نگیرید، اما بدانید که در چه کاری مهارت 

الزم را دارید.
7- عاشق کاری که انجام می دهید باشید و 

یا آن را رها کنید
اگر شما آنچه را که انجام می دهید دوست ندارید، 
باقی عمرتان را در بدبختــی زندگی خواهید کرد. 
این خیلی ساده است، کاری که انجام می دهید را 
دوست داشته باشــید، در این صورت انجام آن کار 

برای شما بسیار ساده خواهد شد.
8-  محدودیــت های خود را بشناســید و 

توانایی هایتان را افزایش دهید
شما هرگز متوجه محدودیت های خود نمی شوید، 
مگر آنکه خودتان را به سمت آنها هل دهید. تنها 
راهی که می توانید خود را تغییر دهید، این است که 
خودتان را به چالش بکشید. اگر هرگز به خودتان 
فشاری وارد نکنید، جایگاهی خواهید داشت، اما 

مقصد نه.
9- بدانید که چه زمانی باید پیش روی کنید و 

چه زمانی سرعت را کم کنید
زندگی سریع تر، باعث می شود چیزهای بیشتری 
به دست آوریم، اما از طرفی آرام آرام گام برداشتن، 
باعث می شود که عمیق تر پیش رویم. الزم است 
که عمل و عکس العمل های ما در تعادل بین این 

دو وضعیت باشد.
10- برای یادگرفتــن بهترین ها، از بهترین 

کمک بگیرید
هر کسی را که می بینید، چیزهایی هر چند اندک 
می دانید که شما آنها را نمی دانید. یادگیری یک 
گنج اســت. پس با افرادی که در هــر زمینه و هر 
فرصتی در اطراف شما خبره هســتند در ارتباط 

باشید. 
به خاطر داشته باشید که بزرگ ترین تفاوت میان 
افراد موفق و ناموفق این اســت که افــراد موفق 
می دانند اقدامات کوچک روزانــه منجر به نتایج 

بزرگی خواهد شد.

مهارت زندگی

کارهای کوچکی که افراد 
موفق هر روز انجام می دهند)2(

یادداشت

این یادداشت درباره آنهایی است که روشنفکر 
نیستند ولی پز روشنفکری می دهند تا ثابت 
کرده  باشند که با ما آدم های معمولی، خیلی 
فرق دارند. دوســتان عزیزی که فقط رنج خود می برند وزحمت ما 

می دارند.
کافه نشینی

ما قدیم ها مــی رفتیم پارک تا مثال دســته جمعی درس بخوانیم 
ولی توی پارک نمی شــد درس خواند، چون زمین نم و هوا پشــه 
داشت. هر از چندگاهی هم یک توریست رد می شد و ما صرفا جهت 
تقویت زبان، سر حرف را با او باز می کردیم. بعضی اوقات یک توپی، 
دوچرخه ای چیزی از وسط بساطمان رد می شد و تمرکزمان را به 
هم می زد. تمرکز! به هرحال آن موقع ها چیزی به اسم کافه وجود 
نداشت. ساده کنم گویا از دوره صادق هدایت به بعد تا همین چند 
سال پیش ما کافه نداشتیم، هرچه بود قهوه خانه هایی بود که قهوه 
نداشــت ولی قلیان، نیمرو و نان بربری داشــت و در فیلم ها نشان 
می داد که پاتوق یک عده خاص است و عموما در آنجا با مشت روی 

پیاز می کوبند و چیزهایی رد و بدل می کنند. 
بگذریم! ما به دالیل فوق قید درس خواندن دسته جمعی در پارک را 
زدیم و نشستیم کنج اتاقمان و خیلی متمرکز درسمان را خواندیم. 
تا همین چند وقت پیش که جای شما خالی باالخره سرمان را از توی 
کتاب بلند کردیم و دیدیم با وجود اینکه شهرداری خیلی به پارک 
ها می رسد، اما دیگر کسی برای درس خواندن به پارک نمی رود. 
االن هر دانشــکده ای کافه و رمز وای فای خودش را دارد و بچه ها 
توی کافه درس می خوانند. پروژه می نویسند. رفع اشکال می کنند. 
شعر می گویند. کتاب نقد می کنند. فال قهوه می گیرند. عاشق می 
شوند. فارغ می شوند. پیرمی شوند و همه این کارها را وسط صدای 
تلق و تلوق لیوان ها، فش فش دســتگاه کاپوچینو و بخار اسپاگتی 

انجام می دهند. 
کافه ها البته در جای خودشــان خیلی خوب هستند. در زمستان 
آدم را از سرمای استخوان ســوز نجات می دهند و تابستان شربت 
سکنجبین و خیار دارند. بعضی از آنها شبیه تکه ای از پراگ، پاریس 
و پکن ) این آخری را صرفا برای اینکه پ داشت اضافه کردم( هستند 
که وسط خیابان های ما سبز شده باشند؛ اما این سنت کافه نشینی 
گاهی به قدری افراطی پاس داشته می شود که آدم را نگران می کند، 
بچه ها از کمبود نور خورشید و ویتامین دی، خدای نکرده عیب و 

علتی پیدا کنند.

باغ 
کاغذی

كتاب »چیســتی انســان در اســالم« اثر حجت االسالم و               
المســلمین»محمدتقی ســهرابی فر«، محقق گروه كالم و 
 دین پژوهي پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه،

 به چاپ سوم خود رسید.
روشن ترین آگاهی انسان از عالم هستی، آگاهی او از خویشتن 
است از این رو انسان به عنوان موضوع آگاهی، پنجره ای باز به 
سوی جهان هستی و بهترین نکته  شروع برای جهان شناسی و 
خداشناسی است؛ بر همین اساس ادیان الهی بر خودشناسی 

تاكید بسیار دارند.

در این كتاب به موضوعاتی مانند سرشــت و فطرت انســان، 
ساحت های وجودی او و نمودهای انســان در متون اسالمی 
پرداخته است. همه شاخه های علوم انسانی كه هر كدام درباره 
هست ها و بایدهای انسان سخن می گویند، می توانند با مراجعه 
به دین، نگاه خالق انسان به انسان را دریافته و با دیدی فراخ تر و 
ژرف تر، انسان را فهم كنند. شناخت جامع انسان پیش نیاز همه 
سیاست گذاران امور بشری است و تالش آنان در هر ساحتی 
اعم از فرهنگ، اقتصاد تعلیم و تربیت، سیاســت و... براساس 

شناخت انسان است.

 چیستی انسان 
در اسالم 

از ما بهترون های قالبی

جزایر متعــددی روی زمیــن وجود دارد کــه از لحاظ 
ســایز، موقعیت جغرافیایی ، آب و هــوا و طبیعت کامال 
با هم متفاوت هســتند. تقریبا بیش از 2000 جزیره در 
اقیانوس های مختلف قرار دارند کــه حتی برخی از آنها 
هنوز شناخته شده نیستند و نامی ندارند، اما بزرگ ترین 
جزایر دنیا بسیار نام آشنا و شناخته شده هستند .در اینجا 

با جزایر بزرگ جهان بیشتر آشنا شوید.
) Greenland island ( جزیره گرینلند

اگر می خواهیــد بدانید دقیقا بزرگ تریــن جزیره دنیا 
چه نامی دارد پاســخ آن جزیره گرینلند است. گرینلند 
با فضایی برابر 2130800 کیلومتــر مربع، بزرگ ترین 
جزیره جهان بــوده که بین اقیانــوس اطلس و اقیانوس 
منجمد شمالی قرار گرفته است. گرینلند متعلق به کشور 
دانمارک است. 80% این سرزمین از یخ پوشیده شده و 

فقط 57600 نفر در این جزیره زندگی می کنند.
) New Guinea Island( گینه نو

جزیره گینه نو در غرب اقیانوس آرام قرار دارد و دومین 
جزیره بزرگ جهان با 785 کیلومتر مربع مساحت است. 

این جزیــره متعلق به 
دو کشور است ، بخش 
غربی آن بخشــی از 
خاک اندونزی و پخش 
شــرقی آن تحت نظر 
پاپوا گینه نو اســت. 
جزیره گینــه نو منبع 

غنی از طال و مس اســت. بیشــترین گونه های متنوع و 
زیبای پرندگان در این جزیره زندگی می کنند.

) Borneo Island( جزیره بورنئو
جزیره بورنئــو در غرب اقیانوس آرام قــرار گرفته و تنها 
جزیره جهان است که توسط سه کشــور اداره می شود. 
این سه کشور شامل اندونزی ، مالزی و برونی می شوند. 
بیشــترین بخش این جزیره متعلق به کشــور اندونزی 
است. بورنئو، سومین جزیره بزرگ جهان است که تقریبا 
دو برابر کشــور آلمان می باشــد. بلندترین قله جنوب 
شرقی آسیا که در کوهســتان کیمابالو قرار دارد در این 

جزیره قرار دارد.

بزرگ ترین جزایر جهان را بشناسید
دانستنی ها

حرف حساب

باید یاد بگیریم، رنج نکشیم
باید یاد بگیریم از امور اجتنــاب ناپذیر رنج 
نکشــیم. زندگی ما، مثــل هارمونی جهان، 
مرکب از ناهماهنگی ها و الحان متفاوت، زیر 
و بم، آرام و گوش خراش، کوتاه و بلند است. 
اگر موسیقیدانی فقط برخی از آنها را دوست 
داشته باشد، چه می تواند بسراید؟ او باید بداند 
که چگونه از همه آنها استفاده و آنها را با هم 
ترکیب کند. ما نیز باید در سلوک با خوب و بد 
همین طور باشیم، خوب و بدی که جوهر آنها 

با جوهر زندگی ما یکی است.

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2199

افقی
1- خاورشناس لهســتانی ساکن فرانسه، 
مترجم قرآن و دیوان منوچهری به فرانسه 

و گلستان سعدی به لهستانی 
2- کتابی از آندره موروا

3- عید ویتنامی - جدا- شهر و تیم آلمانی- 
نام آذری

 4-  محبت و دوســتی- درس کشیدنی-
 در مقابل- پیش نام مردان

 5- ماه فرنگــی- آبله بر پوســت- کتاب 
ابن سینا در پزشکی

6- پی در پی بودن- آب نطلبیده! - مشکی
7- برهنه- گرفته و بســته- کامل و تمام 

کردن
8- سوره 81 قرآن مجید- آبیار

9- جانور کیسه دار کوچک درختی بومی 
استرالیا - مادر کودکانه - علم پزشکی

10- علم شمارش در خدمت سایر علوم- 
جاری- خوی ها و رفتارها

11- فلز سفید نقره ای که به سرعت اکسید 
می شود- کریستال - نمد مال

12- پسوند همشهری- ساز اصیل ایرانی- 
طریقه و متد- زنگ کاروان

13- قعر- همراه خراج- موسیقیدان شهیر 
آلمانی- ترمز چهارپا

14- دچار مشکل سخت شدن!
 15- با چیز کــم ولی همیشــگی قناعت 

کردن
عمودی

1- بینایی سنجی- تکلف و پیرایه در گفتار
2- نیکو خواندن قرآن مجید - آرشه

3- صنم- عقاید انتخاباتی- با هم به یک جا 
وارد شدن- ستون بدن آدمی

4- واحد شــمارش چهارپایــان- ظلم روا 
داشتن- فصل

5-  قتل سیاســی- نبــی و پیامبر- ادب 
آموخته

6-  زیرکی- سرزمین- کاراندازی
7- فریاد درد- گماشــته- جامعه شناس 

آلمانی با نام ماکس
8-  کالغ ســیاه - دعای زیر لب- دارایی- 

سرپرست
9- نشــانه اول شــخص جمــع- مگــر- 

رزمایش- مکیدن
10- کانون- همیشه- مکار حیوانات

11- سردسیر- مهتابی- بخت

12- پایه و اســاس- کنایه از بی خانمان- 
یادش آرام بخش دل هاست

13- پســوند مانند- دندان های آســیا - 
حبس برای تمام عمر- همراه سوزن

14- فامیل- هواپیما
15- فرد و یکتــا - نپذیرفتن و خودداری 

کردن
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تصاویر روز

برگزیدگان رقابت جهانی عکاسی نجوم سال 2۰1۷

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

مزایده عمومی
سازمان همیاری شهرداریهای اســتان اصفهان در نظر دارد تعدادی از خودروهای 

کارکرده در اختیار را با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان جهت کسب آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مزایده و ارائه آنها می توانند از روز 
دوشنبه مورخ 96/5/9 لغایت روز دوشــنبه مورخ 96/5/23 به نشانی اصفهان- خیابان 22 بهمن 

مجموعه اداری امیرکبیر- معاونت بازرگانی مراجعه نمایند.
مستقر در انبار مرکزی سازمان واقع در فلکه دانشــگاه صنعتی- 500 متر باالتر از پلیس راه قدیم 

اصفهان- تهران مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزی برق- انبار بختیار دشت 
آتش نشانی شهرداری چمگردان 
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