
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
پنجشنبه 2 آذر  1396 | 4 ربیع االول 1439

شماره 2290 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No.2290.November 23. 2017
12 Pages

کنایه جانشین مدیریت بحران اصفهان به شهرداری:

نجات جان انسان مهم تر از ساخت پارک است
11

 ایران عـزیـز 
در آینده ای نه چندان دور به همه اهداف انقالب خواهد رسید

رهبر انقالب در دیدار با بسیجیان:

2

استارت اتوکام

 بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان
 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان آغاز به کارکرد؛

3

 آقایان، به دنبال راه چاره باشید
»افضل« مشکل گیتی پسند نبود؛

10

ضریب نفوذ ۷۰ درصدی اینترنت در اصفهان
رییس پلیس فتای استان خبر داد:

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:8

11
 اعزام 100 بسیجی از اصفهان 

به مناطق زلزله زده

معمای نان!
3

اظهارنظر عجیب یک مسئول 
بادرود درباره حمله گرگ ها

6

اختصاص۱۲۰۰ میلیارد ریال 
برای توسعه فرودگاه اصفهان

3

9

پیشنهاد سردبیر:وقف قرآنی، باالترین جاودانگی است
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این گزارش قصــد دارد وقف های جالب 

یــا نیــات شــگفت انگیز واقفــان خیر 

و نیک اندیــش کشــور را که نشــان از 

خیرخواهی مردم عزیز و مسلمان ایران 

اسالمی دارد، بازخوانی کند.
 وقف برای تامین گوشت 

در منطقه »بشرویه« استان خراســان جنوبی موقوفه ای وجود دارد به 

نام »بند گربه ای« که صاحب این زمین آن را برای جلوگیری از اذیت 

و آزار گربه ها وقف کرده اســت. همان طور که می دانید در گذشــته 

نگهداری گوشت در خانه ها به راحتی امروز امکان پذیر نبود و گاه اتفاق 

می افتاد که تکه گوشت موجود در خانه توسط گربه ای ربوده می شد. 

پس از این وقف، دیگر صاحب خانه در بشــرویه حق نداشت گربه را به 

دلیل ربودن گوشت مورد آزار قرار دهد. همچنین 

حق نداشت افراد خانواده را به دلیل سهل انگاری 

در نگهداری گوشت تنبیه کند بلکه با مراجعه به 

شــخصی که زمین گربه ای در دست او بود، وجه 

گوشت ربوده شده را دریافت می کرد؛ بدین سان 

محبت و عطوفت در میان مردم گسترش یافته و 

از رفتارهای خشن و غیر اسالمی کاسته می شد. 

  وقف کتاب فروشی برای ترویج کتاب خوانی 

وقف مغازه کتاب فروشی به عنوان نخستین وقف سال جاری در شهر 

بابک ثبت شده است. این وقف با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی 

و شناخت ســیره اهل بیت)ع( به عمل آمده اســت. صفر غضنفری 

از خیران نیکوکار شهرســتان شــهربابک اســت که در یک اقدام 

خداپسندانه فرهنگی، مغازه کتاب فروشی خود را با مساحت 113متر 

مربع، شــامل یکهزار جلد کتب نفیس مذهبی، اعتقادی و... با هدف 

ترویج و اشاعه فرهنگ کتاب خوانی و شناخت سیره اهل بیت)ع( وقف 

کرده است. تمامی کتاب های موجود در این کتابخانه عالوه بر فروش، 

به صورت امانت نیز در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. ارزش این 

ملک بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده و تولیت اداره 

و امور کتابخانه تا زمان حیات واقف برعهــده خود وی و بعد از آن به 

عهده امام جمعه وقت شهرستان شهر بابک است.

  اولین وقف سایبری جهان 

یکی از جالب ترین وقف های مبتکرانه ســال گذشــته، وقف مجازی یا وقف 

سایبری است که برای نخستین بار توسط مرتضی میرسراجی متولد سال 1358 

انجام شده اســت. درآمد این موقوفه، جوایز، هدایا، حمایت های مالی و غیره، 

به برگزیدگان وب سایت که منتخب هیئت داوری هستند اختصاص می یابد. 

این وقف منفعتی و عام است و نخســتین وقف سایبری جهان لقب گرفته. در 

وب سایت »الخیرات« سعی بر این است تا کارهایی که عیار 24 دارند و عالی و 

خوب محسوب می شوند به مردم معرفی شوند. در حال حاضر حدود 75 وقف 

جالب، از نظر نوع و عواید، برای معرفی در این وب سایت قرار گرفته است. 

 یک فنجان آب قنات، وقف توزیع خرما برای افطار مومنان 
روزه دار 

در یکی از پرونده های ثبت موقوفات آمده است: محمد ایوبی فرزند علی 

متولد سال 1327 ساکن خیابان غفاری گناباد در یک اقدام عجیب ولی 

خیرخواهانه یک فنجان آب از چشمه جاریه سنو و کیساب در مدار پانزده 

از طاقه حاج میرزا محمود حسینیان در بخش گناباد را وقف توزیع خرما 

کرده است. مورد مصرف این موقوفه برای افطار مومنان روزه دار بعد از نماز 

مغرب در ماه ضیافت الهی در یکی از مساجد روستاست.

  یک مشت پسته در جلسات 
قرآن 

از موقوفات جالب دیگری که می توان 

به آن اشاره کرد، وقف یک مشت پسته 

برای جلسه قرآن کریم است؛ اما جالب 

آنکه عباس خلیلی صاحــب این باغ، 

همه باغ را به شرط تهیه آن یک مشت 

پسته وقف کرده اســت. خلیلی اهل 

شهر سنخواســت از توابع شهرستان 

جاجرم، محصول باغ پسته یک میلیارد 

ریالی خود را با نیت تهیه یک مشــت 

پسته برای جوانان و نوجوانان نمازگزار 

و شــرکت کنندگان در جلسات قرآن 

مسجد جامع شهر و اطعام و عزاداری 

حضرت زهــرا)س( در دهه فاطمیه و 

همچنین ابن سبیل وقف کرده است.

  جاروی پر طاووس وقف حرم مطهر امام رضا)ع( 

این جارو را فردی به نام »حاجیه نواب والده ســاالر« در ســال 1263 

هجری قمری یعنی نزدیک به 170 ســال پیش وقف حرم مطهر امام 

رضا)ع( کرده است. دسته این جاروی پر طاووس با دسته پوش مروارید 

دوزی شده ای پوشانده شده اســت و تعداد پرهای طاووس به کار رفته 

در این جارو در حال حاضر به 90 پر می رسد؛ اما تعداد پرهای اولیه آن 

درحدود یکصد پر بوده است. تزئینات پارچه دسته پوش از جنس مخمل 

قهوه ای تیره، ابریشمی و به شکل ذوزنقه است. ساق بزرگ ذوزنقه محل 

نگهداری پرهاست و ساق کوچک تر داخل دسته طال قرار دارد. جنس 

مواد رودوزی بیشتر از مروارید اصل بحرینی در سه اندازه مختلف است. 

این جارو االن در موزه مرکزی آستان قدس نگهداری می شود.

 آشپزخانه برای مراسم جشن و عزاداری 

حسین خادمی، آشــپزخانه مجهز و کاملی در زمینی به مساحت 450 متر 

مربع ساخته و پس از تکمیل عرصه و اعیان، آن را وقف کرده است.این واقف 

خیراندیش آشپزخانه خود را برای استفاده حسینیه اباالفضلی هیئت دارالشفای 

رضوانشهر و همچنین آشپزی جهت مراسم جشن و عزاداری خارج از حسینیه 

وقف کرده است. ارزش ریالی این آشپزخانه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 

برآورد شده است. 

 درخت زرشک برای افراد بی بضاعت 

»محمد علی کلنگی خواه سربیشه« در اقدامی خداپســندانه اموال خود را برای کمک به فقرا، 

فعالیت های قرآنی و عزاداری امام حسین)ع( و ساخت مسجد و حسینیه وقف کرده است. این 

وقف، یک قطعه زمین مشجر و زراعتی با 1500 اصله نهال زرشک به مساحت 26 هزار و 197 متر 

مربع به انضمام هشت ساعت آب از مدار 16شبانه روز چاه کشاورزی حسین کلنگی خواه است که 

برای عزاداری ابا عبدا... الحسین)ع( در ایام محرم در امین آباد، برای ساخت و ساز مسجد و حسینیه 

امین آبادی ها هزینه های جاری و فعالیت های قرآنی در شهرستان سربیشه وقف شده است. 

 وقف مهریه برای ساخت مسجد 

در شــمار موقوفات جالب، بایــد به قطعه 

زمینــی به مســاحت 400 متــر مربع در 

روســتای مالقلی بخش وردشت سمیرم 

اشاره کرد که ارزش آن را بالغ بر 40 میلیون 

ریال برآورد کــرده اند، ایــن موقوفه جزو 

موقوفات انتفاعی با نیت ســاخت مسجد 

برای این روستاست. در این روستا 

مسجدی وجود نداشــت؛ اما خانم 

»روح انگیز شهریاری« این زمین را 

که مهریه اش بود، وقف کرد.

 وقــف 25 درصــد از بیمــه عمر و 

سرمایه گذاری جهت تفسیر قرآن 

بانــوی شــهرضایی، 25 درصــد از بیمــه عمر 

و ســرمایه گذاری خــود را وقــف کــرد. خانم 

»بتول آقاســی« واقف 25 درصــد از بیمه عمر و 

ســرمایه گذاری، این وقف را با نیت تفسیر قرآن 

انجام داد. شغل این واقف خیاطی است.

 وقف زمین جهت ترویج فرهنگ 
وقف 

آقای »رمضان مبرم« واقف نیک اندیش 

در بخش میشــخاص از توابع شهرستان 

ایالم، 90 هزار متر مربع زمین کشاورزی 

خود را وقف کرد و برای اولین بار در استان 

ایالم، موقوفه خود را با نیت تبلیغ و ترویج 

فرهنگ وقــف، روضه خوانــی حضرت 

زهرا)س( و کمک به ایتام وقف کرد.

 وقف دیگ 

خانم خدیجه خسروی یک عدد دیگ بزرگ را وقف امور خیر کرده تا پیوسته به هر کس که به آن نیاز داشت بدهند. این 

وقف در پنجم فروردین 1331 به ثبت رسیده است.

 وقف زمین زراعی جهت 

ترویج فرهنگ مهدویت 

اولیــن وقــف مهدویت اســتان 

کردســتان با نیت ترویج فرهنگ مهدویت و 

شمیم ظهور حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحنا له 

الفداء( در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قروه 

به ثبت رسید. واقف خیر اندیش »شکرا... پارسا« 

زمین زراعی به مساحت حدود دو هکتار از اراضی 

مرغوب کشــاورزی منطقه را در راستای ترویج 

فرهنگ مهدویت و ظهور وقف کرد. نوع نیت واقف، 

یکی از جدیدتریــن و ضروری ترین نیات در حال 

حاضر اســت که در عصر غیبت حجه بن الحسن 

العسکری)عج( به سر می بریم.

 زمیــن 5000 متــری اهل ســنت وقف مدرســه حضرت 
فاطمه الزهرا )س( 

شماری از ترکمنان اهل سنت روستای »دشتک علیا« از توابع شهرستان مانه 

و سملقان در استان خراسان شــمالی، پنج هزار متر مربع زمین خود را وقف 

مدرسه علمیه حضرت فاطمه زهرا)س( کردند. 

 موقوفه ای برای انرژی هسته ای در خرمشهر 

به تازگی یک بانوی نیکوکار، ملکی به ارزش 20 میلیارد ریال را در خرمشهر برای توسعه فعالیت علمی دانشجویان در زمینه انرژی هسته ای وقف کرد. همچنین به 

مناسبت هفته وقف سال 92، این بانوی نیکوکار که تهرانی االصل نیز هست، ملکی تجاری را در خرمشهر با متراژ 400 متر مربع به منظور حمایت از فعالیت های 

علمی دانشجویان در زمینه انرژی هسته ای وقف کرد.

وقف های جالب با نیت های شگفت

 یک درصد از سهام کارخانه لوله و پروفیل 

»سیدعلی موسوی« نیز در اقدامی خداپسندانه یک درصد از 

شش درصد کل ســهام کارخانه لوله و پروفیل کویر خراسان 

جنوبی را برای بیماران سرطانی شهرستان بیرجند وقف کرده 

است. این وقف برای درمان بیماران سرطانی شهرستان بیرجند 

درنظر گرفته شده است.

  وقف باغی برای بیماران سرطانی 

یکی از کارهای خداپسندانه برای آرامش روانی و درمان بیماران سرطانی در سال گذشته، 

وقف خانه باغی توسط حجت ا... حشمتی است که واقف ملک 35 میلیارد ریالی بوده و به 

گفته خود، آن را برای رضای خدا و به شــکرانه سالمت خود و خانواده اش وقف امور خیر 

کرده است. به گفته کارشناسان وقف، این زمین به مساحت 600 متر مربع و با ارزش مالی 

بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است.
 وقف مهریه برای برگزاری مراسم والدت و شهادت امام رضا)ع( 

واقف خیر اندیش »فاطمه آشوری« از اهالی روســتای چاه فالیز واقع در 10 

کیلومتری شهرستان بجستان، پنج دانگ اراضی از مزرعه چاه فالیز و آب آن را 

که مهریه وی محسوب می شود، با نیت مصرف در هزینه های برگزاری مراسم 

والدت و عزاداری در شهادت امام رضا)ع( وقف کرد. ارزش ریالی موقوفه مذکور 

یکصد میلیون ریال اســت. اینها تنها نمونه هایی اندک از هزاران وقف جالب 

یا نیات شــگفت انگیز واقفان خیر اندیش کشــور عزیزمان ایران است که در 

جای جای آن به ثبت رسیده است.

سمیه مصور  سال ها همنشینی با 

کالم الهی و تالش 

برای انجام فعالیت های قرآنی سبب شــد تا ایده وقف 

موسسه نورالقرآن در ذهن مدیرعامل این مجموعه شکل 

بگیرد. تا آن زمان کسی برای وقف موسسه ای قرآنی که 

در راه ترویج ونشر معارف الهی فعالیت کند، پیش قدم 

نشده بود؛ اما بدرالسادات نقوی پا پیش گذاشت و یکی از 

اولین های وقف را به نام خود ثبت کرد.

او یکی از هزاران بانوی نیکوکاری است که توانست نقش 

ماندگاری را درزمینه وقف به نام خود ثبت کند و خود را 

در ردیف زنانی قرار دهــد که 20 درصد از کل موقوفات 

جهان اسالم را به خود اختصاص داده اند.

در روزهایی که در تقویم کشور به نام »وقف« نام گذاری 

شــده اســت، پای صحبت این بانوی واقــف اصفهانی 

نشستیم که در روزگاری که با وجود گسترش وقف در 

جامعه، کمتر وقفی در زمینه فعالیت های قرآن صورت 

می گیرد، توانست با وقف مجموعه خود گامی درراه کم 

کردن مهجوریت کالم الهی بردارد.

 مدیر موسسه نورالقرآن، حضور در صحنه فعالیت های 

قرآنی را از دغدغه های شخصی اش می داند که همیشه 

دوست داشته در زمینه جوانان کاری انجام دهد و درباره شروع فعالیتش به زاینده رود می گوید: از همان سال های اولی که ازدواج کردم در این 

فکر بودم که در زمینه بانوان، کار قرآنی انجام دهم؛ از این رو با فراهم شدن شرایط و همراهی همسرم در سال 78 در منزل شخصی فعالیت قرآنی 

خود را با برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن و با همکاری دارالقرآن بسیج استان اصفهان آغاز کردم و به دلیل حضور چشمگیر بانوان در این 

دوره ها و کمبود فضا برای برگزاری کالس ها، یک ساختمان در خیابان بزرگمهر تهیه کرده و موسسه نورالقرآن را تاسیس کردیم که پس از پنج 

سال فعالیت در آن مکان، باز هم در آنجا با کمبود ظرفیت مواجه شدیم و ساختمان فعلی در میدان احمدآباد را در سال 89 خریداری کردیم.

 نقوی درباره تصمیمش برای وقف کردن این موسسه می گوید: 11 سال در کنار قرآن بودن و زحمت کشیدن برای این کتاب الهی، سبب شد 

تا به این فکر بیفتم که برای همیشه موسسه را ماندگار کنم و بهترین راه برای این کار را در وقف کردن آن دیدم. از این رو در فروردین سال 90 

موسسه »نورالقرآن« را که آن زمان حدود 1/5 میلیارد تومان ارزش داشت وقف کردم.

مدیر موسسه نورالقرآن با اشاره به اینکه وقتی تصمیم به وقف این مجموعه می گیرد زمین و زمان با او مخالفت می کنند، ادامه می دهد: انسان 

میل به جاودانگی دارد و به دنبال عمل خیری می گردد که بی نهایت باشد و چه خیری باالتراز وقف؛ آن هم وقف پیرامون قرآن که در جامعه 

مهجور مانده و به آن توجهی نمی شود.

نقوی می افزاید: اگر بدانیم که قرآن کریم هم نشان راه است و هم راه، آن هم راهی که ما را به حقیقت و راستی می رساند، سعی می کنیم برنامه 

زندگی مان را از این معجزه الهی بگیریم و به فعالیت هایی بپردازیم که به توسعه و نشر فرهنگ قرآنی در سطح جامعه کمک می کند؛ چراکه 

پرداختن به قرآن و فعالیت هایی که به تعالی قران در سطح فرد و جامعه می انجامد، هم آن راه مستقیم است و هم راهنما و هرکه رهرو این راه 

است اهل قرآن است؛ که اهل قران به تعبیر پیامبر اکرم)ص( اهل خدایند که فرمود: »اهل القران اهل ا... و خاصته«

این بانوی واقف اصفهانی به فعالیت های این موسسه نیز اشاره می کند و می گوید: نشــر و توسعه فرهنگ قرآن وسیره اهل بیت )ع(، تربیت 

مربیان کارآمد جهت نشر فعالیت های قرآنی و تربیت مدرسان متخصص برای اعزام به مرکز قرآنی، از مهم ترین فعالیت های این موسسه به 

حساب می آید که تاکنون توانسته بیش از 65 هزار نفر را در ســطوح مختلف آموزش دهد و درحال حاضر بسیاری از آنها توانسته اند جذب 

مدارس و مراکز آموزشی شوند.

نقوی که خود صاحب سه فرزند است در پایان اشــاره می کند: در دنیای باقی از پدر و مادر درباره فرزند صالح، کار خیر و اسم فرزندان سوال 

می شود. توصیه می کنم به پدر و مادرها که پس از تقسیم مال و ارث برای فرزندان باقی مانده، اموالشان را وقف کنند و به فرزندانشان نیز وقف 
را بیاموزند.

گفت وگو با بانویی از تبار نیکوکاران واقف؛

وقف قرآنی، باالترین جاودانگی است

 نجمه فاتحی روزی کتابی با عنوان » احسان ماندگار« به دستم رسید. احسان ، نیکی، خیر و خوبی واژه هایی 

آشنا و دوست داشتنی اند؛ اما ماندگار بودن...

فکرش را بکن، »ماندگار بودن« یعنی اینکه خوبی ها آثارشان تا همیشه باقی بماند؛ حتی اگر فاعل کار در قید حیات ظاهری و مادی 

نباشد. اگر دین را به یک پازل تشبیه کنیم انصافا می توان گفت انفاق و نیکو کاری از درخشان ترین تکه های این پازل هستند؛ 

اما اگر بازهم جزئی ترنگاه کنیم، متوجه می شویم که در میان شیوه های متنوع انفاق، وقف می تواند بهترین و ماندگارترین شیوه 

انفاق باشد که تا همیشه آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم به ویژه محرومان و نیازمندان را حفظ نماید. در واقع وقف هم 

مانند بسیاری دیگر از تعالیم اسالمی بر اهمیت ساختن یک جامعه آرمانی تاکید می کند و کارکرد های این سنت پسندیده در 

جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. و اما شاید مهم ترین موضوعی که در این زمینه قابل تامل باشد اهمیت 

وقف در رفع نیازهای روز جامعه است . نکته دقیقا همین جاست که در هر زمان و با توجه به موقعیت و نیازهای خاص یک جامعه، 

می توان موقوفات را صرف نیازهای خاصی نمود. در گذشته بیشتر به مواردی همچون احداث داراالیتام ، کتابخانه، مسجد، قنات، 

پل، آب انبار و... توجه می شد که در حال حاضر این نیازها تغییرات عمده ای یافته است. از جمله این نیازها  می توان به این موارد 

اشاره کرد: احداث بیمارستان برای بیماران خاص، کمک به ایتام، احداث پرورشگاه ، کمک به دانشجویان و اطفال بی بضاعت، 

کمک به افراد حادثه دیده در بالیای طبیعی مانند ســیل، زلزله ، تهیه لوازم تحصیل دانش آموزان بی بضاعت، جهیزیه عروس، 

احداث کتابخانه های عمومی، مراکز توان بخشی، تامین آب شرب روستایی دورافتاده، کمک به امر ازدواج و تامین مسکن برای 

زوج های جوان و کم درآمد، تالش برای بازپروری افراد معتاد، توسعه تولید ملی، اشتغال زایی، امور پژوهشی و تحقیقاتی و... .

 امید است که به فضل خداوند، جایگاه این سنت پسندیده روز به روز بیشتر شناخته شود و بیش از پیش مورد توجه مردم نیکوکار 

قرار گیرد و جامعه ما به حقیقت یک آرمانشهر اسالمی نزدیک و نزدیک تر شود.

وقف و نیازهای روز جامعه

فوتو نکته

آیت ا... بهجــت درباره جایگاه قــرآن و اهمیت آن 

فرموده اند:

»به هیچ امت و ملتی چنین قرآنی داده نشده که این 

ص و آثار داشته باشد. نعمت به این بزرگی 
همه خوا

به ما داده شده، ولی مثل این است که اصال نداده اند. 

توسل به قرآن و حمل و فهم و قرائت آن برای نجات 

عموم مردم )چه رسد به خواص( مفید است.

جای تعجب است که به شخصیت ها و سخنان آنها 

اهمیت داده می شود و ســخنرانی هایشان ضبط 

می شود، اما قرآن که در دست ماست این طور نزد ما 

ه درباره قرآن مقصریم!
ارزش ندارد. همه می دانیم ک

قرآن کتابی است که پیغمبر ساز است، زیرا پیغمبران 

دو گونه اند: قسم اول پیامبرانی هستند که از جانب 

خداوند به پیامبری تعیین شــده اند. قســم دوم، 

پیغمبران کمالی که در اثر ایمان و عمل به دستورات 

ت پیامبر نائل می گردند؛ بنابراین قرآن 
قرآن به کماال

پیغمبران کمالی تربیت می کند و پیغمبرساز است.« 

برگرفته از کتاب »در محضر بهجت«

در محضر بزرگان

بزرگ ترین نعمت در زندگی ما

ویژه 

)دین و اندیشه(

وقف های جالب با نیت های شگفت

وقف و نیازهای روز جامعه

وقف قرآنی، باالترین جاودانگی است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین برآورد )ریال(محل تأمین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
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 افزایش قیمت در اصفهان اعمال می شود
 یا نمی شود؟
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رییس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: در اثر 
پیگیری های ســازمان، تعدادی پرونده در بحث 
حقوق های نجومی تشــکیل و به دادسرا و محاکم 

ارسال شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
قاضی سراج گفت: همان طور که قبال هم عرض کردم 

بیشتر این حقوق ها در حوزه صالحیت دیوان محاسبات کشــور بوده که تفریغ بودجه مربوط به 
این دیوان است و ساالنه گزارش خود را به مجلس ارائه می کند، اما سازمان بازرسی کل کشور در 
برنامه های تعریف شده )مستمر، فوق العاده و موردی( اگر به موردی برخورد کرد، قطعا ورود کرده 
و اقدام کرده است. در اثر پیگیری های ســازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم 

ارسال شده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
 قرار است دولت سامانه ای را تشکیل دهد تا اطالعات حقوق ها از سال 88 به بعد در آن سامانه ثبت 

شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور حقوق ها را بررسی کند.

 حریری استعفای خود را 
پس گرفت!

سعدالحریری، نخست وزیر لبنان گفت که استعفای 
خود را با میشل عون، رییس جمهور این کشور مطرح 
کرده است.وی افزود: میشل عون از من خواست تا 
فعال صبر کنم، من نیز به درخواست او پاسخ مثبت 
گفتم و اســتعفای خود را تعلیق کردم و امیدوارم 
که این امــر، زمینه ای جدی بــرای گفت وگو های 
ســازنده فراهم کند.حریری گفت: باید خودمان را 
از درگیری های خارجی و منطقه ای دور کنیم. باید 
از هر چیزی که به برادران عربمان گزند می رساند، 
دور شویم.نخســت وزیر لبنان گفت: من به دنبال 
شــراکت با همه طرف های سیاسی برای بازسازی 
دولت هســتم و  بر پایبندی خود بــه همکاری با 
رییس جمهور برای ادامه روند پیشــرفت لبنان و 
حمایت از آن در برابر جنگ ها و بحران های اطراف، 

تاکید می کنم.

الجریده مدعی شد: 
پیام محرمانه ایران به عربستان

یک روزنامه کویتــی ادعا کرد که ایــران از تونس 
درخواست میانجیگری میان ایران و عربستان کرده 
اســت. الجریده از طریق یک منبــع آگاه در وزارت 
خارجه ایران مطلع شــد که جمعه گذشته محمد 
ایرانی، مدیرکل بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در 
وزارت خارجه، به عنوان فرستاده ویژه محمد جواد 
ظریف به تونس ســفر کرد و به همراه خود پیامی از 
جانب ظریف به خمیس الجهینی، وزیر خارجه تونس 
منتقل کرد. الجریده نوشت: ایرانی از الجهینی خواسته 
)برای حل( بحران تهران و ریاض دخالت کند و امکان 
برگزاری گفت وگوهای پشــت صحنه بین ایران و 

عربستان را با مقامات سعودی بررسی کند.

 پیام رییس جمهور الجزایر
 به شاه سعودی

»الطیب لوح« وزیر دادگستری الجزایر روز سه شنبه 
با »سلمان بن عبد العزیز« شاه عربستان در ریاض 
دیدار کــرد و پیام »عبدالعزیــز بوتفلیقه« رییس 

جمهوری الجزایر را تحویل وی داد.
در این دیدار شاهزاده »عبدالعزیز بن سعود« وزیر 
کشور عربستان و »عادل الجبیر« وزیر خارجه این 
کشور حضور داشتند. رسانه های الجزایری اشاره ای 
به محتوای این پیام نکرده اند. خبرگزاری رسمی 
عربستان نیز این خبر را نقل کرده و اعالم کرد که 
وزیر دادگستری الجزایر با شــاه عربستان در کاخ 
الیمامه دیدار کرد، اما این خبرگزاری نیز به محتوای 

پیام بوتفلیقه اشاره ای نکرده است.

 توصیه سازمان ملل
 به کردستان عراق

سخنگوی ســازمان ملل متحد از اقلیم کردستان 
عراق خواست حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره 
باطل بودن نتیجه همه پرســی در این اقلیم را به 
رسمیت بشناسد. به گزارش »اسکای نیوز«، »فرحان 
حق« دستیار سخنگوی سازمان ملل از دولت اقلیم 
کردستان عراق خواست حکم دادگاه عالی فدرال در 
بغداد را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد 
و ضمن عمل به آن طبق قانون اساسی این کشور، 
با دولت عراق درباره مســائل مختلف وارد مذاکره 
شود. طبق این گزارش، دادگاه عالی فدرال عراق، 
روز دوشــنبه با صدور حکم، همه پرسی استقالل 
اقلیم کردستان را غیرقانونی اعالم کرد. همه پرسی 
جنجالی اقلیم کردســتان عراق روز 25 سپتامبر 
گذشــته در میان مخالفت های داخلی و خارجی 
برگزار شد که به تنش میان بغداد و اربیل منجر شد.

 دومینوی رسوایی 
در ایستگاه »چارلی« و »بیل«

ترکش افشای رسوایی های جنسی حتی به مجریان 
شــبکه های غربی نیز برخوردکرده است.چارلی رز 
مجری مشهور آمریکایی شبکه CBS به دلیل اتهامات 
جنسی اخراج شده است. هشــت زن از رز بابت آزار 
جنسی ناخواسته شامل تماس های تلفنی شهوانی، 
برهنه دیدن و تماس قسمت های جنسی بدن شکایت 
کرده اند. ازســوی دیگر،»بیل کلینتــون« رییس 
جمهوراسبق آمریکا نیز با موج تازه ای از اتهام ها بابت 

تجاوز جنسی به چهار زن مواجه شده است.

نامه 182 نماینده به رهبر انقالب درباره 
پایان داعش:

از مجاهدت  رزمندگان 
مقاومت به ویژه قاسم سلیمانی 

تشکر می کنیم
182 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
طی نامه ای خطاب به رهبر معظم انقالب ضمن 
گرامیداشت شکســت داعش از مجاهدت ها و 
رشادت های حماسه سازان و رزمندگان قدردانی 
کردند. براساس این گزارش،امضاهای این نامه 

در حال افزایش است.
قسمتی از نامه بدین شرح است:

رهبر فرزانه انقالب اسالمی، ولی امر مسلمین 
حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای

سالم  علیکم
پیــروزی غرورآفرین فرزندان اســالم و جبهه 
نور در مقابل ظلمت، بر حضرتعالی، رزمندگان 
و حماسه ســازان جبهه اســالم ناب محمدی، 
خانواده های معزز شــهدای مدافع حرم، مردم 
انقالبی، حق طلــب و مجاهد ایران اســالمی، 
عراق،سوریه و لبنان و همه حامیان خط و جبهه 
مقاومت و عموم مردم مسلمان و سایر ملل جهان 

تبریک و تهنیت باد.
جــا دارد مراتب تشــکر صمیمانه خــود را از 
حماسه ســازان و درس آموختگان مکتب اهل 
بیت)ع( و شــهادت از اقصی نقاط جهان که در 
 این جنگ نابرابر در مقابل همه نظام ســلطه،

  به ویژه ســردار رشید اســالم و دفاع مقدس و 
ســرباز مخلص و شــجاع جنابعالی حاج قاسم 

سلیمانی اعالم می نماییم.
سایه پربرکت جنابعالی مستدام باد.

حمایت رییس قبیله سعودی از 
بیانیه ضدایرانی اتحادیه عرب

 به گزارش عرب نیوز؛کابینه عربستان به ریاست 
ملک سلمان، پادشاه این کشور از بیانیه ضدایرانی 
نشســت اضطراری اتحادیه عرب که در قاهره 
پایتخت مصر برگزار شد، حمایت کرد.  در این 
بیانیه، اتحادیه عرب بر ادعاهــا درباره حمایت 
ایران از تروریسم و مداخله در کشورهای عربی 

تاکید کرده بود.

موافقت مجلس با فوریت طرح 
حذف تعطیلی ۸ ربیع االول

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک فوریت 
طرحی موافقــت کردند که در صــورت تصویب 
نهایی، تعطیلی روز هشتم ربیع االول از فهرست 

تعطیالت رسمی کشور حذف می شود.
به گزارش ایسنا؛ یک فوریت طرح اصالح تعطیالت 
رسمی در دســتور کار جلســه علنی صبح روز 
گذشته مجلس قرار گرفت که نمایندگان با 1۳۴ 
رای موافق، 28 رای مخالف و چهار رای ممتنع از 
مجموع 1۹۷ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

تایید احکام سه محکوم افساد 
فی االرض در دیوان عالی

هجدهمین جلســه شــورای معاونین دادستانی 
تهران در ســال جاری با حضور معاونان دادستان، 
سرپرســتان نواحی دادســرا و دوایــر نظارت، به 
 ریاســت جعفری دولت آبادی، دادســتان تهران

 برگزار شد.
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در این جلسه 
از صدور حکم قطعی افســاد فی االرض و تایید در 
دیوان عالی کشور برای سه نفر از محکومان زندانی 
خبر داد و اظهار داشت: سرقت های متعدد مسلحانه 
و ارتکاب اعمال منافی عفت تحــت عنوان مامور 
پســت، اقدامات مجرمانه دو تن از این محکومان 
است و مهم ترین اقدام سومین محکوم به اعدام که 
مصداق افساد فی االرض شناخته شده، شرکت در 

تشکیل و اداره مرکز فساد و فحشاست.

»نوبل« را به سردار سلیمانی 
بدهند

آیت ا...مکارم شــیرازی صبح دیــروز در درس 
خارج فقه در مسجد اعظم قم، به قرائت بیانیه ای 
با موضوع نابودی قدرت داعش پرداخت که در 
بخشــی ازمتن آن آمده است: نه تنها خطری از 
کشورهای منطقه ، بلکه خطر بزرگی از کل جهان 
برطرف شد؛ چراکه این قوم تبهکار و وحشی هیچ 
چیز را به رسمیت نمی شــناختند؛ بنابراین اگر 
دنیا قدردان باشد، سزاوار است از طرف سازمان 
ملل از این سردار شجاع و همرزمانش تشکر شود 
و متولیان جایزه نوبل به جای خطاهای گذشته، 

بهترین جایزه را به این سردار رشید بدهند. 

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور، بسیج را پدیده ای کم نظیر، گره گشا 
و از افتخارات امام راحل)ره( خواندند و با تاکید بر گسترش روحیه بسیجی 
به معنای »انگیزه و شوق و تالش برای تحقق اهداف انقالب و سربلندی و 
پیشرفت ایران«، افزودند: دشمن خصومت خود را از هر طرف تشدید کرده تا 
مقاومت برخاسته از تفکر انقالبی و اسالمی را در منطقه نابود کند اما جوانان 
و مردان مؤمن و پراستقامت، با دفع غده سرطانی تکفیری داعش، دشمنان 

را به زانو در آوردند و مفهوم ما می توانیم را بار دیگر برای همه اثبات کردند.
در ادامه گزیده ای از سخنان معظم له در این دیدار را می خوانید: 

 اگر انقالب اسالمی، بسیج را نداشت، با نقیصه و خأل بزرگی مواجه بود.
  سازمان مقاومت بسیج به عنوان یک مجموعه کارآمد، نمادی از 
بسیج عمومی مردمی است که وظایف حساس و مهمی برعهده دارد.

  ســخن نو انقالب اســالمی این بود که جوامع انســانی می توانند به 

پیشرفت های مادی و علمی دست یابند و همزمان رضایت پروردگار را کسب 
و ارزش های الهی را حفظ کنند.

 آن ساختار و قالبی که توانست مجموعه بایدها و نبایدها را در خود جمع 
کند، نظام جمهوری اسالمی بود.

  این نظام سیاسی تا رسیدن به اهداف واالی خود فاصله زیادی دارد ولی 
دستیابی به این اهداف با در صحنه بودن و تکیه بر نیروی انسانی مصمم 

و بااراده امکان پذیر است.
  اگر آحاد نیروی انسانی، حرکت، هدف و شیوه بسیج را مبنای تالش و 
فعالیت خود در میدان های مختلف، قرار دهند، در واقع همه آحاد کشور 

بسیجی هستند .
  وظیفه اصلی نیروی مقاومت بســیج این است که با هماهنگ سازی 
ظرفیت ها، اراده ها و ابتکارهای مردم به ویژه جوانان، برای رسیدن به 
اهداف واالی جمهوری اسالمی، هم افزایی ایجاد کند تا شاهد یک حرکت 

ســازندگی و تولید و پیشــرفت از جانب میلیون ها نفر از آحاد مردم، در 
بخش های مختلف باشیم.

 }با انتقاد از کسانی که از بازگو شــدن و تکرار عنوان دشمن ناراحت 
می شوند{ این افراد غافل متوجه نیستند که اگر دشمن مجال بیابد در 
وارد کردن ضربه هیچ تاملی نخواهد کرد، بنابراین بر اساس یک اصل عقالنی 
و جاودانه نباید عملی، سخنی و یا حالتی از خود نشان داد که دشمن را به 
توهم ضعف در صفوف ایرانیان بیندازد و او را به ضربه زدن و اعمال خصومت 

تشویق کند.
 نباید با نگاه به برخی بی اعتقادی و بی اعتنایی ها، انقالب و نظام اسالمی 
را ضعیف شده تصور کرد؛ چرا که از اول انقالب این مسائل وجود داشته 
است ضمن اینکه حرکت زیبا، شیوا و مبارک جوانان مؤمن، واقعیتی است 

که از همیشه، درخشان تر است.
 عامل حقیقی نابودی و دفع غده ســرطانی داعش ،روحیه و احساس 
بسیجی بود. دشــمنان ســعی کردند به وســیله این گروه تکفیری 
غیرانسانی، حادثه ای را علیه جریان مقاومت بوجود آورند اما جوانان مؤمن، 

با شوق و انگیزه وارد میدان مجاهدت شدند و دشمن را به زانو درآوردند.
 } با انتقاد از کسانی که با خواندن آیه یأس، مالحظه و رودربایستی در 
مقابل قدرت هــا را تبلیغ می کنند{ چند توطئه پــی در پی آمریکا، 
صهیونیسم و ارتجاع در منطقه با اقتدار جمهوری اسالمی خنثی شد که یکی 

از آنها نابودی داعش بود، آیا این اثبات »ما می توانیم« نیست؟
  در برخی از کشورهای همسایه نیز باور به توانایی در نابود کردن داعش 
وجود نداشت، اما وقتی به میدان وارد شدند پیروزی را به چشم دیدند و 
پیام انقالب اسالمی یعنی ما می توانیم را باور کردند ضمن اینکه انقالب نیز 
نشان داد پیام های بدیع و راهگشای خود را اینگونه و در عرصه عمل به افکار 

ملت ها می رساند.
 متاسفانه عده ای در داخل، بلندگوی دشمن شده اند و نمونه های فراوان 

اثبات عینی توانایی های ملت و نظام  را نادیده می گیرند.
 نیروهای مبتکر و مؤمن، برای ترفندها و شیوه های جدید دشمنان آماده 
 باشــند و با پیشــگیری و پاســخ مناســب، به وظایف خــود عمل 

کنند.

رهبرمعظم  انقالب در دیدار با بسیجیان:

ایران عزیز در آینده ای نه چندان دور به همه اهداف انقالب خواهد رسید

وزیر آموزش و پرورش، استیضاح را حق نمایندگان مجلس 
دانست و اخبار اخیر پیرامون اســتیضاح خود را شیطنت 

رسانه ای عنوان کرد.
سیدمحمد بطحایی درباره شایعاتی مبنی بر مطرح شدن 
طرح استیضاحش در مجلس شورای اسالمی، توضیح داد: 
استیضاح را حق نمایندگان مجلس می دانم و اگرچه بنده 

چند ماه بیشتر نیست که کار خود را آغاز کرده ام، اما نمایندگان مجلس به این مسائل که وزیر چه مدت زمانی 
بر سر کار بوده، کاری ندارند.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: نمایندگان مجلس هر زمان احساس کنند برای رفع مشکل دستگاه اجرایی و 
افزایش کارایی وزارتخانه مربوطه نیاز به استیضاح است، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام می کنند.

وی مطرح شــدن اخبار اســتیضاحش در مقطع کنونی را شــیطنت برخی رســانه ها عنــوان و اضافه کرد: 
 پس از مطرح شــدن این خبر کنکاش کردم که منشــأ و منبع این خبر در مجلس را بیابم کــه راه به جایی

 نبردم.

تشکیل پرونده های 
جدید حقوق های 
نجومی

 واکنش 
 آقای وزیر 
به طرح استیضاحش

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم 
رییسی 

تولیت آستان قدس رضوی: 

دیدگاه

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: مقابله با داعش 
در عــراق،  لبنان و ســوریه یکــی از پیچیده ترین 
پرونده های سیاسی، نظامی و امنیتی کشور است و 
ناگفته های فراوانی دارد که برخی از آنها را هنوز هم 

نمی شود بیان کرد.
وی تصریح کرد: ما دنبال فروپاشــی هیچ کشوری 
نیستیم و نگران این هســتیم که اگر تفکر داعشی 

تکفیری سر کار بیاید، چه اتفاقی می افتد؟
شــمخانی افزود: برای رســیدن به یک هدف نیاز 
به انســجام اســت و پیروزی امروز ناشی از همین 

اقدامات است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: پیروزی 
امروز، پاکسازی فیزیکی داعش از سرزمین عراق، 
ســوریه و لبنان به ما دیکته می کند که راه هر نوع 
پیروزی در کنار هم بودن، انسجام ملی و پرداختن 
به ایده هایی اســت که به درســتی تاکنون توسط 
رهبری انقالب بیان شده و به نتیجه رسیده است. 
این می تواند ما را به ســمت حل مشــکالت دیگر 

سوق دهد.

 دنبال فروپاشی 
هیچ کشوری نیستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

امنیت ملی

کافه سیاست

عکس  روز 

بازی معاون سفیر انگلیس در 
اردن با یک گربه در محل کار

»نوبل« را به سردار سلیمانی بدهند

پیشنهاد سردبیر:

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: مدیریت 
جهادی و انقالبی که منتظر رسیدن امکانات 
نبود و از قدرت های ظاهری جهان نترسید، 

باعث نابودی داعش شد.
حجت االســالم و المسلمین ســید ابراهیم 
رییسی اظهار داشــت: حاج قاسم سلیمانی 
رســما ختم داعش را به رهبر معظم انقالب 
اعالم کرد. اعالم نابودی این گروه تروریستی 
بسیار مبارک اســت. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بیان کرد: آنچه سبب نابودی 
داعش شد، یک مدیریت جهادی و انقالبی بود. 
مدیریتی که منتظر رسیدن امکانات نماند و از 
قدرت های ظاهری جهان نترسید.وی گفت: 
امروز برای یک  بار دیگر بعد از دفاع مقدس به 
جهانیان ثابت کردیم که هر جا شرارت خبیثان 
باشد، مردانی از ایران با اراده پوالدین، فتنه و 

ظلم آنها را نقش برآب خواهند کرد.

مدیریت جهادی و انقالبی 
داعش را نابود کرد

بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

برجام

حجت االســالم ســیدرضا اکرمی، عضو شــورای 
مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پاســخ به سوال 
چرایی بســت نشــینی احمدی نژاد با دوســتان 
خود در حرم عبدالعظیم حســنی)ع( اظهار کرد: 
احمدی نژاد باید این نکته را قبول کند که به دلیل 
عملکرد ســوال برانگیزش در طول هشــت سال 
ریاست جمهوری و پس از آن، پرونده سیاسی ایشان 

برای همیشه بسته شده است. 
احمدی نژاد بایــد خیرخواهی و دلســوزی رهبر 
معظــم انقــالب را می پذیرفــت و در انتخابــات 
شــرکت نمی کرد، نه اینکه بدون توجه به توصیه 
مقام معظم رهبــری در انتخابــات ثبت نام کند. 
نکتــه دوم اینکه به نظــر می رســد احمدی نژاد 
گمان می کنــد نانش در دعوا درســت کردن بین 
بخش های مختلف جامعه اســت. به همین دلیل 
نیز قــوه قضائیه باید پرونــده احمدی نژاد را علنی 
 کند و بدون هیچ  تعارف و مالحظه ای با وی برخورد 

کند.

 پرونده سیاسی احمدی نژاد  
بسته شده است

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز:

روحانیت

 سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: هیچ 
زمانی نبوده است که آمریکا در خصوص یک 

موضوع اینقدر در انزوای سیاسی قرار بگیرد.
بهروز کمالونــدی در گفت وگو با ایســنا در 
خصوص احتمال تاثیرگذاری آمریکا بر دیگر 
طرفین برجام برای خروج از توافق هسته ای، 
اظهار کرد: آمریکا در موضوع برجام بیش از 
هر موضوع دیگری در انزوا قرار گرفته اســت 
و هیچ وقت در یک موضوعی اینقدر در انزوا 
نبوده اســت. به عبارت دیگــر آمریکا همراه 
ندارد. نه اروپا و نه چین و روسیه این کشور را 
همراهی نمی کنند و در منطقه، فقط عربستان 
و رژیم صهیونیستی هستند که سیاست های 
این کشور را تایید می کنند. پس در واقع این 
موقعیت خوبی است و درک درستی در دنیا در 

رابطه با موضوع برجام وجود دارد.

آمریکا در موضوع برجام 
همراه ندارد

پیشخوان

بین الملل

 تلویزیون؛ از جامعه یا 
برجامعه؟!

  خون یارانــت پرثمر 
گشته

 پایان پرچم های فتنه
  مقابل نام ســلیمانی در 
دایرة المعارف چه بنویسیم

 پیروزی بر خوارج زمان 
مبارک

  سرت سالمت سردار

 رهبر معظم انقالب اســالمی فرمودند: مرحــوم عالمه جعفری 
به مسائل دینی متعصب بود و به شدت نسبت به انحرافاتی که بروز 

می کرد، حساس بود و برخورد صریح انجام داد.
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران همایش 
بررسی اندیشه های فلسفی عالمه محمدتقی جعفری که در تاریخ 
22 آبان ۹6 برگزار شده بود، صبح دیروز در محل این همایش در 
مصالی تبریز منتشر شد.حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با 

اشاره به مراتب باالی علمی و تبلیغی عالمه جعفری، ابراز داشتند: 
یکی از بارزترین خصوصیات مرحــوم عالمه جعفری »جامعیت« 
بود، یعنی ایشان در یک رشــته خاص منحصر نشده بود و در فقه، 
فلسفه، تبلیغ و هنر برجسته و بســیار پرکار بود و هیچ بخشی از 
گستره  عظیم علمی و فکری، ایشــان را از بخش دیگر غافل نکرد.

ایشان عالمه جعفری را هنرمند و هنرشناس دانستند و در خصوص 
ویژگی دیگر آن مرحوم یعنی »احساس مسئولیت برای گستراندن 

معارف اسالمی«، اضافه کردند: جایگاه ممتاز علمی و فکری هیچ گاه 
مانع از فعالیت های تبلیغی عالمه جعفری و ارتباط ایشان با جوانان، 
دانشجویان، علما، اساتید و عموم مردم نشد.رهبر انقالب اسالمی، 
»تعصب دینی و حساســیت در مقابل انحرافات فکری« را ویژگی 
دیگر عالمه جعفری خواندند و افزودند: عالمه جعفری به شــدت 
نسبت به مسائل دینی متعصب و پایبند بود و در مقابل انحرافات 

فکری، صریحا برخورد و در مقابل دشمنی ها ایستادگی می کرد.

رهبرانقالب در دیدار دست اندرکاران همایش اندیشه های عالمه جعفری:

عالمه جعفری در برخورد با انحرافات فکری صریح بود
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آیین گشایش بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان در 
محل نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در پل شهرستان 
برگزار شد و بیش از 100 شرکت کننده تا 4 آذر به ارائه آخرین دستاوردهای 
خود می پردازند. نمایشگاهی که قدمت 23 ساله آن به نمایشگاه 23 ساله 
کشوری شانه می زند و نشــان از قدمت و البته توانایی این حوزه در استان 

اصفهان است .
محمد اطرج در آیین گشــایش بیست و سومین نمایشــگاه بین المللی 
اتوماسیون اداری و مخابرات در استان اصفهان اظهار کرد: بیست و سومین 
نمایشگاه اتوکام را در سالی که از سوی رهبر انقالب با نام اقتصاد مقاومتی 
تولید و اشتغال نام گذاری شده است و در دوران دولتی که فناوری اطالعات و 

ارتباطات را پیشران اقتصادی کشور می داند، برگزار می کنیم.
وی با بیان اینکه بزرگ ترین رویداد فناوری اطالعات و ارتباطات استان در 
حال انجام اســت، تاکید کرد: بیش از 100 شرکت کننده از دستگاه های 
دولتی در حوزه دولت الکترونیک، شــرکت های حوزه فناوری اطالعات، 
شــرکت های حوزه ارتباطات و مخابرات، دانشگاه ها، مراکز تولید محتوا و 
شتاب ده ، سرای کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان عضو شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان در این نمایشگاه حضور دارند.
وی ادامه داد: اختصاص زمین به مرکز تخصصی رسیدگی به جرائم یارانه ای 
استان اصفهان و عقد قرارداد برای ساخت این مرکز از دیگر اقدامات یک سال 
گذشته ما بوده است و امید داریم بودجه مناسبی برای این کار تخصیص 

داده شود؛ چرا که یکی از زیربنایی ترین حرکاتی است که می توان در اقتصاد 
دانش بنیان انجام داد.

اطرج خاطرنشــان کرد: تا وقتی کــه مدیران فنــاوری اطالعات  جایگاه 
خود را در دستگاه به دســت نیاورند و مســتقیما در ارتباط با مدیر ارشد 
دستگاه نباشــند یقینا  نمی توانند نقش آفرینی کنند.تجارت الکترونیک 
 یکی از حوزه هایی اســت که می توانــد ارزش افزوده زیادی در اســتان

 به وجود آورد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان در پایان در نظر گرفتن ردیف 
بودجه برای توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در بودجه های استانی را 
ضروری دانست و مطرح کرد: تسریع در راه اندازی در مرکز آی ایکس استان 
و تسهیل استعالمات بین دستگاهی باید محقق و مطالبات بخش خصوصی 
در دستگاه های دولتی و شهرداری ها پرداخت شود؛ چرا که خیلی از آنها بیش 

از یک سال است که مطالبه دارند.
نمایشگاه اتوکام اصفهان میزبان 100 شرکت است

مدیرعامل نمایشگاه های استان اصفهان نیز یکی دیگر از سخنرانان در آیین 
گشایش بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان بود. علی یارمحمدیان 
گفت: شناسایی نقاط ضعف و قوت و انعکاس صحیحی از وضعیت موجود، 
می تواند از دستاوردهای نمایشگاه اتوکام اصفهان باشد. این دوره نمایشگاه 
اتوکام اصفهان، میزبان بیش از 100 شرکت کننده از استان های مختلف 

کشور است.
وی اظهار کرد: امروز دور هم گــرد آمده ایم تا دور دیگــری از این رویداد 
تخصصی را رقم بزنیم، رویدادی کــه بزرگ ترین، مهم ترین و معتبرترین 

رویداد حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان است.
مدیرعامل نمایشگاه های استان اصفهان یادآوری کرد: برند نمایشگاهی 
اتوکام توانسته است اعتبار و اعتمادی را بین فعاالن حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان و کشور کسب کند و از آنجا که دولت دوازدهم حوزه آی تی 
و آی تی سی را پیشران اقتصادی کشور می داند، می توان به تغییرات بنیادین 

در این زمینه امیدوار بود.
وی با بیان اینکه فضای نمایشگاه هایی از این دست می تواند به یاری مدیران 
استان بیاید، یادآوری کرد: شناسایی نقاط ضعف و قوت و انعکاس صحیحی 
از وضعیت موجود می تواند از دســتاوردهای این نمایشگاه باشد، بیست و 
سومین دوره نمایشگاه اتوکام اصفهان میزبان بیش از 100 شرکت کننده از 

استان های مختلف کشور است.

 بیست و سومین نمایشگاه اتوکام اصفهان
 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان آغاز به کارکرد؛

استارت اتوکام

محمولـه کمـک هـای کارکنـان شـاغل و بازنشسـته 
مخابـرات منطقـه اصفهـان بـه مناطـق زلزلـه زده غرب 

کشـور ارسـال شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه اصفهان،  
در پی وقـوع حادثه ناگـوار زلزلـه در مناطق غرب کشـور 
کارکنـان شـاغل و بازنشسـته مخابـرات اسـتان اصفهان 

بـرای ابـراز همدردی با آسـیب دیـدگان بـه طور خودجـوش اقـدام به جمـع آوری کمـک بـرای هموطنان 
در مناطـق زلزلـه زده کردنـد.

 گفتنی اسـت؛ تمرکـز اصلی ایـن مجموعـه در جمـع آوری کمک هـای نقدی بوده تـا ضمن حفـظ کرامت 
انسـانی، براسـاس نیازهـای مـردم آسـیب دیـده اقـالم مـورد نیـاز آنـان بـه مناطـق حادثـه دیـده ارسـال 
شـود.   میـزان کمک هـای نقـدی اهدایـی  مبلغی بالـغ بـر ۶00 میلیـون  ریـال بـوده و در قالب پتـو، لباس 
گرم،کنسـروها،بخاری،پیکنیک، چـادر  و سـایر اقـالم مورد نیـاز زلزلـه زدگان به این مناطق ارسـال شـده 

اسـت.

ارسال محموله 
 کمک های مخابرات
 به مناطق زلزله زده

هزینه تولید سیمان را  افزایش دهید!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

دالیل حادترشدن مشکل آب در استان:
 عدم صرفه جویی در شرب

 و صنعت 
رییس صنف کشــاورزی شهرســتان اصفهان 
گفت: تا برگزاری جلســه شــورای هماهنگی 
حوضه زاینده رود، نمی توان زمان بازگشــایی 

آب برای کشت پاییزه را تخمین زد.
حسن محسنی با اشاره به اینکه نمی توان زمان 
مشخصی را برای بازگشــایی آب برای کشت 
پاییزه به کشــاورزان اعالم کرد، گفت: برخی 
سایت ها از زمان بازگشایی آب در اواخر آبان ماه 
خبر داده بودند که این مطلب صحیح نیست و 
هنوز هیچ خبری مبنی بر زمان بازگشایی آب 
از ســوی شــواری هماهنگی زاینده رود اعالم 

نشده است.
وی با بیان این مطلب که متاسفانه صرفه جویی 
از سوی مردم و مسئوالن در خصوص آب شرب 
و صنعت انجام نگرفت، گفت: قرار بر این بود که 
در حوضه شــرب، صنعت و باالدست به میزان 
10 تا 15 درصد صرفه جویی انجام شــود ولی 
متاسفانه عدم صرفه جویی در این رابطه مشکل 

آبی را حادتر کرد.

 کاهش نرخ بیکاری در اصفهان
 با اجرای طرح اشتغال فراگیر

مدیر کار آفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: اجرای طرح 
اشــتغال فراگیر تنها راه کاهــش نرخ بیکاری 

استان اصفهان است.
سید کمال الدین میرهادی اظهار داشت: با توجه 
به برنامه های دولت دوازدهم در خصوص رونق 
تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال در سال جاری، 
طرح اشــتغال فراگیر فرصت مناســبی برای 
تحقق تعهد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استان 
خواهد بود.میرهادی با تاکید بر اینکه تسهیالت 
طرح تکاپو با نرخ سود 12 تا 1۶ درصد پرداخت 
می شود، گفت: در این طرح، شش درصد دیگر 
از سود تســهیالت از محل اعتبارات یارانه ها 

پرداخت می شود.

بازار

LB88 بخور سرد و گرم بيورر مدل

دستگاه بخور

سوپرمارکت کره ای هم به 
ایران آمد

صاحــب بزرگ ترین ســوپرمارکت های زنجیره 
ای کره جنوبــی اعالم کرد که اولین شــعبه این 

فروشگاه ها را در ایران افتتاح کرده است.
شــرکت کره ای بــی جــی اف ریتیــل، مالک 
بزرگ ترین سوپرمارکت های زنجیره ای این کشور 
)CU( اعالم کرد که اولین شعبه این فروشگاه ها را 
در ایران افتتاح کرده است.آغاز به کار این فروشگاه 
در تهران حدود 4 ماه پس از آن صورت می گیرد 
که شــرکت بی جی اف موافقت نامه ای را با گروه 
توسعه سرمایه گذاری انتخاب برای ورود به بازار 
ایران به امضا برساند.این شــرکت کره ای گفته، 
فروشگاه جدید اولین فروشگاه زنجیره ای افتتاح 
 CU شده در ایران و اولین شــعبه فروشگاه های 

در خارج از کره جنوبی است.

آمریکا، مشتری نفت ایران را 
ربود!

هند، مشتری بزرگ ایران به طور رسمی اعالم کرد 
که برای خرید نفت روی آمریکا و دیگر کشورها 
متمرکز شده است و برخی شــرکت های هند تا 
30 درصد واردات از ایران را کاهش داده اند،  کره 
جنوبی هم ۹ درصد واردات خــود از ایران را کم 

کرده است.
پس از آنکه هند رسما اعالم کرد برای خرید نفت 
به سمت آمریکا متمرکز شده است و اکثر خرید 
خود را از آمریکا انجــام می دهد، نیجریه، جایگاه 
سومی بزرگ ترین صادر کننده نفت به هند را از 
دست داد؛البته پیش از این نیز هند واردات خود را 
به میزان 30 درصد از ایران کاهش داده بود.آمریکا 
به شدت تالش می کند تا مشتری های نفت ایران 

را جذب کند. 

افزایش ۸۹ درصدی واردات 
گوشی تلفن همراه

بر اساس اعالم گمرک ایران، واردات گوشی تلفن 
همراه با افزایش ۸۹ درصدی در ســال جاری به 
یک میلیون و 3۶2 هزار دستگاه رسید و تشریفات 
گمرکی این تعداد گوشــی به صورت هوشمند و 
الکترونیک به کمک سامانه جامع گمرکی انجام 
شده اســت. بنابر این گزارش، در سال جاری به 
ارزش 1۸5 میلیون و 30۶ هزار دالر انواع گوشی 
تلفن همراه وارد کشور شد که به لحاظ ارزش نیز 
در مقایسه با مدت مشــابه سال گذشته به میزان 
۷۹ درصد رشد داشته است. واردات گوشی تلفن 
همراه در سال گذشته به تعداد ۷1۹ هزار دستگاه 

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و و به ارزش 103 میلیون و 54۸ هزار دالر بود.
ناوبری هوایی ایران گفت: فرودگاه اصفهان به عنوان 
یکی از مهم ترین درگاه های گردشــگری جهانی 
مطرح بوده و 1200 میلیارد ریال برای توسعه این 

فرودگاه اختصاص یافته است.
رحمت ا... مه آبادی اظهار داشت: فرودگاه اصفهان با 
توجه به همه کم توجهی هایی که به آن شده در بین 
فرودگاه های دارای افتخار قرار گرفته است. مقایسه 
آمار مهر ۹۶ بــه مهر ۹5 در فــرودگاه مهر آباد 13 
درصد رشد داشته است، فرودگاه کرمان 2۶ درصد و 
فرودگاه گلستان 100 درصد، تبریز رشد ۹ درصدی، 
کرمان 1۷ درصدی و بوشهر رشــد 32 درصدی را 

شاهد بوده است.
مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، 
اصفهان را گلوگاه گردشگری دانست و گفت: وزیر 
راه و شهرسازی، اصفهان را تنها کالنشهری می داند 
که تمام شاخصه های شهری را دارد و اصفهان این 
خصوصیت را از گذشته داشته است.این شهر  تبلوری 
از مفهوم ایران شهر است که تمدن ایرانشهری با این 
شهر پیوند خورده و نمی شود این خصیصه را از آن 
جدا کرد؛ چرا ما به این سرمایه بزرگ توجه نداریم؟! 

وی ادامه داد: اصفهان در کانون توجه ها قرار گرفته 
و وظیفه خود می دانیم به فرودگاه اصفهان نگاهی 
خاص داشته باشیم. با توجه به اتفاقاتی که در صنعت 
هوا نوردی افتاده، نگاه ها تغییر کرده و باید فرودگاه 
اصفهان را به عنوان یکــی از مهم ترین درگاه های 
گردشــگری جهانی بدانیــم. امروز گردشــگران 
دوســت دارند از نقطه ای وارد کشور شوند که آن را 
می شناسند، هزار و 200 میلیارد ریال برای توسعه 
فرودگاه اصفهان اختصاص یافته است، اما در اصفهان 

با محدودیت عرصه مواجه هستیم.

 مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در اصفهان خبرداد:

اختصاص۱۲۰۰ میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه اصفهان

خبر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد: 
از ابتدای امسال تاکنون 5۶2 حلقه چاه غیرمجاز در 

استان، پر و مسدود شده است.
مســعود میرمحمدصادقی، میزان آب صرفه جویی 
شده حاصل از انســداد این چاه ها را 11 میلیون و 

ششصد هزار مترمکعب برآورد کرد.
وی که در هفتمین جلســه کمیتــه راهبری طرح 
احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیر زمینی سخن 
می گفت،افزود: در راســتای حفاظت از منابع آب 
زیرزمینی موجود، تاکنون 2 هزار و ۶۶2 فقره اصالح 
 و تعدیل پروانه بهره برداری کشــاورزی انجام شده 

است.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان، امســال پنج هــزار دســتگاه کنتور فهام 
)فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی(
 و 30۷ دســتگاه کنتور حجمی در اســتان نصب

 شده است.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: در راســتای اجرای 
سامانه»ساماب« 3 هزار درخواست در این سامانه 
ثبت و تاکنون یکهزار و 314 پروانــه از طریق این 

سامانه صادر شده است.

»ساماب« مخفف سامانه سیستم یکپارچه حفاظت 
و بهره بــرداری از منابــع آب و امور مشــترکین 
محسوب می شود و هدف آن رصد تمام فعالیت های 
 مربوط بــه حفاظت و بهــره بــرداری از منابع آب

 است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان،پیش از 
این شمار چاه های غیرمجاز در استان اصفهان را 11 
هزار حلقه تخمین زده و افزوده بود: هزینه تقریبی 
مســدود کردن هر حلقه چاه حدود چهار میلیون 

تومان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

56۲حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان مسدود شد

آب منطقه ای

با توجه به فراتر بودن میزان رنج گوگرد گندله ارسالی به واحد انباشت و برداشت سبا، با تالش کارکنان این شرکت، 
مشکالت فنی واحد سولفور زدایی مگامدول برطرف شــده و به بهره برداری رسید.به گزارش خبرگزاری ایمنا؛ 
محمود محمدی فشارکی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا با تاکید بر اینکه بهره برداری از واحد سولفورزدایی 
یکی از کارهای تعمیراتی بسیار تخصصی روی این مگامدول ها در سطح دنیاست، اظهار کرد: این مهم به همت 
کارکنان سخت کوش و دانش محور مجتمع فوالد سبا و با تعویض اتصاالت ارتعاشی )اکسپنشن( ورودی و خروجی، 
تعویض والوها و بهینه سازی خطوط انتقال و همچنین با انجام تنظیمات و کنترل کاتالیست ها انجام و در نهایت 

این سیستم مطابق با استانداردها و دستورالعمل های کاری راه اندازی شد .

بهره برداری از واحد 
 سولفورزدایی
 شهید شهبازی

در مجتمع فوالد سبا رخ داد؛

 423,000
تومان

عت
صن

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان از 
تهیه ۲1 کانکس برای اسکان موقت زلزله زدگان 
کرمانشاه از سوی اعضای این اتحادیه و غرفه داران 

آن خبر داد.
ناصر اطرج ، با اشاره به اینکه بعد از زلزله دلخراش 

کرمانشــاه با توجه به اعالم نیازهای اولیه این اتحادیه ابتدا تصمیم به تهیه مواد غذایی و پتو 
داشت، اظهار داشت: با توجه به اهمیت اسکان مردم زلزله زده با تصمیم هیئت مدیره اتحادیه 
میادین میوه و تره بار در گام نخست اقدام به تهیه 1۵0 تخته چادر مسافرتی کرد. وی با اشاره به 
سرمای پیش رو و بارندگی در مناطق زلزله زده، بیان داشت: در این راستا با تصمیم جدید این 
اتحادیه تصمیم به تهیه کانکس برای اسکان موقت زلزله زدگان کردیم . در این راستا اقدام به 
 تهیه ۲1 کانکس کردیم که از طریق هفت تریلی بارگیری و عازم کرمانشاه و سرپل ذهاب شد.

به گفته اطرج، هزینه هر کانکس حدود ۳.۵ میلیون تومان است .

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،360،000
تومان

726،000نیم سکه
تومان

400،700ربع سکه
تومان

264،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

126،691
تومان

ارسال ۲۱ کانکس 
توسط اتحادیه میادین 
میوه  به کرمانشاه

      قیمت سکه و طال

در حالی که ستاد تنظیم بازار کشور هفته گذشته از 
افزایش 15 درصدی نرخ نان از ابتدای آذر ماه خبر 
داد، اما رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان روز سه 
شنبه اعالم کرد که هنوز ابالغیه این دستورالعمل به دست ما نرسیده 
است.بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در 24 آبان امسال، قرار شد از 
ابتدای آذر ماه  قیمت نان های سنتی 15 درصد بیشتر از نرخ کنونی 
عرضه شود. طبق تصویب ستاد تنظیم بازار کشور افزایش 15 درصدی 
قیمت نان در تهران اعمال می شود و برای شهرستان ها و استان های 
دیگر، طبق روال چند سال اخیر، استانداری ها و فرمانداری ها تصمیم 

می گیرند. همچنین قرار نیست در وزن چانه نان تغییری صورت گیرد 
و شرایط و وضعیت تولید نان مانند سابق خواهد بود.در این خصوص 
هفته گذشــته محمدرضا خواجه یکی از اعضــای اتحادیه نانوایان 
اصفهان با تاکید بر اینکه به طور قطع نان از ابتدای آذر ماه گران خواهد 
شد، گفت: مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور قرار است نرخ نان 15 
درصد افزایش یابد؛ همچنین در شهرستان ها نیز در خصوص میزان 
افزایش قیمت نان در اســتانداری ها و فرمانداری ها تصمیم گیری 

خواهد شد.
با تمام این تفاسیر اما روز گذشته و در اولین روزی که قرار بود افزایش 

قیمت نان اعمال شود، رســول جهانگیری ، پیرامون قیمت نان در 
اصفهان گفت: افزایش قیمت  نان که در تهران اعالم شــده، ربطی 
به اصفهان ندارد. جهانگیری با بیان اینکه قیمــت نان در اصفهان 
افزایش پیدا نمی کند، افزود: در اصفهان شورای آرد و نان به مدیریت 
اســتانداری اصفهان، قیمت نان را تعییــن و تصویب می کند و هر 

تصمیمی در این شورا مطرح می شود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه به هیچ وجه افزایش قیمت نان در اصفهان 
نخواهیم داشت، اضافه کرد: اگر خبری هم در فضای مجازی پیرامون 

افزایش قیمت نان وجود دارد، مرتبط با اصفهان نیست.

افزایش قیمت در اصفهان اعمال می شود یا نمی شود؟

معمای نان!
اولین خودروی ملی افغانستان 

ساخته شد !

عکس روز

 هزینه تولید سیمان را 
افزایش دهید!

پایین بــودن قیمت ســیمان و البتــه تولید 
قابل توجه ایــن ماده در بخش هــای مختلف 
اقتصادی ایران باعث شده که سیمان به عنوان 
محوری تریــن کاال در بخش هــای مختلــف 
طرح های زیرســاختی مورد بهره برداری قرار 
گیرد و امکان اســتفاده از دیگر روش ها عمال 
فراهم نشود. هرچند راه حل های طوالنی مدت 
برای این موضوع می تواند افزایش توانایی سایر 
بخش های اقتصادی و جذابیت آنها باشــد، اما 
پیشــنهادهای جدید ارائه شده از سوی رییس 
سازمان راهداری نشان دهنده آن است که باید 
تولید کنندگان سیمان تنبیه شوند. کشاورزیان 
در جدیدترین اظهارنظر خود عنوان کرده تولید 
هر تن ســیمان در ایران حدودا 30 دالر هزینه 
دارد و این در حالی اســت که تولید کنندگان 
برای فروش این ماده، قیمت 25 دالری را تعیین 
می کنند. کشاورزیان یکی از اصلی ترین دالیل 
این موضوع را پایین بودن هزینه تولید این ماده 
در ایران در قیاس با دیگر نقاط جهان دانســته 
و پایین بودن محاســباتی حامل هــای انرژی 
برای واحدهای تولیدی ســیمان را در کشــور 
یکی از اصلی ترین دالیل ایــن موضوع قلمداد 

کرده است.  

ذره بین

HYB-33 بخور سرد اکسير مدل

 138,000
تومان

HYB 52 بخور سرد اکسير مدل

 215,000
تومان
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
 هنر باید در خدمت قرآن 

فعالیت کند
به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اســتان اصفهان، مدیرکل 
ارشــاد  و  فرهنــگ 

اسالمی اســتان در 
نشست هم اندیشی 
برنامه ریــزی  و 
فعالیت هــای قرآنی 

اظهار داشــت: یکی 
از برکات نظام اســالمی 
احیای دوباره قرآن است.

حجت االسالم والمســلمین محمدعلی انصاری  
تصریح کرد: در کار قرآنی خســتگی و کندشدن 
معنایی ندارد و الزم است وقت، آبرو، جان و مال 
خود را در راه قرآن مصروف بداریم. وی با تاکید بر 
لزوم ایجاد نهضت قرآنی اظهار داشت: باید فضای 
کشور ما از جمله صنعت، هنر، فرهنگ و... قرآنی 
شــود و این موفقیت در ســایه تعامل، همدلی و 
همراهی اســت و تمام متولیان و دســتگاه های 
قرآنی  باید در هدف گذاری همدل و متحد باشند.
وی با بیان اینکه الزم است هنر در خدمت قرآن 
فعالیت کند، تصریح کرد: الزم است روحیه و فکر 
خادمان قرآن را تقویت کــرده و متولیان قرآنی 

برای بهبود شرایط خادمان قران تالش کنند. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
لزومی به تردد عابران در تمامی 

راهروهای ۳۳ پل نیست
مدیــرکل میراث فرهنگــی اســتان اصفهــان 
درخصوص ویژگی های مهم برای طرحی که در 
ارتباط با نرده کشــی ۳۳ پل تصویب خواهد شد، 
اظهار داشــت: قرار گرفتن این نرده ها در بخش 
انتهایی دهانه به شــکل مماس بــا فضای خالی، 
توسط کارشناسان میراث فرهنگی رد شد؛ چراکه 
از نظر بصری به زیبایی این پل تاریخی آســیب 
می رســاند. فریدون الهیاری با بیان اینکه نرده ها 
درصورت نصب هم از نظــر جنس و متریال و هم 
وزانت باید با بنای تاریخی ۳۳ پل هماهنگی داشته 
و الحاقی باشــد، افزود: اگر در ۲۰۰ دهانه طبقه 
فوقانی ۳۳ پل نرده هایی به شکل طرح آزمایشی 
قبلی نصب شود، از منظر گردشگری که پایین پل 
ایستاده است دارای اشکال خواهد بود. وی با بیان 
اینکه مکان نصب این نرده ها از نمای بیرونی پل 
قابل مشاهده نخواهد بود، تاکید کرد: سعی ما این 
است که تاالرهای سرپوشیده و اتاقک های طبقه 
فوقانی ۳۳ پل نیز در این طرح محافظت شــود. 
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: 
متاسفانه اقدامات غیرفرهنگی برخی از گردشگران 
)مانند روشــن کردن آتش یا نوشتن یادگاری بر 
دهانه های راهرومانند ۳۳ پل( این بنای تاریخی 

را در معرض آسیب قرار می دهد. 
الهیاری با بیان اینکه میــدان انقالب که ۳۳ پل 
در آن واقع شــده، از پرترددترین نقاط اصفهان 
است، ابراز داشــت: بدین ترتیب ۳۳پل نیز یکی 
از محل های پر رفت وآمد شــهری و اصلی ترین 
محورهای تردد اســت؛ به نوعی که گاه ۴۰ تا ۵۰ 
هزار نفر به شــکل روزانه از این پل عبور کرده یا 
اتراق چنددقیقه ای دارند که آسیب هایی را به این 

پل وارد می کند.
وی افزود: در دو سمت ۳۳ پل ۳۰۰ متر راهروی 
سرپوشیده وجود داشــته و بر این اساس لزومی 
ندارد که تمامی این مســیر محلی برای عبور یا 

حضور عابران پیاده باشد. 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در طرح های مورد بررسی دهانه هایی برای 
مشاهده آب زاینده رود توسط گردشگران وجود 
دارد اما لزومی به تردد در تمام بخش ها نیســت، 
گفت: بر این اساس سعی ما این است که در طرح 
نرده کشــی عالوه بر جلوگیری از سقوط عابران، 
حضور گردشگران در این بخش به گونه ای تنظیم 
و فرهنگ سازی شــود که راهروهای سرپوشیده 
نیز مورد حفاظــت قرار گرفته و آســیبی به آنها 

وارد نشود.

 رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ
و ارشاد استان خبرداد:

برگزاری نمایشگاه کتاب 
اصفهان در بهمن ماه

رییــس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
استان اصفهان درباره برگزاری نمایشگاه کتاب در 
اصفهان اظهار داشــت: با برنامه ریزی های صورت 
گرفته قرار شد از تاریخ 9 تا 1۴ بهمن ماه نمایشگاه 

کتاب اصفهان برگزار شود. 
رضا مهندســی با بیان اینکه در نمایشگاه کتاب 
امسال از ظرفیت کتاب فروشی های استان استفاده 
می شود، تصریح کرد: قرار است از حضور ناشران 
منتخب با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی اســتان، 
نمایشگاه کتاب متفاوتی را در اصفهان تجربه کنیم. 
همچنین در کنار برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان 
برنامه هــای جنبی نیز در حوزه هــای فرهنگی و 

هنری در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشــان کرد: ظرفیت بن تخفیف خرید 
کتاب نســبت به ۲ سال گذشــته ۲ برابر و حدود 

۲میلیارد تومان برآورده شده است.

۳۰ آذرماه؛
 آخرین مهلت ارسال آثار

به جشنواره چهلچراغ
دومین دوره جشنواره عاشورایی »چهلچراغ« 
با محوریت فرهنگ حسینی، اقدام به دریافت 
آثار هنرمندان می نماید. آثار دریافتی در ســه 
بخش مسابقه اصلی، بخش ویژه مدافعان حرم 
و همچنین بخش ویــژه حضرت علی اصغر)ع( 
جای می گیرند و در بخش هایی در این جشنواره 
داوری می شــوند.آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰  

آذر ماه 9۶ اعالم شده است.

حضور 5 فیلم در جشنواره فیلم 
فجر تاکنون

پایان مهلت ثبت نام و ارســال آثار به دبیرخانه 
جشنواره فجر، حضور در جشنواره های خارجی 
متعدد، اعالم اسامی فیلم های فصل جدید اکران 
و البته همدردی و حضــور هنرمندان در کنار 
مردم زلزله زده کرمانشــاه، سر فصل خبرهای 

آبان ماه است.
تاکنون فیلم ســازان زیادی برای شــرکت در 
بزرگ ترین رویداد سینمایی ایران ثبت نام کرده 
و فیلمشان را در جشنواره فجر امسال شرکت 
داده اند، اما با توجه به کم شدن تعداد فیلم های 
راه یافته به بخش مســابقه ملی، باید دید کدام 
یک از این فیلم سازان موفق می شوند بر فرش 

قرمز جشنواره قدم بگذارند.
 »آهوی پیشــونی ســفید ۲«، »کار کثیف«، 
»اتاق تاریک«، »مصادره« و »همه چی عادیه!« 
ازجمله فیلم هایی هستند که اسمشان از این 

لیست در اذهان عمومی منتشر شده است.

 هنرمندان در جبهه 
امدادرسانی به زلزله زدگان

با انتشار خبر وقوع زلزله در کرمانشاه، بسیاری از 
هنرمندان با به اشتراک گذاشتن 
پست های اینســتاگرامی، 
همــدردی خــود را بــا 
زلزله زدگان اعالم کردند 
و هر کدام به گونه ای به 
یاری مردم آسیب دیده 

شتافتند.  
نویــد محمــدزاده جایزه 
دریافتــی خــود از جشــنواره 
براتیســالوا را به مردم زلزله زده اهدا کرد و با 
حضور در مناطق آســیب دیده کرمانشــاه به 

دیدار مردم رفت.
شــماری دیگری از هنرمندان هــم به صورت 
گروه هایی به یاری مردم شــتافتند و با حضور 
در سر پل ذهاب و قصر شیرین از مردم دلجویی 
کردند. عده ای هم که شــرایط سفر به منطقه 
آسیب دیده را نداشــتند برای امدادرسانی در 

تهران، دست به کار جمع آوری کمک شدند.

فصل جدید اکران ها با 7 فیلم
با پایان یافتن تعطیالت سینمایی ایام عزاداری 
رحلت پیامبر اکرم )ص(، امام حسن )ع( و امام 
رضا )ع(، فصل جدید اکران فیلم ها با آخر آبان 
ماه و ابتدای آذر مصادف شد و فیلم هایی مثل 
»آذر«، »قاتل اهلی«، »اشــنو گل«، »ثبت با 
سند برابر اســت«، »صفر تا سکو«، »پینوکیو، 
عامو سردار و رییســعلی« و »آینه بغل« راهی 

اکران های آبان ماه شدند.
سریال »ســایه بان« از 4آذر پخش 

می شود
»سایه بان« به کارگردانی برادران محمودی از 
دو روز دیگر هر شب ساعت ۲1:۳۰ از شبکه دو 

سیما پخش می شود.
این ســریال یــک درام اجتماعی اســت که 
فیلم نامــه اش توســط ســعید دولتخانی و 
جمشــید محمودی نوشته شــده و جمشید 
کارگردانــی  را  آن  محمــودی  نویــد   و 

کرده اند.
در خالصه داســتان این ســریال آمده است: 
»ســایه بان قصه زندگی امروز ما و شماســت. 
دو رفیق که در منطقه ای کارگرنشــین بزرگ 
شــده اند، تا پای جــان تالش می کننــد تا با 
امید چراغ خانه هایشان را روشــن نگه دارند. 
ایســتاده اند در برابر سرنوشت سرکش. عشق 
و ایمان، خون می شــود در رگ هایشــان تا از 
پا نیفتنــد و دلخوش بمانند بــه رحمت خدا و 
فرداهای بهتر. اما زخمی در راه است؛ زخمی که 

سنگ محکی است برای رفاقت دیرینه شان...
بازیگــران این مجموعه را امین تارخ، هســتی 
مهدوی، محمدرضا غفــاری، مجتبی پیرزاده، 
محمد ولــی زادگان، رویــا جاویدنیــا، کاوه 
خداشناس، افســانه کمالی، حسام محمودی، 
خاطره حاتمی، ســینا مهراد، افشین اخالقی، 
زهرا بهروز منش، پریوش نظریه، رویا تیموریان، 
بهزاد فراهانی، علی اوســیوند و کامران تفتی 
تشــکیل می دهند. تیتراژ پایانی این ســریال 
را محسن چاووشی خوانده اســت که تیزر آن 
 چند روز قبل با نام »مریــض حالی« وارد بازار

 شد.

 جشنواره

 هنرمندان

تازه های اکران 

برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان در بهمن ماه

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها 

 اجرای نمایش »مراقبت های ویژه«

زمان: تا ۹ آذر ماه
محل:تاالر هنر اصفهان 

نمایشنامه خوانی »آموزگاران«

زمان: دوم و سوم آذرماه
محل: موسسه رویش مهر

کارگاه یک روزه »نمایشنامه نویسی 
و کارگردانی« 

زمان: ۳ آذر ماه
محل: نگارستان امام خمینی )ره(

رویدادهای 
فرهنگی 

شهر

بدسرپرست تنهاتر است 
بازیگر ایرانی در صفحه اینســتاگرام خود به بهانه روز 
جهانی منع خشونت علیه کودکان، پستی را به اشتراک 

گذاشت.
مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت: 

بدسرپرست، تنهاتر است.
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 بزرگ ترین رویداد شعر آیینی 
در دانشگاه های کشور برپا می شود

دبیر کل همایش ملی شعر آیینی هفتاد و دو خط اشک، بااشاره ،
به برگزاری هفتمین همایش ملی شــعرآیینی هفتادو دو خط 
اشــک، گفت: این همایش بزرگ ترین اتفاق شــعر آیینی در 
محیط دانشگاه های کشور است که در آن از اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ها و دانشجویان نیز حضور خواهند یافت. حجت االسالم 
و المسلمین مرتضی خوشنویس زاده،  از هنر به عنوان گویاترین 
و بلیغ ترین روش بیان اعتقــادات و تبلیغ یاد کرد و افزود: برای 
این همایش، شورای سیاست گذاری متشکل از نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور تشکیل شده است. وی 
به اهداف برگزاری این همایش اشاره و خاطرنشان کرد: نشر و 
گسترش فرهنگ شعر عاشورایی، اشاعه فرهنگ پایداری، زنده 
نگه داشتن روحیه شهادت طلبی و افزایش بصیرت دانشجویی 
درخصوص چرایی قیام امام حســین)ع(، از مهم ترین اهداف 
برگزاری همایش است. وی یادآور شد: این همایش در دو بخش 
کالسیک شــامل غزل، مثنوی، رباعی و قصیده و بخش شعر نو 
برگزار می شود. وی با اشــاره به تشکیل دبیرخانه این همایش 
از ابتدای شــهریور ماه در اصفهان افزود: در این دوره ۶۳۰ اثر 
در ســایت هفتاد و دو خط اشک آپلود شــده که پس از انجام 
داوری ها ۲۷ اثر برگزیده به مرحله نهایی راه می یابند و ۴۵ اثر 
شایسته تقدیر می شوند که در مجموع ۷۲ اثر برگزیده خواهند 
بود. دبیر کل همایش ملی شــعر آیینی هفتاد و دو خط اشک 
خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه این همایش  روز پنجم آذرماه 
 از ساعت 1۵ تا 1۷ در تاالر پیامبر اعظم واقع در دانشگاه اصفهان

 برگزار می شود.

غالمحسین درویش )درویش خان( از پدران موسیقي معاصر ایران 

و ازجمله استادان موسیقی سنتی ایرانی اســت.او در سال 1۲۵1 

هجری خورشیدی در تهران زاده شد. علت شهرت وی به »درویش 

خان«، این بود که پدرش هنگام صــدا زدن وی، از لفظ »درویش« 

استفاده می کرد و همین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی غالمحسین 

برگزیده شد و او به »درویش خان« یا »غالمحسین خان درویش« 

معروف شد. درویش خان موسیقي را در دارالفنون آموخته بود و بجز 

اینکه نوازنده تار و سه تار بود، دســتگاه هاي موسیقي سنتي ایران 

را به هفت دســتگاه تبدیل کرد و آهنگ هاي فراوان ساخت که ۲۲ 

آهنگ آن به جاي مانده است. درویش خان در عین حال یک تکنواز 

هنرمند بود و بیش از دستگاه هاي دیگر، به »ماهور« عالقه داشت. 

وي از نخستین کساني است که در ایران کالس آموزش موسیقي 

دایر کرد و شماري از نامداران موسیقي ایراني شاگردان او بوده اند. 

غالمحســین درویش )درویش خان(۲۲ نوامبــر 19۲۶ )یکم آذر 

1۳۰۵ خورشیدي( در یک رویداد رانندگي در خیابان امیریه تهران 

مجروح شد و چند ساعت پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. وی 

را نخستین قربانی سوانح رانندگی در ایران می دانند.

درگذشت پدر موسیقي معاصر ایران

یادی از کرمانشاهی ها در شب شعر آیینی حوضخانه

شب شعر حوضخانه این هفته با حضور شــاعران آیینی، همراه با یادی از کرمانشاهی ها در غم 
زلزله غرب کشور برگزار شد.

توجه به شعر و شعرخوانی از گذشــته های دور در اصفهان رونق زیادی داشته است و این امر را 
می توان به سادگی از دل تاریخ این شهر اســتنباط کرد، توجه مردم اصفهان هنر ناب و احترام 

گذاشتن به اندیشمندان خوش کالم، نشان از جایگاه واالی ادبیات در این شهر دارد.
شب شعر حوضخانه که به همت دفتر تخصصی ادبیات و زبان و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان برگزار می شــود، نمونه ای بارز و فاخر از توجه به 
شاعران اســت. برنامه این هفته که با حضور شاعران برجسته کشــور برگزار شد به شعر آیینی 

اختصاص داشت.
میهمان ویژه این برنامه، شاعر آیینی اصفهانی قاسم صرافان بود. وی در ابتدای این برنامه از لطف 
خدا به شــاعران گفت و اظهار داشت: شــاعران قادرند جمالتی را بیان کنند که دیگران امکان 

گفتن آن را ندارند.
وی در ادامه، شعر آیینی را همان شعر عاشقانه دانست و گفت: هرچه در شعر عاشقانه وجود دارد 
در شعر آیینی هم وجود دارد. شعر آیینی از وجود شعر کم نمی کند، بلکه بر آن می افزاید. گاهی 
زبان بیان شعر آیینی در برخی افراد با بیان عاشقانه هایشــان تفاوت دارد، من سعی می کنم در 

شعر آیینی هم خودم باشم.
شاعر به این موضوع اشــاره کرد که شــعر آیینی امروز تعاریف متفاوتی دارد و ادامه داد: برخی 
می گویند از این نوع شعر باید با نام شعر مذهبی یاد شود، برخی دیگر نیز قواعد خاصی برای شعر 

کیقبادی در ادامه شــعری بلند با این ابیات را خواند: بیابان در بیابان اشتر مست جنون می رفت، جهالت را 
مهار افتاده در دست جنون می رفت...

حسن سعیدی تنها کسی بود که شعری سپید در این شب خواند، شعر او اینچنین آغاز می شد: در دشت های 
تاریخ، هر جا مردی از جنس گل سرخ قد برافرازد...

محسن ناصحی، دیگر شاعر آیینی شــب حوضخانه بود که بیان شعر او با لحظات ملکوتی اذان مغرب همراه 
بود و روحانیتی دوچندان به شعر او بخشیده شد:

غم، غصه، فریاد، ناله / دل با کدامین نلرزد
آیینه وقتی شکسته /  منشین که آیین نلرزد...

مجید موسوی نیز شعری در مورد کرمانشاه خواند که این گونه آغاز می شد: آن شب تمام قصر، بیستون شد، 
تیشه ها بیرون می کشیدند فرهادها را...

روح اله منصوری با بیت»من با وضو به نام شما فکر می کنم، عمری است بر مقام شما فکر می کنم ...« شعر خود 
را آغاز کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت.

رها احمدی تنها زنی بود که در شب شعر آیینی شعر خود را به گوش حاضران رساند:
روز و شب در خلوت آقا با تو صحبت کرده ام/ با سالمم هر سحر عرض ارادت کرده ام...

شب شعری دیگر در حوضخانه قلمستان به پایان رسید؛ شب شعری که با حضور شاعران برجسته و یاد زلزله 
 کرمانشاه و ابیات آیینی بی نظیر حالی وصف ناشدنی داشــت که تا مدت ها از خاطر حاضران بیرون نخواهد 

رفت.
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آیینی در نظر نمی گیرند؛ اما آنچه مشهود است این است که امروز شعر آیینی ما به سمت مدح ائمه پیش رفته 
و این امر باعث شده تا خدا در اشعار آیینی کم رنگ شود.

وی در ادامه از کمرنگ شدن مناجات در اشعار خبر داد و گفت: این مشکالت با یادآوری اساتید در حال رفع 
شدن هستند، باید به این نکته توجه داشته باشیم که شعر خوب آیینی در ابتدا یک شعر است و باید شعری 
خوب باشد. بهترین نوع شعر سهل و ممتنع است؛ سهل به این معنی که به آسانی برای مخاطب قابل درک 

باشد و ممتنع به این معنی که عمری تجربه پشت آن باشد.
صرافان، سهل اندیشی در شعر را جدا از ارتباط آسان با مخاطب دانست و بیان داشت: اگر شعر پیچیده شد 
و نتوانست حسی را در ما ایجاد کند، از حالت شعر خارج شده است. شعر باید در درجه اول به دل نویسنده و 

خود شاعر بنشیند و خودش با آن گریه کند، این شعر می تواند در خواننده تاثیر بگذارد.
این شاعر در ادامه، به حادثه زلزله کرمانشاه اشاره کرد و قطعه شعری در این مورد خواند.

نوید اسماعیل زاده اولین نفری بود که در شب شعر حوضخانه به پشت میز خطابه آمد و شعر خود را خواند. سید 
حسن رستگار شاعر بعدی است که شعر خود را به کرمانشاه تقدیم کرد که ابیات ابتدای شعر او اینچنین بود:

بار غم است و تن من / این شانه طاقت ندارد
این شانه با بیستون/ اصال شباهت ندارد...

شعر دیگر رستگار نیز این گونه شروع می شد: لب زاینده رود یک شاعر، واژه آب را رقم می زد...
عباس کیقبادی شاعر نام آور اصفهان نیز شعر کوتاهی را با این ترکیب خواند:

زمین بر خویش می لرزد / ز دست نانجیبی ها
ولی او هم به جای نانجیبان/ دختران بکر مادر مرده در آغوش می گیرد...
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برای سفر به زمان خود را آماده کنید!
    نام هفت ایرانی در بین پیشنهاد سردبیر:

تاثیرگذارترین دانشمندان 
در پیشرفت علوم

موسســه  کالریویت آنالیتیکس هر سال 
بیش از ۳ هزار پژوهشــگر را از سراســر 
جهــان در ۲۱ حوزه موضوعــی به عنوان 
پژوهشگر پراســتناد، معرفی و نام آنها را 
منتشــر می کند. در جدیدترین گزارش 
این موسسه ، نام ۷ دانشمند ایرانی در بین 
تاثیرگذارترین دانشــمندان در پیشرفت 

علوم قرار گرفته  است.
برای شناسایی پژوهشــگران پراستناد، 
۱۳۴هــزار و ۸۳۲ مقالــه پراســتناد در 
نشریه های نمایه شــده وب آوساینس در 
حوزه علوم و علوم اجتماعی در ۱۱ ســال 
گذشــته )از ۲۰۰۵ تــا ۲۰۱۵( پیمایش 
شده اند. مقاله های پراستناد به مقاله هایی 
اطالق می شود که بیشترین استناد را در 
حوزه های موضوعی دارند و در ردیف یک 
درصد نخســت قرار می گیرند و در پایگاه 
»شاخص های اساســی علم« )آی. اس. 

آی.( فهرست می شوند.
در ویرایش پیشین فهرست پژوهشگران 
پراستناد، ۶ دانشمند ایرانی قرار داشتند؛ 
ولی در ویرایش ۲۰۱۷، هفت ایرانی در این 
فهرســت جای گرفته اند. نام پژوهشگران 
پراستناد ایرانی به همراه حوزه موضوعی، 
وابســتگی سازمانی نخســت و وابستگی 

سازمانی دوم آنها در ادامه آمده است:
مهدی دهقان: حوزه مهندسی ریاضیات، 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داود دومیری گنجی: حوزه مهندسی، 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مفید گرجی بندپی: حوزه مهندســی، 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شیخ االسالمی: حوزه مهندسی، 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی کاوه: حوزه علوم رایانه، دانشگاه علم 

و صنعت ایران
طاهر نیک نام: حوزه مهندسی، دانشگاه 

صنعتی شیراز
شهرام رضاپور: حوزه ریاضیات، دانشگاه 
 China Medical« چاینــا مدیــکال
 )University  )Taiwan «و وابســتگی 
ســازمانی دوم دانشــگاه شــهید مدنی 

آذربایجان  

فواصل زمانی کم به روزرسانی دریافت نمی کند. اج با وجود کم و کاستی هایش، دارای ویژگی های به لیست عالقه مندی ها و Reading List محدود می شود و برخالف دیگر مرورگرها، در است که به  مرور زمان بر تعداد آنها بیفزاید. قابلیت همگام سازی مرورگر اج، تنها اکستنشن های بسیار کمی پشتیبانی می کند؛ اما مایکروسافت قول داده بهترین مرورگر ۲۰۱۷ کند. نباید فراموش کنیم که این مرورگر از عالی است؛ اما این موضوع نمی تواند به تنهایی آن را تبدیل به بهبودیافته تر از قبل می شود. عملکرد این مرورگر واقعا   Edge مرورگر جدید مایکروسافت، روزبه روز 
ادامه جست وجو بپردازید.می دهد روی گوشی  صفحه ای باز کنید و سپس روی رایانه  به مرورگر اج، گزینه  جالب Continue on PC است که به شما امکان عالقه مندی ها، جست وجو در حالت تمام صفحه و... . اما بهترین ویژگی کردن ساده  وب سایت ها به تســک بار، ویرایش کردن URL-ها در بخش یادداشت نویسی روی فایل های PDF و کتاب های الکترونیکی، امکان پین  اضافه  شدن ویژگی های زیادی به مرورگر اج بودیم؛ ویژگی هایی مثل توانایی کرد یا به سرعت به انجام اعمال ریاضی پرداخت. در آپدیت پاییزی کریترز، شاهد از دستیار دیجیتال مایکروسافت به جســت وجو پرداخت، قیمت ها را با هم مقایسه کورتانا یکی دیگر از مواردی اســت که به لذت کار با اج می افزاید. می توان با بهره گیری وب سایت به تهیه  اسکرین شات پرداخت، روی آن متن نوشت و در نهایت آن را ذخیره کرد. کامل با ویژگی های ویندوز ۱۰ و نرم افزار وان نوت یکپارچه شده است و می توان به راحتی از بخشی از یک  جالبی است که به وسیله ی آنها توانســته کاربران زیادی را به سمت خود جذب کند. این مرورگر به طور 

بهترین مرورگرهای اینترنت ســال ۲۰۱۷ کدام اند؟ آیا موزیال سرانجام 

توانسته است با فایرفاکس کوانتوم بر گوگل کروم غلبه کند؟ مدت هاست 

که مرورگــر وب برای اکثر کاربــران، به مهم ترین بخــش از نرم افزار 

سیستم شان تبدیل شده است. فرقی ندارد که کاربر ورک استیشن 

باشــید یا با سیســتم خود به ویرایش ویدئو بپردازید؛ شما 

به احتمال قوی اکثر وقتتان در پــای رایانه را به حضور در 

صفحات وب اختصاص می دهید. به همین دلیل است که 

باید همیشه مطمئن باشید برای جست وجو در فضای 

وب، از بهترین ابزار ممکن استفاده می کنید. در این 

مطلب قصد داریم به چهار مرورگر قدرتمند و مدرن 

در ســال ۲۰۱۷ نگاهی دقیق بیندازیم تا ببینیم 

که آنها در نیمه دوم امســال، چه حرف هایی برای 
گفتن دارند.

بـهترین مرورگرهای ایـنترنت
در سـال 2017

برای کاربرانی که عاشق اکستنشن های 
زیاد هســتند و روی موضوع حریم شخصی و حفاظت از 

اطالعات وسواس زیادی دارند، موزیال فایرفاکس به عنوان یک مرورگر 
اوپن سورس، می تواند انتخابی عالی باشد. فایرفاکس پس از عرضه ، راه را برای 

دیگر مرورگرها به منظور توسعه پذیر  شــدن هموار کرد. این 
مرورگر از ویژگی همگام ســازی بین دستگاه ها پشتیبانی 
می کند و به  لطف آن می توانید تب های باز، تب های اخیر، 

تاریخچه  جســت وجو و بوکمارک ها را روی دستگاه های 
مختلف ببینید. موزیــال در فایرفاکس ۵۷ از طراحی جدید 
و بهبودیافتــه ای رونمایی کــرد؛ در این مرورگــر آیکون ها 
دستخوش تغییر شده اند و باکس جدیدی به آن اضافه شده 

است که تاریخچه  جســت وجو، دانلودها و صفحاتی که آنها را 
برای خواندن ذخیره کرده اید در خود دارد؛ این مرورگر همچنین 

از ابزار جالبی برای گرفتن اسکرین شات از صفحه بهره می برد. یکی از 
نقاط قوت فایرفاکس طی سال های اخیر که همواره تحسین خیلی ها را به 

دنبال داشته، عملکرد خوب آن در حالت ناشناس )Incognito( است. همه  مرورگرهای 
وب دارای حالت خصوصی هستند که با بهره گیری از آن می توانید بدون ذخیره  شدن 

صفحات در تاریخچــه، به بازدید از آنها بپردازیــد. در اکثر مرورگرها، حتی 
باوجود استفاده از حالت ناشناس، وب سایت ها همچنان می توانند 

رد شما را بگیرند؛ اما این موضوع در مورد فایرفاکس 
صدق نمی کند.

                                       فایرفاکس

تا پیش از قدرت نمایی کروم، مرورگر 
اپرا سهم عظیمی از بازار مرورگرهای وب را در اختیار 

داشت و توسط عده  کثیری از افراد استفاده می شد؛  اما امروزه بسیار 
به آن کم توجهی می شود و مردم ترجیح داده اند سراغ دیگر مرورگرها بروند. 

 ،)JavaScript V8 و Blink فناوری های به کار رفته در ساخت اپرا )موتورهای
تا حد زیادی به کروم شباهت دارد و این یعنی می توان تعداد زیادی از اکستنشن های 

کروم را روی اپرا نیز نصب کرد. جالب است بدانید که اکستنشن خاصی برای این مرورگر 
ساخته شده است که با بهره گیری از آن می توانید اکستنشن های موجود در فروشگاه کروم 
را در اپرا نصب کنید. مرورگر اپرا ویژگی های جالبی مثل Turbo نیز دارد و به  لطف بهره گیری 
از این ویژگی می تواند صفحات وب را در سرورهای خود فشرده کند که نتیجه  این کار، کاهش 
 Domain زمان بارگذاری و مصرف کمتر پهنای باند است. اپرا یک ویژگی امنیتی جالب به نام
Highlighting دارد که با استفاده از آن، بخشی از URL صفحات را مخفی می کند.  اخیرا 

ویژگی جالبی به این مرورگر اضافه شده است؛ از این پس می توان 
تنها با یک کلیک، به سرویس های محبوبی مثل واتس اپ، 

فیسبوک مسنجر و تلگرام دسترســی پیدا کرد. این 
مرورگر همچون فایرفاکس و کــروم، از ویژگی 
همگام سازی بین دستگاه ها نیز پشتیبانی 

می کند.

ـرا
    اپ

          
              

                                                

  مرورگر کروم این روزها نبض بازار را در 
اختیار گرفته است و توســط خیلی ها مورد استفاده قرار 

می گیرد. این مرورگر در تســت های صورت گرفته در بنچمارک های 
StatCounter و NetMarketShare، موفــق شــد بــا اقتــدار کامل در 

صدر جدول قرار گیــرد و رقبا را کنار بزند. کروم به  لطف داشــتن کتابخانه ای عظیم از 
اکستنشن ها، توانسته است خود را به خوبی در دل کاربران جا کند و به جای پرداختن به موارد 

حاشیه ای، تمام تمرکزش را روی محتوای وب به  کار بسته است.
گوگل کروم امروزه همچون روزها و ماه های نخست عرضه، نرم افزاری ساده نیست و تغییرات زیادی 

در آن اعمال شده؛ با همه  این  اوصاف، کار با آن همچنان لذت بخش و روان است. رابط کاربری آن تنها از 
اجزایی مثل یک باکس URL بزرگ به نام OmniBar،  تب های مختلف، فضایی کوچک برای اکستنشن ها 
و آیکون بوکمارک  صفحات ساخته شده است. با این همه، گوگل ویژگی های مخفی متعددی مثل یکپارچگی 
باال با سرویس های این شرکت نیز در داخل این مرورگر گنجانده است. به  لطف این موضوع، شما می توانید 
به سادگی بوکمارک ها، رمزهای عبور، تب های باز و موارد دیگر را بین دستگاه های مختلف همگام سازی 
کنید. کروم همچنین از ویژگی جالبی پشتیبانی می کند که به  لطف آن می توانید با چندین اکانت 

مختلف وارد سایت شوید؛ چنین قابلیتی بیشتر برای آن  کسانی کاربرد دارد که به صورت 
خانوادگی از یک دستگاه برای جست وجو استفاده می کنند. عالوه بر همه  اینها، گوگل 

کروم توانایی نمایش فایل های PDF و ترجمه  مستقیم متون با کمک گوگل ترنسلیت 
را دارد. یکی از نکات منفی گوگل کروم، این است که این مرورگر برای جست وجو 

در صفحات وب، حجم زیادی از حافظه رم را اشغال می کند؛ البته میزان 
رمی که این مرورگر اشــغال می کند، از سال ۲۰۱۵ تاکنون 

کمتر شده است.

گوگل کروم

مایکروسافت اج               

برای سفر به زمان خود را آماده کنید!

در شماره های پیشین مطلبی در این صفحه داشتیم درباره سفر به زمان و گفته شد که از نظر دانشمندان این مسئله غیرممکن است و بر اساس 

نظریه ها در حال حاضر باید این را قبول کنیم که سفر در زمان )چه به گذشته و چه آینده( با قوانین فیزیک در تضاد است و آنها را زیر پا می گذارد؛ 

اما حاال یک اختر فیزیکدان اعالم کرده که این امر دور از دسترس نخواهد بود. به گفته او طبق قواعد فیزیک نظری شرایط مشخصی وجود دارد که 

امکان ایجاد تونل زمان و در نتیجه انتقال انسان به دوران های مختلف گذشته را فراهم می نمایند. البته دانشمندان هنوز باید به بررسی شرایط 

مورد نیاز برای تحقق این مسئله بپردازند و روشن است ساخت سیستمی که به اندازه کافی برای انتقال انسان بزرگ باشد، چندان هم کار 

ساده ای نیست. با این حال آنطور که »اتان سیگل« اخیرفیزیکدان کالج Lewis & Clark به تازگی اظهار داشته، طبق قواعد فیزیک 

نظری مانعی برای تحقق این موضوع وجود ندارد. به گفته او سفر به گذشته به همتایان نایاب انرژی مثبت/ ذرات جرمی مثبت یا 

خنثای موجود در سرتاسر عالم هستی بستگی دارد و این همتایان نیز همان ذرات انرژی یا جرم منفی هستند که مدت هاست 

فرضیه وجودشان مطرح شده اما هنوز کشف نشده اند. بنابراین اگر این ماده انرژی یا جرم منفی وجود داشته باشد، آنگاه می توان 

با ایجاد نوعی ســیاه چاله عظیم و انرژی منفی و در نهایت اتصالشان به هم،  نوعی کرم چاله 

قابل عبور را برای سفر در زمان ایجاد کرد. این اخترفیزیکدان اظهار داشته: فرقی ندارد 

که این اجرام با چه فاصله ای از یکدیگر به هم متصل شوند؛ در هر صورت اگر انرژی 

و توده کافی )هم از نوع مثبت و هم منفی( داشته باشند، آنگاه این ارتباط ایجاد 

خواهد شد. کرم چاله را نیز می توان به شیوه ای ســاخت که یکی از طرفین آن 

کامال بی حرکت بماند و سمت دیگرش با سرعت نور حرکت کند. با ورود به این 

تونل نیز به لحاظ نظری یک شخص می تواند در زمان سفر کرده و به گذشته برود. 

سیگل در توضیحاتش سناریویی را مطرح می کند که در آن مقصد چهل سال نوری 

آن طرف تر است. بعد از گذشت یکسال، آن ســر کرم چاله چهل سال خواهد داشت؛ 

درحالی که در سر دیگرش تنها یک سال گذشته است.

مدیرکل روابط عمومی مخابرات ایران، به تازگی از تجمیع تمام کدهای خدماتی تلفن ثابت تا 
اواسط سال ۹۷ خبر داده است.

به گفته او برنامه های آتی مخابرات این اســت که همه  کد های فعلی را متمرکز کند تا تنها ۲ یا ۳ شــماره 
پاســخگوی  تمام نیاز های کاربران باشــد. از ابتدای راه اندازی خدمات مخابراتی به دلیل پراکندگی شرکت های 
سرویس دهنده در سراسر کشور، به ازای هرگونه سرویس در استان های مختلف، یک کد خدماتی ایجاد شد. با گسترده 
شدن گوناگونی سرویس های ارائه شده در مخابرات ، تعداد زیادی از کد های متفاوت در استان های مختلف به یک سرویس مشابه 
اختصاص یافتند که این مهم باعث سردرگمی کاربران و افزایش هزینه های مخابرات شده بود. در همین راستا طرح تجمیع این کد ها در 
دستورکار مخابرات قرار گرفت. »محمدرضا بیدخام« مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل مخابرات ایران، درباره این طرح گفت: »درحال 
حاضر عالوه بر کدهای استاندارد در تمامی استان ها، حدود ۴۰ تا ۴۵ کد در استان های مختلف برای فعالیت های مشابه موجود است؛ برای مثال کد های 
۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ برای پرداخت ها هنوز در برخی استان ها فعالیت دارند. مدیریت و ساماندهی پاسخگویی به این تعداد شماره، سخت و هزینه بر است اما اگر با 
جمع  آوری کدهای مختلف موفق شویم ۴ یا ۵ کد را به فعالیت های مخابراتی کاربران کل کشور اختصاص دهیم، به دو هدف رسیده ایم: اوال با متمرکز کردن مراکز 
پاسخ دهی، ضمن کاهش دادن هزینه ها، می توانیم با نظارت بهتر، سرویس مطلوب تری به کاربران ارائه دهیم. دوما کد های خدماتی مخابراتی مانند ۱۱۸ یا ۱۲۵ برای همگان 
مشخص شده و در ذهن  آنها حک می شود که  می تواند سرویس دهی را سرعت بخشد.« به گفته او این طرح در سه مرحله انجام شده است: در نخستین مرحله، حذف ۴۴ کد 
صورت گرفت؛ بدین ترتیب که بجز تهران، در تمامی استان ها کدهای ۱۸۱۸ و ۲۸۲۸ و ... حذف شدند و تمامی پرداخت ها از کد ۲۰۰۰ انجام شد. در مرحله دوم، ساماندهی 
و تجمیع به صورت خاص در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن ۳۰ مرکز پاسخگویی کد خدماتی ۲۰۱۰ در یک مرکز متمرکز شد و اکنون پاسخگویی به صورت متمرکز 
در یک مرکز پیگیری شده و صورت می پذیرد. در مرحله سوم و آخر این طرح، تجمیع مراکز پاسخگویی کدهای ۲۰۲۰، ۲۰۱۱۷ و ۲۰۰۰ در ۲ یا ۳ شماره در برنامه های آتی 
مخابرات قرار دارد که این فرآیند آغاز شده و تا اواسط سال ۹۷ پایان  خواهد یافت. با توجه به اقدامات صورت گرفته اکنون کد های سرویس دهی در تمامی استان های کشور 

یکی شده و به شرح ذیل است:
    کد ۲۰۰۰: پرداخت های تلفنی
    کد ۲۰۱۱۷: اعالم خرابی تلفن
ADSL کد ۲۰۲۰: پشتیبانی    

    کد ۲۰۲۱: واحد ارتباط مردی که وظیفه بررسی شکایات کاربران را برعهده دارد.همچنین به گفته بیدخام ، کد خدمات عمومی ۱۱۸ که توسط کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات تعیین شده، الزامی است و همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 تجمیع تمام کدهای تلفن ثابت

 تا اواسط سال ۹۷

به نتایج تست های اندازه گیری سن بیولوژیکی اعتماد نکنید
به هیچ وجه پولتان را خرج تست های اندازه گیری سن بیولوژیکی نکنید. نتایج تحقیقات اخیر نشان داده که علم بشر هنوز به حدی نرسیده که بتواند از 

آزمایشات ژنتیکی اطالعات درستی درباره روند پیری استخراج کند. عده ای از دانشــمندان مدعی اند که با انجام بعضی آزمایشات ژنتیکی گران قیمت 

روی خون یا شاخص های فیزیکی دیگر بدن، می توانند سن بیولوژیکی دقیق شــما را اندازه گیری کنند و به عبارت بهتر فارغ از تقویم بگویند که از نظر 

بیولوژیکی دقیقا چند ساله هستید و سلول های بدن شما با چه سرعتی در حال پیر شدن هستند. اما نتایج به دست آمده از مقاله ای که اخیرا در نشریه علمی 

 
American Journal of Epidemiology چاپ شده، بر تمامی این آزمایشات مهر باطل می زند. تحقیقات جدید ثابت کرده که آزمایشات ژنتیکی روی 

خون و دیگر شاخص های فیزیکی، فقط می توانند اطالعات خامی در مورد میزان سالمتی شما در اختیارتان قرار دهند و نه چیز دیگر.

استفاده از Waze در ایران ممنوع شد!
تاکسی های اینترنتی فعال در کشــور، از تاریخ ۳۰ آبان ماه 
۹۶ از به کارگیری اپلیکیشن مسیریاب Waze منع شدند. 
ســرویس های درخواست تاکســی آنالین طی اطالعیه ای 
از رانندگان خود خواســته اند که از این پس از اپلیکیشــن 
مســیریاب Waze اســتفاده نکنند و دلیل آن ممنوعیت 
Waze در ایران است.  به گزارش مهر، در این اطالعیه آمده 
است که به دســتور مقام قضائی، از ۳۰ آبان ماه جاری تمام 
اپلیکیشن های درخواســت خودرو موظف به عدم استفاده 
از مسیریاب Waze توســط کاربران خود هستند. سرویس 
های درخواســت خودرو از رانندگان خود خواسته اند برای 
جلوگیری از غیرفعال شدن خدماتشان، درصورت استفاده 
از مسیریاب Waze روی گوشی خود، تا قبل از ۳۰ آبان ماه 
این مسیریاب را حذف کنند. با ممنوعیت Waze در ایران، از 
کاربران خواسته شده از نرم افزاهای بومی و جایگزین به جای 
این اپلیکیشن اســتفاده کنند. پیش از این اپلیکیشن نقشه 

و مســیریاب Waze به دستور 
مقامات قضائی فیلتر شــده 

بود. چنــدی پیش برخی 
کاربــران از رفع فیلتر آن 
خبر داده بودنــد که این 

خبر یــک روز بعد تکذیب 
شد.

سیم کارت چند شماره ای فعال به بازار عرضه نمی شود
سیم کارت چند شماره ای که دو سال پیش معرفی شد، ظاهرا به دلیل نگرانی های رگوالتوری درباره  امنیت، فعال راهی بازار نخواهد شد. 

از معرفی سیم کارت  چند شماره ای تقریبا دو سالی می گذرد؛ با این حال هرگز به دست مردم نرســیدند. معاون بازاریابی اپراتور دوم در این باره می گوید: »در ارائه یک 

سرویس، عالوه بر بعد اقتصادی، ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بررسی شده و مد نظر قرار می گیرد که با توجه به این مسائل، رگوالتوری درباره این سرویس 

نگرانی هایی دارد.« بر اساس گزارش باقر صمدی، این نوع سیم کارت  از نظر فنی آماده است؛ اما با مشکالت مقرراتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مواجه 
شده است.

سیم کارت چند شماره ای به عنوان راهکاری برای نیاز به گوشی های چندسیم کارته،  در نمایشگاه تله کام دو سال پیش توسط اپراتور دوم تلفن همراه ارائه شد. این طرح به 

دو شکل شماره مجازی و حقیقی است که در روش شماره حقیقی، چند سیم کارت به یک سیم کارت متصل می شوند و مشترک می تواند چندین شماره را روی گوشی 

گوشی تک سیم کارت استفاده می کند.تک سیم کارته استفاده کند. در روش شماره مجازی، مشترک سیم کارت فیزیکی را از اپراتور تحویل نمی گیرد و با خرید چند شماره، آنها را روی یک سیم کارت و یک 

کاهش زوال عقل با ورزش رایانه ای مغز 
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که یک نوع ورزش رایانه ای مغز که برای تقویت 
سرعت و دقت توجه بینایی طراحی شده است می تواند به سالخوردگان کمک 
کند تا احتمال ابتال به زوال عقل را تا حدود یک سوم کاهش دهند. این ورزش 
رایانه ای که به »تمرین افزایش سرعت پردازش مغز« یا تمرین حوزه مفید دید 
UFOV معروف است در واقع برای تقویت سرعت و دقت توجه بینایی طراحی 
شده. محققان دانشگاه ســوات فلوریدا در آمریکا در این مطالعه دو هزار و ۸۰۲ 
سالخورده سالم را در آمریکا مورد بررسی قرار دادند. محققان، این افراد را از زمانی 
که به طور متوسط ۷۴ ساله بودند تا ۸۴ سالگی مورد پیگیری قرار دادند. جری 

ســوات فلوریدا در آمریکا و نویســنده این مطالعه ادوارد از دانشــگاه 
گفت: نتیجه این مطالعه نشان داد که 
تمرین افزایش ســرعت پردازش 
مغز طی یک دوره ۱۰ســاله 
خطــر ابتال بــه زوال عقل را 
به طور متوســط ۲۹ درصد 
کاهــش داد. وی افــزود: 
این مطالعه همچنین 
نشان داد افرادی که 
تمرین بیشتری انجام 
داده بودنــد از مزایــای 
محافظتی بیشــتری در 
برابر ابتال بــه زوال عقل 

برخوردار شدند.
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رییس اداره راه و شهرسازی آران 
و بیدگل با بیــان اینکه نزدیک آران و بیدگل

10هزار و 200 متر مربع از اراضی بلوار احمدآباد رفع 
تصرف ش،گفت: ارزش تقریبی این اراضی ســه 

میلیارد تومان برآورد شده است.
مجتبی آراسته در مورد دیگر اقدامات این اداره برای رفع تصرف از اراضی دولتی بیان کرد: در 
یکی از آخرین اقدامات این حوزه، اواخر مردادماه، یک هزار و 200 متر مربع از اراضی دولتی به 
ارزش تقریبی ۷00 میلیون تومان رفع تصرف شده بود، در این زمین ها یک کارگاه جوشکاری و 

یک انبار فروش مصالح ساختمانی به صورت غیرقانونی مشغول فعالیت بودند.
وی تاکیــد کرد: اداره راه و شهرســازی در کنار ســایر ادارات مســئول، بــا جدیت در 
 زمینه رفع تصــرف از اراضی دولتی اقدام می کند و به ســودجویان اجــازه زمین خواری

 نمی دهد.

استاندار اصفهان در نجف آباد بیان کرد:
اعالم آمادگی بخش خصوصی 

برای ساخت قطار شهری
استاندار اصفهان در شورای اداری  شهرستان نجف آباد با بیان اینکه نجف آباد
سرمایه اصلی این شهر، همدلی، انسجام و وحدت 
در کار و عزم خدمت کردن به مردم است، گفت: این 
روحیه سرمایه مهمی به شمار می رود که رعایت 
شــرع، انصاف و عدالت در آن وجود دارد. محسن 
مهرعلیزاده، وجود 30درصد از صنعت استان در این 
شهرستان را یک ســرمایه بزرگ برای نجف آباد 
دانست و اظهار کرد: یکی از عواملی که می تواند به 
رشد شهری در این منطقه کمک کند، قطار شهری 
است که باید بی درنگ در این زمینه وارد عمل شد 
و تاکنون نیز مذاکــرات خوبی با بخش خصوصی 
صورت گرفته است. استاندار اصفهان ادامه داد: اگر 
این فرآیند به تاخیر بیفتد ما مقصر هستیم چرا که 
بخش خصوصی در این رابطه اعالم آمادگی کرده 
است و این پروژه در کاهش ترافیک و آلودگی هوا 

بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:
مرمت پشت بام اتاق آیینه خانه 

حکیم باشی پایان یافت
رییس اداره میــراث فرهنگی، 

صنایع دســتی و گردشــگری کاشان
کاشان تصریح کرد: از خصوصیات منحصر به فرد 
خانه تاریخی حکیـم بـاشـــی، نقاشی های اتاق 
جبهه جنوبی است که بسیار ارزشمند بوده و به قلم 
عبدالوهاب غفاری است. اتاق مذکور از دو سو نور 
می گیرد: یکی از حیاط شــمالی و دیگری باغچه 
جبهه جنوبی که به »نارنجستان« معروف است. 
محسن جاوری ادامه داد: این بنا در دو طبقه احداث 
شده و جزو خانه های گودال باغچه به شمار می رود 
که در اطراف حیاط مرکزی ســاختمان اتاق ها و 
راهروها شکل گرفته و ارتباط این قسمت با حیاط 
دیگر و معبر مربوط به ملک از زاویه جبهه جنوب 
شرقی است. جاوری خاطرنشان کرد: حوضخانه این 
بنا دارای تزئینات گچی و سقف رسمی بندی بوده و 
در ضلع شــمال غربی حیاط واقع شــده است. از 
ویژگی های این بنا اتاق پنج دری است که در روی 
حوضخانه قرار دارد و دارای گچ بری و آیینه کاری و 
نقاشــی های ارزنده ای است؛ همچنین زیرزمین 
دست کند این خانه، رسمی بندی منحصر به فردی 
دارد. وی با اشــاره به اینکه ســاماندهی و مرمت 
خانه های تاریخی کاشان از مهم ترین اهداف اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
است، افزود: سبک سازی پشت بام ها و آواربرداری، 
استحکام بخشــی بام ها شــامل برچیدن پاالنه 
خشتی، درآوردن درز گچی فرسوده، اجرای گچ 
کف مال، اجرای پاالنه آجــری، اجرای قید بندی 
پشت بام، اجرای شــمع بندی جهت نگه داشتن 
سقف، اجرای اندود کاهگل و غوره گل با اعتباری 
بالغ بر ۵00 میلیون ریــال، ازجمله اقدامات این 

پروژه مرمتی است.

در گردنه قرقچی رخ داد؛
 مصدومیت 22 نفر بر اثر 

واژگونی اتوبوس

یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
دلیجان

 
در محور اصفهان-قم، کیلومتر 
سه پایگاه گردنه قرقچی به سمت دلیجان واژگون 
شد. بر اثر واژگونی این اتوبوس، 22 نفر از مسافران 
مصدوم شــدند که با حضور به موقــع نیروهای 
امدادی و اورژانس، 12 نفر از مصدومان در محل 
به صورت سرپایی درمان شــده و 12 نفر دیگر به 
بیمارســتان حضرت محمد)ص( میمــه انتقال 
یافتند. کارشناسان پلیس راه استان اصفهان، علت 
این حادثــه را تغییر مســیر ناگهانــی اتوبوس 

مسافربری اعالم کردند.

پس از گذشت 60 روز از ماه پاییز؛
سمیرم سفید پوش شد

 سه شنبه شب پس از گذشت 60 
روز از ماه پاییز، نخستین برف در سمیرم

سمیرم باریدن گرفت و این شهر را سفیدپوش کرد؛ 
درحالــی که طبــق آخریــن گزارش ســازمان 
هواشناسی کشور، بیشینه و کمینه دما به ترتیب 
طی دو روز گذشته در این شهر، 8 درجه و 3 درجه 
ســانتی گراد بوده و بارش باران برای این شــهر 

پیش بینی شده بود.

شهردار مهاباد:
نبود اشتغال زایی باعث 

مهاجرت جوانان شده است
شهردار مهاباد صبح روز گذشته  مهاباد
اظهار کــرد: نبود اشــتغال و 

مهاجرت از مشکالت عدیده شهر مهاباد است.
محمدرضا پورفتحعلی افزود: نبود اشتغال زایی و 
همچنین درآمد زایی پایدار و مناسب، جوانان را 
مجبور کرده تا به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند.

وی گفــت: قرار گرفتن شــهر مهابــاد در کنار 
جاده ترانزیت می تواند پتانســیل خوبی برای 
اشتغال زایی باشد؛ ولی تاکنون به صورت عملی و 

اساسی کاری صورت نگرفته است.
پورفتحعلی تاکید کرد: اماکــن تاریخی خوبی 
در شــهر مهابــاد وجــود دارد کــه در صورت 
سرمایه گذاری، بهترین پتانســیل برای ایجاد 

اشتغال خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: جاده ترانزیت می تواند زمینه 
خوبی برای سرمایه گذاران باشد؛ اما سنگ اندازی 
ارگان های متولی، تاکنون فقط موجب پشیمان 

شدن سرمایه گذاران شده است.
شــهردار مهابــاد تصریح کــرد: بــرای ایجاد 
اشــتغال زایی در شــهر مهاباد با احداث پارک 
جنگلی، هتل، دریاچه مصنوعی، باغ گل، زیتون و 
انار اقدام هایی صورت گرفته اما کافی نبوده است.

پورفتحعلی با اشاره به جمعیت شهر مهاباد که در 
حال حاضر سه هزار و 800 نفر است افزود: با وجود 
شغل هایی همچون دامداری که در این منطقه 
فراوان است و ییالق و قشالق صورت می گیرد 

نمی توان آمار دقیقی به دست آورد.
وی موضوع درآمد را مشــکل اساسی شهرداری 
مهاباد اعالم کرد و افزود: تخصیص های در نظر 
گرفته شده فقط در حد پرداخت حقوق پرسنل 

شهرداری است.
شــهردار مهاباد تولید زباله در این شهر را روزانه 
هفت تن اعالم کرد که در حــال حاضر آن را با 

استانداردهای تعیین شده مناسب دانست.

نماینده مردم تیران و کرون از کمک 
دولت خبر داد :

اختصاص ۶۰درصد اعتبار 
ساخت بیمارستان امام رضا)ع( 
نماینده مردم تیران و کرون 

و نجف آباد در مجلس تیران و کرون
شورای اسالمی اظهار کرد: شهرستان تیران و 
کرون با جمعیتی بالغ بر ۷0 هزار نفر، فاقد 

امکانات بهداشتی مطلوب و در حد انتظار بوده و 
تامین بیمارستانی مجهز خواسته مهم و به حق 

مردم این شهرستان است.

 ابوالفضل ابوترابی با اشاره به پیگیری های انجام 
شده توسط مردم و مسئوالن تیران و کرون برای 
ساخت بیمارستان امام رضا)ع( گفت: 60درصد 
اعتبار این بیمارستان از طرف دولت و ۴0 درصد 

دیگر از طرف خیران و مردم تامین خواهد شد.
وی با اشاره به دیدار خود با وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، تصریح کرد: ردیف دار شدن 
بودجه برای ساخت بیمارستان امام رضا)ع( در 
شهر تیران، طی مذاکرات انجام شده در این دیدار 
قطعی شد و به احتمال زیاد در بودجه سال ۹۷ 

اعتباری به آن اختصاص خواهد یافت.
نماینده مردم تیران و کرون و نجف آباد در مجلس 
خاطرنشان کرد: نقشــه این بیمارستان توسط 
خیران تهیه خواهد شد که باید مورد تایید وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
ابوترابی افزود: الزم اســت ۴0 درصد اعتبار این 
بیمارستان که بر عهده مردم و خیران است تامین 

شود تا بودجه دولت به آن اختصاص یابد.

رییس اداره محیط زیست اردستان خبر 
داد:

دستگیری1۰شکارچی 
حرفه ای متخلف

رییــس اداره محیط زیســت 
اردســتان اظهــار داشــت: اردستان

گروه های حفاظت از محیط زیست این شهرستان 
در مناطق مختلف مشغول گشت زنی بودند که 
موفق به دســتگیری 10 شــکارچی حرفه ای 
متخلف در ارتفاعات کوه باللک در منطقه کویری 

خارو شدند.
وی افزود: از شکارچیان متخلف دستگیرشده، 
الشه یک رأس کل وحشــی، یک قبضه سالح 
2۷0، یــک قبضــه ســالح دولــول، تعدادی 
فشنگ، ۷ دستگاه دوربین چشمی، 3 دستگاه 
 بی سیم دستی و 2 دســتگاه فاصله سنج کشف 

شده است.
رییس اداره محیط زیســت اردستان بیان کرد: 
حفاظت از عرصه های طبیعی و گونه های جانوری 
و حیات وحش به ویژه گونه های در حال انقراض 
و درمعرض خطر و همچنین مقابله با شکارچیان 
غیرمجاز و ســودجو، از جمله وظایف تیم های 
حفاظتی و همیاران حفاظت محیط زیست این 

شهرستان است.
وی ادامه داد: اداره محیط زیســت شهرســتان 
با همــکاری مراجع قضائی، با متخلفان شــکار 
غیرمجاز در منطقه برخورد شدید خواهد کرد؛ 
بنابراین تقاضا داریم مردم از انجام شکار در این 
منطقه پرهیز کنند.گفتنی است منطقه شکار 
ممنوع خارو که با مساحت یکصد هزار هکتار، در 
فاصله اندکی از مرزهای جنوبی پارک ملی کویر 
واقع شده، زیســتگاه مناسبی  برای جبیر، قوچ، 

میش، کل و بز است.

علی بختیار بیان داشت: در گلپایگان به دلیل وجود دشت مرتفع و شرکت 
سهامی زراعی، شغل اکثر مردم کشاورزی و دامداری است.

وی افزود: سد گلپایگان در سال 26 احداث و درسال 36 آبگیری شده و 
منبع آبی مهمی برای کشاورزی است.نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شورای اسالمی گفت: پروژه احداث سد کوچری با هدف تامین آب 
شرب قم انجام شد و حقابه مردم گلپایگان که سال های متوالی از طریق این 

سد به کشاورزی و دامداری مشغول بودند، باید در اولویت قرار می گرفت اما 
به این موضوع توجهی نشده است.

بختیار تصریح کرد: با آغاز احداث سد کوچری پنج هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی دشت شمال گلپایگان از بین رفت و قنوات و چاه ها نیز خشک 
شد. وی گفت: زمین های کشاورزی اطراف سد، از آب سد جدیدی برای 
تامین آب کشاورزی برخوردار نیستند؛ به طوری که در گذشته منبع آب 

کشاورزی و قنوات و چاه ها بوده است و به طور غیرمستقیم از رودخانه و 
سد استفاده می کردند.

بختیار افزود: اشکاالتی وجود داشت که مدیریت آب سرشاخه های دز به 
قم واگذار شده بود؛ حتی قبال درنظر داشتند مدیریت مخزن سد کوچری 
به آب قم واگذار شود که با پیگیری متوالی، به شرکت توسعه منطقه ایران 

واگذار شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی بیان داشت: برای برون رفت 
از مشکل کمبود آب، در برنامه ششم توسعه به صورت جدی اهتمام شده 
است و در این زمینه تمهیدات بسیار مناسبی طی پنج سال صورت گرفته 

است؛ مانند تغییر الگوی کشت و رفتن به سمت آبیاری مدرن و نوین.
وی گفت: در گلپایگان و خوانســار تغییر الگوی کشت و آبیاری قطره ای 
درحال اجراســت تا از این روش آبیاری در جهت سودآوری کشاورزی 

اســتفاده شــود؛ همچنیــن 1۵0 
میلیــارد تومان برای اجرای سیســتم 
یکپارچه سازی و کم فشار در نظر گرفته 
شده اســت. بختیار گفت: سد باغکل 
خوانسار به منظور آبیاری کشاورزی این 
منطقه احداث شده اما با هدر رفت آب 
مواجه شده است و با همکاری امور آب 
استان و سازمان مدیریت منابع کشور، 

مشکل هدررفت آب برطرف می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه تاالب شــور 
گلپایگان به دلیل عــدم تخصیص آب 
دچار ریزگردها در حوزه مرکزی خواهد 
شد، افزود: باوجود این موضوع محیط 
زیســتی، وزارت نیرو منابع آب کافی 
برای تاالب درنظر نمی گیرد و باید آب به 

صورت دائمی تخصیص یابد.

نماینده مردم خوانسار در مجلس شورای اسالمی خبرداد:

 اختصاص اعتبار 150 میلیاردی برای اجرای سیستم آبیاری یکپارچه 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی  اظهار کرد: اقتصاد مردم شهرستان خوانسار وابسته به کشاورزی،  خوانسار

دامداری، زنبورداری و باغ داری است.

در گلپایگان و 
خوانسار تغییر 
الگوی کشت و 

آبیاری قطره ای 
درحال اجراست 

تا از این روش 
آبیاری در جهت 

سودآوری 
کشاورزی 

استفاده شود

سرپرست فرمانداری شهرستان شهرضا در  جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرضا
شهرستان شهرضا، مهم  ترین استراتژي دشمنان در سال هاي 
اخیر را ترانزیت و توزیع گسترده مواد مخدر سنتي و صنعتي 
در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان دانست و افزود: 
این اقدام که با هدف مقابله با حرکت پیشرو انقالب بوده است 
با تالش نیروهاي نظامي و انتظامي و امنیتي با شکست مواجه 
شده است.محمدحسین داراب با تاکید بر ضرورت گردآوري 

آمار و اطالعات کاربردي براي مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: تا زماني که آمار و اطالعات دقیقي در دست نباشد نمي 
توان براي اجراي برنامه هاي مختلف برنامه ریزي درستي انجام داد. سرپرست فرمانداري شهرستان شهرضا ادامه داد: 
اعتیاد یک معضل بزرگ اجتماعي بوده و مقابله با آن تکلیف همگاني است؛ بنابراین در مسیر مقابله با این ناهنجاري 
اجتماعي باید از سیاست زدگي و اقدامات شتابزده اجتناب شود. داراب اضافه کرد: یکي از مهم ترین راهکارهاي مقابله 

با معضل اعتیاد، آموزش افراد مختلف جامعه با استفاده از رسانه ها و در محیط هاي دانشگاهي و مدارس است.

رییس اداره راه  آران و بیدگل:
اجازه سودجویی 
به زمین خواران 
نمی دهیم

سرپرست فرمانداری شهرضا 
تاکید کرد:

اجتناب از 
سیاست زدگی در 
مقابله با اعتیاد

با مسئوالن 

سمیرم سفید پوش شد

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

میراث

حادثه

آب و هوا  

صبح روز جمعه یک دامدار در شهر 
بادرود وارد دامداری خود شــده تا بادرود

گوســفندان را برای چرا به صحرا ببرد؛ اما با صحنه 
عجیب گرگ زدگی مواجه می شــود کــه گرگ از 
مجموع 1۵ گوسفند که تنها دارایی وی بوده، تعداد 
۵ رأس را کشــته و 6 رأس را زخمی کرده است که 
البته سرنوشت گوسفندهای زخمی هم چندان فرقی 
با کشته ها نخواهد داشت. این دامدار که دیوارهای 
قلعه اش بلند بوده و دامداری اش در نزدیکی شهر قرار 
دارد، خواستار پیگیری موضوع در فضای مجازی و 

رسانه ای شد و گفت ممکن است این گرگ ها شب ها 
به منازل مردم نیز حمله کرده و با جان انسان ها بازی 
کنند. گرگی که تا ۵00متری منطقه مسکونی بیاید 

قطعا در شهر هم سر و کله اش پیدا می شود.
اما طی روزهای گذشــته در اقدامی عجیب توسط 
رییــس انجمن حافظــان محیط زیســت بادرود، 
جوابیه ای صادر شــد که درد و رنــج دامدار را صد 
چندان کرد. وی در جوابیه ای اظهار کرد: متاسفانه 
نسل پیشین ما انســان ها یعنی پدران ما زیستگاه 
حیات وحش را تخریب کردند. شکار بی رویه، تخریب 

بیابان ها و کوه ها، خشکسالی های مداوم و گسترش 
بیابان با نابود کردن جنگل ها و... باعث شده حیوانات 
وحشی و ولگرد بیابان های اطراف شهرها و روستاها، 
جهت سیر کردن شــکم خود و توله هایشان، وارد 
مناطق مسکونی و شبه مسکونی شوند و به نوعی به 

اموال نسل فعلی آسیب برسانند. 
وی در ادامه این جوابیه افــزود: لذا با توجه به اینکه  
یکی از درنده ترین و نترس ترین حیوانات وحشــی 
دراکوسیستم طبیعت، گرگ است که ویژگی های 
خاصی دارد؛ )تنها حیوانی که تا دیوار صاف 3/۵متر 
را می تواند بــه راحتی جهش کند، بــه بوی باروت 
حساسیت دارد و درنده خویی و بی رحمی در ذاتش 

است(، کشــتن یک قالده گرگ بالغ به این سادگی 
نیســت؛ ضمن اینکه نوعا جرم محســوب شده و 
مجازاتی همچون زنــدان و جریمه نقدی به همراه 

دارد. 
این جوابیه پس از انتشــار، با واکنش های مردمی 
مواجه شد؛ ازجمله اینکه هیچکس با مخلوقات خدا 
مشکلی ندارد و اینکه انســان به طبیعت هم نباید 
دست درازی کند صحیح اســت؛ کشیدن حفاظ و 
محفوظ کردن دامداری هم منفعت زیادی داشــته 
ولی مشکل اصلی این اســت که بعد از بروز چنین 
اتفاقی، چه کسی پاســخگوی حق ضایع شده فرد 

خسارت دیده است؟

اظهارنظر عجیب یک مسئول بادرود درباره حمله گرگ ها

رییس اداره اوقاف و امور خیریه  نطنز
نطنــز در جمع اصحاب رســانه 
ضمن گرامیداشت هفته وقف اظهار کرد: با توجه به 
گرامیداشــت هفته وقــت، برنامه هایی همچون 
نواختن زنگ وقف در دبیرســتان سمیه، همایش 
یاوران وقف در حســینیه حاجی ها، ایستگاه همه 
واقف باشیم در سطح شهر و خیمه معرفت در بقاع 
متبرکه، برگزاری نشســت های صنفی با خیران، 
غبارروبــی بقاع متبرکــه و اجرای نیــات واقفان 

خیراندیش در سطح شهرستان نطنز برگزار شد.
حجت االســالم مرتضی اکبری افزود: شهرستان 
نطنز ۵2۴ موقوفه و یک هــزار و 300 رقبه دارد 
و اسناد مالکیت ۹0درصد از موقوفات شهرستان، 
اخذ و تمامی اجاره های این موقوفات به روز شده 
است؛ همچنین درخصوص چهار موقوفه که قابلیت 
ســرمایه گذاری دارند در حال واگذاری و تنظیم 
قرارداد مشارکتی هستیم که این امر باعث احیا و 
آبادانی این موقوفات خواهد شد. وی گفت: در سال 
جاری تا به امروز سه وقف جدید در حال ثبت است.

رییس اداره اوقــاف و امور خیریــه نطنز تصریح 
کرد: ایــن شهرســتان از وجــود بــا برکت ۴0 

امامزاده واجــب التکریم برخوردار اســت که در 
این بخش، هــم از لحاظ فعالیت هــای عمرانی و 
هــم برنامه هــای فرهنگــی فعالیت هــای قابل 
توجهی صــورت گرفتــه و با همــت و زحمات 
شــبانه روزی هیئت امنای آســتان امامزادگان و 
همراهی مســئوالن، امســال بالغ بر یک میلیارد 
و 800 هزار تومــان در بقاع شهرســتان فعالیت 
 عمرانی انجام شده و همچنان این فعالیت ها ادامه 

دارد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز خبرداد:

ثبت سه وقف جدید در سال جاری 

اوقاف

رییس اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
اظهار داشت: در سال جاری 16 وقف گلپایگان

جدید به ارزش حدود 2 میلیارد و 200 میلیون تومان 
در شهرستان انجام شده که نشانگر اهمیت دادن مردم 

گلپایگان به اهل بیت)ع( و وقف است.
حجت االسالم مهدی طاهری با بیان اینکه گلپایگان  
رکورددار وقف در سطح اســتان بوده است، افزود: با 
توجه به سهمیه اختصاص یافته وقف از سوی استان، 

گلپایگان 1۵0درصد در وقف پیشرفت داشته است.
 وی افزود: زمین های زراعی، واحدهای مســکونی و 
تجاری )که با نیت روضه خوانی، ترویج فرهنگ قرآنی و 
تشویق جوانان به مساجد در اعیاد مذهبی وقف شده( 

ازجمله این وقفیات است. 
وی با بیان اینکه مجموع موقوفــات گلپایگان ۹00 
موقوفه است که 2 هزار و 3۵1 رقبه دارد، بیان کرد: در 
سال جاری از محل  درآمد امامزادگان ۵02 میلیون 

تومان جمع آوری شده است.
طاهــری افزود: این هزینه شــامل هزینــه  عمرانی 
3۹2میلیون تومــان و هزینه های جاری ۷۴میلیون 

تومان بوده است.
وی بیان داشــت: از محــل موقوفات برای توســعه 

موقوفات 2۵ میلیون تومان، قرآنی1۴ میلیون تومان  
و روضه خوانی و تعزیه)عزاداری(  103میلیون تومان 

هزینه شده است.
رییس اوقاف و امور خیریه گلپایگان با اشاره به اینکه 
امسال از محل موقوفات 2 میلیون تومان برای کمک 
به فقرا جمع آوری شده است، گفت: هزینه کمک به 
حمام ها چهار میلیون تومان، توسعه و تعمیر مساجد 
3۹ میلیــون تومان و هزینه تعمیر و بازســازی بقاع 

متبرکه و امامزادگان 11۴میلیون تومان بوده است.

رییس اوقاف و امور خیریه گلپایگان اذعان داشت:

ثبت1۶ وقف جدید در سال جاری 

رییس اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان گفت: به مناسبت دهه وقف و همزمان با این روز، ترویج فرهنگ 
قرآنی کمیته یاوران وقف قرآن کریم شهرستان فالورجان با هدف ترویج فرهنگ وقف و با رویکرد ایجاد فالورجان

موقوفات جدید برای ترویج قرآن کریم در این شهرستان تشکیل شد.  احمد آزادگی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف 
تشکیل این کمیته، استفاده از ظرفیت و پتانسیل کلیه فعاالن قرآنی برای ایجاد موقوفات جدید با رویکرد تامین مالی 
برنامه های قرآنی شهرستان است. وی افزود: این کمیته با حضور یحیی قاسمی رییس اداره امور قرآن کریم اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان، مدیران ۴6 موسسه قرآنی شهرستان فالورجان، نماینده اداره تبلیغات اسالمی شهرستان، نماینده 

سپاه پاسداران و نماینده اداره آموزش و پرورش شهرستان، در محل اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان تشکیل شد.

کمیته یاوران وقف 
قرآن تشکیل شد

رییس اداره اوقاف و امور خیریه 
فالورجان: خبر
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فقدان سند مالکیت
9/68 شماره صادره: 96/2027026699 – 96/8/29 چون شهرام احتشام زاده نسبت 
به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
و به تایید دفتر 228 اصفهان رسیده مدعی اســت که سند مالکیت تمامت ششدانگ 
15201/6863 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 654294 د /91 که در 
صفحه 23 دفتر 541  به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و  طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به 
علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 27222 هادیزاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/8 کالسه 357/96 شماره دادنامه: 540 تاریخ رسیدگی: 96/8/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه دوم حقوقی شــوراهای حل اختالف تیران، خواهان: روح اله یزدانی فرزند علی 
محمد به نشــانی تیران رضوانشهر خیابان دکتر حســابی کوی رسالت منزل پدری، 
خوانده: حسین حیدری برجله فرزند شــهرام به نشــانی مجهول المکان،  خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک به میزان 27/000/000 ریال به انضمام کلیه خســارات 
قانونی و دادرسی و تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص 
دادخواســت روح ا... یزدانی فرزند علی محمد به طرفیت حسین حیدری برجله فرزند 
شــهرام به خواســته مطالبه مبلغ 27/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
9610/175395-13-95/10/10  عهده بانک ملی شــعبه سلمان فارسی مبارکه به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک، از ناحیه بانک محال علیــه و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/8/1 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 96/8/3 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به مواد  198 
و 519 و 522 از  قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 
مبلغ 27/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت 418/000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر الصاقی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
حقوقی تیران می باشد. م الف:341 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تیران و 

کرون )358 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

9/53 شــماره: 960023 ش 12 به موجب رای شــماره 9601248 تاریخ 96/4/18 
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبدالرسول اسماعیلی شاهزاده علی اکبری به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
محکومیت خوانده به حضور در دفاتر رسمی جهت انتقال سند یکدستگاه سواری پراید 

به شماره 387/53 س 27 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/990/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان اعظم زکی زاده به نشانی اصفهان خ صغیر 
کوچه الله پالک 5 صادر و اعالم می گردد و هزینه نیم عشر حق االجرا مقوم به مبلغ 
70/000/000 ریال.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:25112 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)194 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

9/54 شماره: 95-585 به موجب رای شماره 9609976794800143 تاریخ 96/2/10 
حوزه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مجتبی سلطانی  آفارانی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و نهصد و پنجاه 
هزار ریال ) 2/950/000( ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ) 322154-94/11/7 و 322155-95/2/5 و 322156-96/3/15( در 
حق خواهان علی اکبر سعیدفر به نشانی اصفهان خ مدرس خ ضابط زاده کوچه هوشیار 
پالک 35 و نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت. رای صادره غیابی است.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25114 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)197 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

9/55 شماره: 960041 به موجب رای شماره 9609976795200266 تاریخ 96/4/17 
حوزه 22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین ظاهری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 610/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تا ریخ 95/12/20 لغایت وصول در حق خواهان رضا ظاهری 
اصل به نشانی اصفهان رهنان خ طاهونه کوی شهید حسینی و پرداخت نیم عشر حق 
االجرا.  ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:25084 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان)172 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

9/56 شــماره: 960392 به موجــب رای شــماره 9609976796201140 تاریخ 
96/5/22 حوزه 32 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سید سروش پیامی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته) به خواســته وجه یــک فقره حواله 
12/622547-89/12/24( و پرداخت مبلغ 1/680/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 96/4/4( تا تاریخ وصول 
در حق خواهان محمد جالل رضایی به نشانی اصفهان بلوار کشاورز بزرگ راه میثمی 

اباذر اول پ 5 با احتســاب پرداخت نیم عشــر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:25091 شعبه 
 32 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)187 کلمه، 

2 کادر( 
اخطار اجرایی

9/57 شماره: 960370 به موجب رای شماره 960997617900991 تاریخ 96/5/30 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمدرضا آژدشت جونقانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
13/500/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/837/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف ) 93/3/15( تا تاریخ 
وصول در حق خواهان سعید سهرابی به نشانی اصفهان شاهپور جدیدخ مشیرالدوله 
فروشگاه ایران دلو صادر بانضمام نیم عشر دولتی )پرونده فاقد تامین و اعسار می باشد(.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25094 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)180 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353005083 ابالغنامــه:  شــماره   9 /86
9609980358700327 شــماره بایگانی شــعبه: 960865  محاکــم کیفری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواســت در پرونده کالسه 960865 
برای رضا مومنی به اتهام توهین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1396/10/16 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر  در 
دادگاه  ) اصفهان خیابان شــریعتی حد فاصل بیمارستان شــریعتی و چهار راه پلیس 
مجتمع قضایی شهید بهشــتی ( حاضر گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.  م الف: 26426 شعبه 104 
 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی )147 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/69  ورثه منور یوسفی بابوکانی فرزند غالمعلی باسامی عباس و محمد و حبیب ا... 
و عزت شهرت همگی ربیعی فرزندان سیف ا... به موجب گواهی حصر وراثت شماره 
924 مورخ 1396/06/20 شعبه 54 شورای حل اختالف 1 با ارائه دو برگ استشهادیه 
محلی مدعی می باشد سند مالکیت دوازده حبه و هشت یازدهم حبه مشاع از 72 حبه 
ششــدانگ یکبابخانه پالک 15201/1234  واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحه 
2 دفتر 102 خروجی به شماره ثبت 141794 به نام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت 
جابجایی سند مالکیت اولیه مفقود شده و  درخواست صدور صند المثنی نموده اند. لذا 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که 
هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت  مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 27247 هادیزاده کفیل منطقه ثبت اسناد شمال 

شرق اصفهان )216 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/66 شماره صادره: 96/2027026701 – 96/8/29 چون شهرام احتشام زاده نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود 
رسما گواهی شــده و به تایید دفتر 228 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ 15201/6874 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره چاپی 654288 د /91 که در صفحه 62 دفتر 541  به نام نامبرده سابقه داشته 
سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و  طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام 
نشده و در رهن وثیقه نمی باشــد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است 
و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق تبصره یک اصالحی ماده 
 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کــس مدعی انجام معامله 
) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 27220 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )224 

کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/67 شــماره صادره: 96/2027027229 – 96/8/29 چون شــهرام احتشام زاده 
نسبت به ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما 
گواهی شده و به تایید دفتر 228 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 
 ششــدانگ آپارتمان 15201/6873 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شــماره چاپی

 654289 د /91 که در صفحه 74 دفتر 541  به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و  طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن 
وثیقه نمی باشد. به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 27221 هادیزاده 

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

9/124 در خصوص پرونده کالسه 960463 خواهان امین محمدی نژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهران علیپور تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخه 96/10/10  ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27399 شعبه 
 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )100 کلمه، 

1 کادر(

اخطار اجرایی
9/58 شماره: 960176 به موجب رای شماره 9609900000900599 تاریخ 96/3/29 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
امیر رضا فقیهی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 20/500/000 
ریال بابت اصل خواســته و 1/352/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/11/1 لغایت 
تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشــر اجرایی قرار تامین خواسته دارد اعسار ندارد. 
در  حق محکوم له پویا خردپیشه به نشــانی اصفهان چهار راه ابن سینا پاساژ عالمه 
مجلسی زیرزمین پ 14،  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
 یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء
 محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم 
کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:25166 شــعبه 45 حقوقی 
 مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان)189 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106825310704 ابالغنامــه:  شــماره   9 /59
9409986825301332 شماره بایگانی شــعبه: 941490  آگهی ابالغ دادخواست 
و ضمائــم تجدیدنظرخواهــی، تجدیدنظرخواه آقــای منصور رفیعی دادخواســت 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانــده آقای محمد محمدی کچی و حمید 
رضا و ارش و فروغ الزمان و داریوش همگی قاســمی و مهدی کوزه دانی و کامران 
خدادوستان شهرکی و اســماعیل طحانی و مریم گودرزی و حسینعلی سعادت خو و 
بدرالزمان سلیمانی فرد نســبت به دادنامه شماره 9609976825300305 در پرونده 
کالسه 941490 شــعبه 31 حقوقی اصفهان  تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل 
لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 121(  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را 
دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از 
انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهدشد.  
م الف:25176 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)191 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

9610460364700004 شــماره پرونــده:  9 شــماره درخواســت:  /60
9509980364700883 شماره بایگانی شعبه: 950901  در پرونده کالسه 950901 
دادیاری شــعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شــکایت محمدرضا فتاحی 
و حمید کشانی شــکایتی علیه غریب زائری دایر بر ســرقت مطرح نموده که جهت 
رسیدگی به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حدفاصل خیابان 
آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی شهید مطهری( ارجاع شــده است و نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب یک نوبت در یکــی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم فوق الذکر از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
یک ماه جهت دفاع از اتهام خود به این دادیاری مراجعه نماید و درصورت عدم حضور 
در این شعبه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:25131 شعبه 28 دادیاری 
 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) مجتمع شهید مطهری( )147 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

9/61 خواهان: سعید نریمانی فرزند حسن شــغل آزاد به نشانی اصفهان خ نیکبخت 
مقابل دادگستری مجتمع دیبا طبقه پایین واحد 3، خواندگان: 1- شرکت تولیدی آجر 

به نشــانی اصفهان خیابان هشت بهشــت غربی حد فاصل ملک و نشاط ساختمان 
زمرد طبقه اول 2- کریم طاهری فرزند فالمرز به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر 
جنب بانک سینا، خواســته: تجدیدنظرخواهی از رای شماره 479-96/4/13 شورای 
حل اختالف شعبه 53 به شــماره پرونده 95-1373، دالیل و منضمات دادخواست: 
1- فتوکپی مصدق مدرک مثبت ســمت 2- فتوکپی مصــدق رای صادره 3- کپی 
مصدق چک 4- کپی مصدق گواهینامه عــدم پرداخت،خوانده: کریم طاهری فرزند 
فالمرز به نشــانی مجهول المکان ، محل حضور: شــعبه 53 شــورای حل اختالف 
اصفهان واقع در کنار گــذر اتوبان خرازی حــد فاصل خ آتشــگاه و خ میرزا طاهر، 
وقت حضور: یک هفته ســاعت 8-12، علت حضور: در خصــوص ارائه تبادل لوایح 
ظرف مهلت یک هفته به شــعبه مراجعــه کنید و اقدام نماییــد.  م الف:25085 
 شعبه 53 مجتمع شماره ســه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )163 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

9610460354500055 شــماره پرونــده:  9 شــماره درخواســت:  /64
9509980354500158 شــماره بایگانی شــعبه: 950930  شــاکی محمد حاجی 
باقریان فرزند حبیب ا... شــکایتی علیه کورش ربیعی دائر بر رابطه نامشــروع تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالســه 950930 ثبت گردیده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شــود و از متهم دعوت می گردد 
جهت رسیدگی ظرف مهلت 3 روز از تاریخ نشــر حاضر شود ودر صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف:25159 
 شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان) 119 جزایی ســابق( )149 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100350508031 ابالغنامــه:  شــماره   9 /62
9509980350500872 شماره بایگانی شــعبه: 951001  آگهی ابالغ دادخواست 
و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقایان رسول بی غم و محسن کریمی و محمد رضایی، 
تجدیدنظرخواه ستاد اجرائی فرمان امام )ره( دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت 
تجدیدنظرخواندگان رسول بی غم و محسن کریمی و محمد رضایی نسبت به دادنامه 
شماره 01153-96 در پرونده کالسه 951001 شــعبه 5 حقوقی اصفهان تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
 می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آ گهی به دفتر دادگاه
 ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شــماره 222(  مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبًا به این 
دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال 
پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.  م الف:25184 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610100350909013 ابالغنامــه:  شــماره   9 /63
9509980350900666 شماره بایگانی شــعبه: 950775  آ گهی ابالغ دادخواست 
و ضمائــم تجدیدنظرخواهــی به آقایان مســعود برومنــد و امیر همایــون برومند 
تجدیدنظرخواه ستاد اجرائی فرمان امام )ره( دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت 
تجدیدنظرخواندگان مســعود برومند و قاســم طاهری و محمد علی طاهری و امیر 
همایون برومند و ... نسبت به دادنامه شماره 9609970350900989 مورخ 96/6/30 
در پرونده کالسه 910147 ح 9 شــعبه 9 حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 
346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب 

تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آ گهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352(  
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواهی را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبًا به ایــن دادگاه ارائه نماید. در غیر این 
صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر 
اقدام خواهد شد.  م الف:25200 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ تجدیدنظر

پرونــده:  شــماره   9610106825310632 ابالغنامــه:  شــماره   9 /65
9409986825301010 شماره بایگانی شــعبه: 941122  آ گهی ابالغ دادخواست 
و ضمائــم تجدیدنظرخواهــی ، تجدیدنظرخواه مســعود کرباســی دادخواســت 
تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای حسین خدائی نسبت به دادنامه 
شــماره 9609976825301058 در پرونده کالسه 941122 شــعبه 31 تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرســی مدنی به علــت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر 
دادگاه ) اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه اول اتاق شماره 121(  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبًا به 
این دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نســبت به 
ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد.  م الف:25174 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/73 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان پالک 3610 فرعی از 10393 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حســنعلی اخالقی 
بوزانی فرزند رمضان در جریان ثبت اســت و رای شماره 13960302027005845 
مورخ 1396/5/22 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/9/27 روز دو شنبه ســاعت 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 اعتراضیات مجاوریــن 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:27239 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/74 خواهان: ایمان علی پور فرزند حســین، خوانده: کامران کنزی فرزند خســرو، 
خواسته: مطالبه وجه 130/000/000 ریال بابت پرداخت بدهی وام صندوق کارآفرینی 
امید به انضمام کلیه خسارات قانونی، کالسه پرونده: 369/96/ ش 1، وقت رسیدگی: 
96/10/30 ساعت 3/30 بعد از ظهر، محل حضور: شــعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز واقــع در خیابان دولت مجتمع شــوراهای حل اختالف نطنــز، خواهان:  آقای 
ایمان علی پور فرزند حسین دادخواستی به طرفیت آقای کامران کنزی فرزند خسرو 
به خواســته مطالبه وجه و ... مطرح که به کالســه 369/96 ثبت شعبه اول شورای 

حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشــد و از طرفی وقت 
رسیدگی به تاریخ 96/10/30 ســاعت 3/30 بعد از ظهر تعیین شده است لذا مراتب 
به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشــار ابالغ می گردد خوانده می تواند در 
دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شــورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود. 
 م الف: 458 شعبه اول مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف نطنز )175 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/75 خواهان: خانم معصومه فوالدوند، خوانده: آقای اســماعیل حاجیوند، خواسته: 
مطالبه وجه دوازده میلیون تومان به انضمام خســارت دادرســی و تاخیر تادیه و ...، 
کالسه پرونده: 391/96/ ش 1، وقت رسیدگی: 96/10/27 ساعت 3 بعد از ظهر، محل 
حضور: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع در خیابان دولت مجتمع شوراهای حل 
اختالف نطنز، خواهان:  خانم معصومه فوالدوند فرزند محمد دادخواستی به طرفیت 
آقای اسماعیل حاجیوند فرزند خداکرم به خواسته مطالبه وجه و ... مطرح که به کالسه 
391/96 ثبت شعبه اول شــورای حل اختالف نطنز گردیده و چون خوانده مجهول 
المکان می باشد و از طرفی وقت رســیدگی به تاریخ 96/10/27 ساعت 3 بعد از ظهر 
تعیین شده است لذا مراتب به وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می 
گردد خوانده می تواند در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا 
دریافت دارد در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ 
نظریه خواهد نمود. م الف: 459 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نطنز )168 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/76 شماره: 683/95 به موجب رای شماره 975 تاریخ 95/10/29 حوزه 25 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید سعید فاطمی  
فرزند سید رضا به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 2/590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/3/31 تا 
تاریخ اجرای حکم و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له محمدرضا سیروس فرد 
فرزند حبیب اله به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ باباگلی نبش تعمیرگاه رامین ایویکو 
فروشگاه سیروس فرد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:27299 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)190 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9610106805101636 شــماره پرونــده:  /123
9609986805100792 شماره بایگانی شــعبه: 960792   خواهان آقای محمدرضا 
الماســی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقــای یعقوب مرادی فرزنــد رحم خدا به 
 خواسته مطالبه مطرح که به این شــعبه ) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- 
حد فاصــل خیابــان آتشــگاه و میرزا طاهر- مجتمع شــماره ســه شــورای حل 
اختالف( ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9609986805100792 شــعبه 51 
شــورای حل اختــالف اصفهــان ) مجتمع شــماره 3( ثبــت و وقت رســیدگی 
مورخ 1396/10/05 ســاعت 8 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع 
مــاده 73 قانون آیین دادرســی مدنــی به علت مجهــول المکان بــودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب یــک نوبت در یکــی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می 
 گردد تا خوانــده ظرف یــک ماه پــس از تاریخ انتشــار آگهــی به دفتــر دادگاه
 مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 27356 شعبه 51 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )161 کلمه، 2 کادر( 
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 موفقیت محیط زیست 
در سمپوزیوم روابط عمومي

 سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومي  
با هدف جشــنواره علمی روابط عمومــی، ترویج 
فعالیت های علمی در این حوزه، برجســته سازي 
و تقدیر از آثــار علمي والگویي روابــط عمومي در 
کشور، شامگاه سه شنبه برگزار شد. اداره کل روابط 
عمومي ســازمان حفاظت محیط زیست در بخش 
»اطالع رساني « براساس رأي داوران که متشکل از 
متخصصان داخلي و خارجي است، توانست عنوان 
برتر را در میان ســازمان ها، نهادها، وزارتخانه ها، 
 صنایع ، بانک ها ، بیمه ها و شــرکت هاي دولتي و 

غیر دولتي شرکت کننده کسب کند.

 تخلف شکار
 در پوشش کویرنوردی

متخلفان شکار که در پوشش کویرنوردی اقدام به 
شکارکردند توســط محیط بانان حفاظت محیط 
زیســت شهرستان اردســتان شناســایی شدند. 
محیط بانان این اداره در نیمه های شب سه دستگاه 
خودرو را که از دو مســیر جداگانــه قصد خروج از 
زیستگاه هاي کویري شمال شهرستان را داشتند 
متوقف کردند که در بازجویی اول منکر این تخلف 

شدند. 
محیــط بانان بــا پیگیــری و گرفتــن رد خودرو 
 ونهایتــا رد پــاي متخلفان پــس از ســاعت ها 
جست وجو موفق به یافتن گوشــت  پازن وحشي 

درکلمن مخصوص یخ شدند.

سقوط یک متخلف شکار و صید 
از ارتفاعات کوه کرکس

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنزگفت : با توجه به گزارش واصله از دوستداران 
حیات وحش مبنی بر ورود چهار متخلف شــکار و 
صید در منطقه حفاظت شده کرکس ، محیط بانان 
این اداره به محل اعزام و پس از گشت زني موفق به 
شناسایي شکارچیان شدند. مهدی صادقی افزود: 
طی تماس تلفنی مبنی بر سقوط یکی از شکارچیان 
از کوه و مصدوم شــدن وی، ایــن متخلف با کمک 
امدادگران کوهســتان جمعیت هالل احمر نطنز 
 از کوه به پایین منتقل  و به بیمارســتان فرستاده 

شد.

شهر »جده« به زیر آب رفت
در پی بارش بــاران شــدید و بی تدبیری مقامات 
شهری در جده عربستان، بخشی از این شهر زیر آب 
رفت. شماری از محله های شهر جده عربستان بار 
دیگر زیر آب رفت و سیل بیشتر خیابان های اصلی 
را فرا گرفت. این حادثه باعث خشــم شهروندان 
شــده اســت که از تکرار این پدیده و بی تدبیری 
مقامات دولتی در این خصوص ناراضی هســتند.

شــهروندان خشــم خود را در پایگاه های ارتباط 
اجتماعی و از اینکه این پدیده بار دیگر تکرار شده 
و برای آن چاره اندیشی نشده، اعالم کردند. سیل 
بار ها جده را غــرق در آب کرده که خطرناک ترین 
آنها سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ میالدی بود که در دو 
سیل خطرناک قبلی بیش از ۲۰۰ نفر جان باختند.

2 کشته در سانحه رانندگی 
محور شرق به سمت نائین

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گفت: در اثر واژگونی تریلر و برخورد آن با شبکه برق 
فشار قوی، هر دو سرنشین به علت شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست دادند. محمد شریعتی 
در اصفهان اظهار کرد: بالفاصله ســتاد فرماندهی 
اکیپ های عملیاتی سه ایستگاه به همراه تجهیزات 
مربوطه و دو خودروی جرثقیل و خودروی نجات و 
همچنین افسر کشیک وقت آتشبار دوم موسوی را 
به محل حادثه اعزام کرد. وی افزود: در یک عملیات 
پیچیده و تخصصی در شرایط جوی نامناسب پس 
از یک ســاعت تالش بی وقفه آتش نشانان و برش 
قسمتی از کابین خودرو و با استفاده از دو دستگاه 
جرثقیل هر دو سرنشین از میان آهن پاره ها بیرون 
کشیده شدند، اما علی رغم احیای عوامل اورژانس 
حاضر در محل، به علت شدت جراحات وارده جان 

خود را از دست داده بودند.

طوفان مرگبار در جاده 
اندیمشک به خرم آباد

وقوع طوفان در جاده اندیمشک به خرم آباد باعث 
ریزش مرگبار یک خانه شد.

مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور اظهار 
داشت: ســاعت وقوع حادثه ریزش آوار یک خانه 
در کیلومتر ۱۲۰ جاده اندیمشــک به خرم آباد به 
اورژانس اعالم و بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس 
به محل حادثه اعزام شــد.وی ادامــه داد: ریزش 
ســاختمان به علت وقوع طوفان و وزش باد شدید 
رخ داده بود. در این حادثه یک نفر کشته و یک نفر 

مجروح شدند. 

اگر پیش از این، زنان از ازدواج با مردانی که اعتیاد داشتند سرباز می زدند 
و می گفتند حاضریم مجرد بمانیم ولی با فردی کــه اعتیاد دارد ازدواج 
نکنیم، حاال مردان هم به این مســئله برخورده انــد و دلواپس انتخاب 
همسری هستند که مبادا به ماده مخدری اعتیاد داشته باشد و زندگی را 

برایشان دشوار کند. 
دیگر در پارک های سطح شهر عجیب نیســت دیدن زنانی که مشغول 
کشیدن قلیان و سیگار هســتند. آنها به راحتی قلیان می کشند و قبح 

این عمل نیز از بین رفته اســت. با وجود این طیف گســترده از زنان که 
به ســمت اعتیاد گرایش پیدا کرده اند، نگرانی های جامعه برای آینده 
نسلی که توسط این زنان تربیت می شوند دوچندان شده است. آمار این 
روزهای اعتیاد زنان همه را به فکر ارائه راهکار انداخته و مسئوالن نیز به 
دنبال راه حلی برای پیشگیری از بحران هستند و دالیل مختلفی را برای 
چنین معضلی بیان می کنند؛ از نبود نشاط و تحرک اجتماعی تا استفاده 

از فضای مجازی.

چندی پیش معاون اجتماعی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی  
گفته بود: شواهد، گسترش انواع آســیب های اجتماعی در جامعه و پیدا 
شدن پدیده های جدیدی مانند افزایش اعتیاد و مصرف قلیان و سیگار در 
بین زنان کشور را نشان می دهد و این مسائل واقعا جای نگرانی و دغدغه 
دارد. محمد هادی ایازی معتقد است نشاط اجتماعی در کشور کم است 
و برقراری نشــاط اجتماعی در جامعه یکی از دغدغه های جدی وزارت 

بهداشت است.  
وی آماری ارائه کرده و گفته: در این زمینه قطعا در جامعه مشکل داریم، 
آمارها نشــان می دهد که ۲۳.۴ درصد مردم دچار مشکالت و اختالالت 
سالمت روان هستند، ۱۶ درصد زنان و دختران و ۱۲ درصد مردان افسرده 
هستند، بنابراین باید برای توســعه فضای نشاط و شادی در جامعه همه 
دستگاه های مسئول و رسانه ها همکاری کنند. ایازی همچنین استفاده 
نادرســت از فضای مجازی را در دامن زدن به این دغدغه موثر می داند و 
معتقد است، راه حل اصلی این است که رسانه ها با فرهنگ سازی و آگاه 
سازی مردم، کاری کنند که مردم خودشــان در پیشگیری از آسیب ها 

احساس مسئولیت کنند.
در این خصوص دکتر احمد پدرام، روانشناس نیز در گفت و گو با روزنامه 
زاینده رود، به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا تنها کمبود نشاط اجتماعی 
می تواند باعث افزایش آمار اعتیاد در میان زنان شود، چنین پاسخ داد: لذت 

جویی و لذت طلبی همیشه درهمه افراد 
وجود داشته اســت. ما شادی ها و لذت 
ها را به دسته گذرا و پایدار تقسیم می 
کنیم. هرچند شادی های گذرای مثبت 
هم داریم، اما اگر فرد شرایط مناسبی از 
نظر شخصیتی نداشته باشد ممکن است 
در شادی های زودگذر و مخرب دست و 
پا بزند و در آن ماندگار شــود. به همین 
دلیل است که در جامعه ما اعتیاد روبه 

گسترش است.
وی دالیل افزایش اعتیاد در میان زنان را 
وجود زیربنای افسردگی و اعتمادبه نفس 
پایین، نداشتن خانواده سالم و همچنین 
ضعف اندیشــه می داند و معتقد است 
نقش نهادهای اجتماعی در این زمینه 
بسیار موثر است و اگر کمک کنند که در 

سیستم آموزش و پرورش بتوان افراد را آموزش داد و آگاه کرد تاثیر زیادی 
در پیشگیری از اعتیاد خواهد داشت. 

افزایش اعتیاد زنان به انواع مخدرها و استقبال از مصرف سیگار و قلیان در میان این طیف از جامعه، به دغدغه ای  سمیه حفیظی 
تبدیل شده که البته به نظر می رسد کم کم به مسئله ای عادی تبدیل می شود و چندان از سوی متولیان امر جدی گرفته نمی شود. 

آمار این روزهای 
اعتیاد زنان همه 

را به فکر ارائه 
راهکار انداخته 
و مسئوالن نیز 

به دنبال راه حلی 
برای پیشگیری از 

بحران هستند 

رییس اداره فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشــی 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: اختتامیه چهل و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشــد از امروز تا یازدهم آذرماه 
در مشهد برگزار می شود که ۸ فیلم کوتاه از دانش آموزان 
 و فرهنگیان اســتان به جشــنواره بین المللی فیلم رشد 

راه یافتند.
 مرتضی شــکری گفت: ۸ فیلــم کوتاه در گرایــش های مســتند، پویا نمایی، داســتانی و  داســتان کوتاه 
از ۵ دانش آموز و ۳ همکار فرهنگی آموزش و پرورش استان اصفهان به بخش مسابقه چهل و هفتمین جشنواره 

بین المللی فیلم رشد راه پیدا کردند.
وی با اشاره به اینکه اختتامیه چهل و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد از امروز تا یازدهم آذرماه در مشهد 
مقدس برگزار می شود، خاطرنشان کرد: فیلم های کوتاه دانش آموزان مهدی امیریان از ناحیه ۱، مهسان سادات 
ایوبی و ملیکا کدخدایی از ناحیه ۲، ثمین گشتیل از ناحیه ۳، مینا باهنر از ناحیه ۵ به بخش مسابقه  این دوره 

از مسابقات راه پیدا کردند.

راهیابی ۸ فیلم کوتاه 
از آموزش و پرورش 
اصفهان به جشنواره رشد

عکس  روز 

ضریب نفوذ ۷۰ درصدی اینترنت در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

حوادث

ابوالفضل رسولیان، سرپرست مرکز آموزش علمی 
کاربردی شهرداری های استان اصفهان در مراسم 
بزرگداشت بیســت و  پنجمین ســالروز تاسیس 
دانشــگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: ربع 
قرن از فعالیت دانشگاه های علمی کاربردی کشور  

و یک دهه از عملکرد دانشگاه علمی کاربردی مرکز 
شهرداری ها در استان اصفهان می گذرد.

وی افزود: تاکنون در دانشــگاه علمــی کاربردی 
مرکز شهرداری های استان اصفهان ۶ هزار و ۸۰۰ 
دانشجو پذیرفته شده که از این میان ۳ هزار و ۸۰۰ 

نفر دانشجوی این مرکز و ۲ هزار و ۶۵۰ نفر تا پایان 
شهریور امســال فارغ التحصیل شده اند و یک هزار 
و ۵۰۰ نفر از این تعداد از پرسنل شهرداری  استان 
اصفهان بودند.سرپرســت مرکز آمــوزش علمی 
کاربردی شــهرداری های اســتان اصفهان درباره 

آمار جذب دانشجوی ۳ ســال اخیر گفت: در سال 
۹۴ تعداد ۵۵۴ نفر، ۴۶۰ نفر در سال ۹۵ و در مهر 
سال ۹۶ با تکمیل ظرفیت ۴7۰ نفر دانشجو تاکنون 
جذب این دانشگاه شده اند . وی تاکید کرد: در این 
حوزه تالش شده تا رشته های ماموریت گرا ارائه شود 
و هم اکنون در همین رابطه ۲۰ رشته جدید تعریف 
شده و سرفصل های دروس در حال تدوین هستند 

و از مهر ماه سال بعد ارائه خواهند شد.

 سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری های استان: 
6 هزار و ۸00 دانشجودر دانشگاه علمی کاربردی شهرداری پذیرفته شده است

معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد اســتان 
اصفهان گفت:حدود پنج هــزار نفر از زنان زیر ۴۵ 
سال تحت حمایت کمیته امداد از خدمات تامین 
اجتماعی چون بازنشستگی، فوت، از کارافتادگی و 

درمان محروم هستند.
 جالل یزدانــی اظهار کرد: باوجــود اعتبارات کم 
دولتی زنان کارآفرین و افراد خودکفا شده از مزایای 
خدمات بیمه ای بهره مند شــده و توســط بیمه 
تامین اجتماعی دفترچه خدمات درمانی دریافت 
می کنند و با پرداخت حق بیمه توسط کمیته امداد 

بعد از بازنشستگی مستمری دریافت می کنند.
وی افزود: در شش ماهه نخســت سال جاری ۱۵ 

هزار سبد غذایی اهداشده است.
 یزدانی بیان داشــت: به  منظور توانمندســازی 
مددجویان و رســیدن بــه خروجی پایــدار و از 
ســوی دیگر افزایش ضریب نفوذ بیمه ها در بین 
جامعه هدف، پرداخت حق بیمــه اجتماعی آنها 
با مشــارکت این نهاد به صندوق تامین اجتماعی 
به صــورت ماهانه واریز می شــد و بیمه شــدگان 

می توانستند از تمامی مزایای بیمه های اجتماعی 
نظیر )بازنشستگی، فوت، ازکارافتادگی و درمان( 
اســتفاده کنند، اما اخیرا طبق یکــی از مصوبات  
بهره مندی زنــان از خدمات تامیــن اجتماعی به 
دلیل زمان بر بودن آن و عــدم توان پرداخت حق 
بیمه مددجویان از سوی کمیته امداد دستور عمل 
جدیدی اعالم شد به صورتی که  بیمه زنان زیر ۴۵ 
ســال قطع و بهره مندی آنها از خدمات بیمه ای و 

بازنشستگی پایان یابد.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اصفهان اعالم کرد:

محرومیت ۵ هزار زن سرپرست خانوار از خدمات بیمه 

کمیته امداد

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: باید فضای 
مجازی مدیریت شود و چنانچه این کار انجام نشود، 
آسیب زا خواهد بود. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی 
در گفت و گو با ایمنا با بیان اینکه نرخ نفوذ اینترنت 
در اصفهان بیش از 7۰ درصد گفت: اینترنت و فضای 
مجازی تســهیل کننده  خدمات در حوزه اجتماعی 
برای شهروندان است، اما باید دانست که استفاده از 
فضای مجازی و اینترنت تهدیداتی را هم برای کاربران 

به دنبال دارد. 
رییس پلیس فضای تولید و تبادالت انتظامی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: جرایــم رایانه ای موضوع 
جدیدی در فضای مجازی نیســت و موضوع افزایش 
دسترسی پذیری، افزایش نفوذ و ارتباطات چند الیه 
ای همانند هویت های چندگانه، ارتباطات در خلوت و 
نهان و یا محتواهایی که می تواند آسیب های روحی و 
روانی عمیقی را برای شهروندان داشته باشد، همواره 

در این فضا وجود دارد.
این مقام ارشد انتظامی با تاکید به اهمیت مدیریت 
فضای مجازی اظهار داشت: کاربران باید آگاه باشند که 

در شرایطی قرار دارند که تهدیدات در فضای مجازی از 
حالت شکلی به سمت حالت عینی و وجودی رسیده  

و ضروری است که در این فضا  آگاهانه تر عمل کنند.
 ســرهنگ مرتضوی گفت:  بایــد در فضای مجازی 
مســئوالنه رفتار کنیم، با در نظر گرفتن موضوعاتی 
مانند مهارت افزایی، آموزش، کنتــرل  و نظارت به 
ویژه در حوزه نوجوانان و جوانان در عرصه خانواده از 
اهمیت باالیی برخوردار است تا نوجوانان و جوانان از 

آسیب های عمیق این فضا مصون باشند.

رییس پلیس فتای استان خبر داد:

ضریب نفوذ ۷0 درصدی اینترنت در اصفهان

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان:

یک سوم فضاهای آموزشی استان اصفهان نیاز به مقاوم سازی دارد

فتا

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
گفت: در سال تحصیلی آینده به ۱۶ هزار استادکار 
در هنرســتان های کشــور نیازمند هستیم که 
اصلی ترین چالــش در آموزش هــای مهارتی 

محسوب می شود.
علی زرافشان اعالم کرد: در سال تحصیلی ۹8-۹۷ با دشــواری ها و پیچیدگی های زیادی 
مواجه خواهیم بود که با استقرار نظام ۳-۳-۶ پدیدار شده که از جمله آنها ساماندهی نیروی 
انسانی و فضاهای آموزشی است،  افزود: با توجه به این ساختار، در سال تحصیلی آینده به ۱۶ 
هزارهنرآموز و در حدود همین استادکار نیازمندیم که اصلی ترین چالش پیش رو محسوب 
می شود؛ البته بخشی از تامین این نیروها با حذف پایه سوم هنرستان در سال تحصیلی آینده 
و آزاد شدن نیروی انسانی این پایه و بخشی دیگر از طریق خرید خدمات تامین خواهد شد 

همچنین چالش مهم دوم تامین فضاهای آموزشی و شناسایی ظرفیت این فضاهاست.

به ۱6 هزار استادکار 
در هنرستان های 
کشور نیازمند هستیم

 دستمال های اعتیاد آور
 قیمت فقط هزار تومان!

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: حدود یک سوم از فضای آموزشی استان نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است که بعضی از این مراکز دارای شرایط بحرانی هستند.
محمدحسن قائدیها در مراسم افتتاح هنرستان ملک ۳، درباره وضعیت فضای آموزشی در استان اصفهان اظهار کرد: در دوران کنونی حدود یک سوم از فضای آموزشی استان نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است که بعضی از این مراکز 
دارای شرایط بحرانی هستند. وی شهرستان نجف آباد را جزو شهرستان های اول استان از لحاظ کمبود فضای آموزشی در حد بحران برشمرد و افزود: امروز بیش از هر زمانی، آموزش  و پرورش نیازمند کمک و همت خیرین است به  
خصوص شهرستان نجف آباد از لحاظ فضای آموزشی در شرایط بحرانی تری قرار دارد. مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان درباره دیگر مشکالت فضای آموزشی در استان گفت: یکی دیگر از مشکالت به  خصوص در سطح شهر 

اصفهان، وجود ۵۰۰ مدرسه وقفی است که باید در قبال فضا، اجاره بها پرداخت شود که در سال جاری سه مورد از این مدارس حکم تخلیه حقوقی گرفته شد که طی پیگیری ها تا سه سال آینده به آموزش  و پرورش مهلت داده شد.
وی وجود مدارس دو نوبته را خسارتی به وضعیت آموزشی دانش آموزان بیان کرد و افزود: در استان اصفهان درباره وضعیت آموزشی با مشکل پراکندگی شهرستان ها و بزرگی استان مواجه هستیم و هم اکنون ۲۱۰ مدرسه در استان 

زیر ۱۰ نفر دانش آموز دارند به طوری که در برخی از شهرستان ها همچون خور و بیابانک و فریدونشهر مدارس دو نفره یا سه نفره وجود دارد.

درشهر

مدیرکل متوسطه نظری وزارت آموزش 
و پرورش اعالم کرد:

کاهش گرایش دانش آموزان 
به رشته ریاضی

مدیرکل متوســطه نظــری وزارت آموزش و 
پــرورش گفــت: امســال درصــد گرایــش 
دانش آموزان به رشــته علوم انسانی نزدیک به 

رشته علوم تجربی شده است.
قربانعلی افشــانی افــزود: امســال در هدایت 
تحصیلی، درصد گرایش دانش آموزان به رشته 
علوم  انسانی افزایش یافته ؛ به طوری که نزدیک 
به درصد گرایش دانش آموزان به رشــته علوم 

تجربی شده است.
وی افزود:  ســال گذشــته اگر بیــش از ۴۰ 
درصد دانش آموزان در شــاخه نظری، رشته 
علوم تجربــی را انتخــاب کــرده بودنــد، ۳۵ 
 درصد به سمت رشــته تحصیلی علوم انسانی

 رفتند.
مدیرکل دفتر متوسطه نظری وزارت آموزش و 
پرورش گفت: امسال این درصدها خیلی نزدیک 
بود، برای مثال ۴۱ درصد اگر رشته علوم انسانی 
بودند، ۴۱.۵ درصد رشته علوم تجربی را انتخاب 

کردند.

صدور گواهینامه بدون کارت 
پایان خدمت یا معافیت

صدور گواهینامه رانندگی بــدون کارت پایان 
خدمت یا معافیت ســربازی از امروز در سراسر 

کشور آغاز می شود.
ســردار مهری، رییس پلیس راهور ناجا با بیان 
این مطلب افزود: برابر ابالغیه ستادکل نیروهای 
مسلح و به استناد ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری 
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه صدور گواهینامه رانندگی 
اعم از خودرو و موتورسیکلت بدون کارت پایان 

خدمت یا معافیت آغاز شد.
وی افزود: بر این اســاس افراد متقاضی ذکور 
باالی ۱۸ ســال ســن می توانند از اول آذرماه 
جهت ثبت نــام بــرای دریافــت گواهینامه 
 رانندگــی به آموزشــگاه های مجــاز مراجعه

 کنند.

معاون حقوقی بنیادشهید:
کسر خدمت فرزندان 

ایثارگران، در فرآیند اجراست
 معاون حقوقی و امور مجلس بنیادشهید و امور 
ایثارگران گفت: کسر خدمت مقدس سربازی 
فرزندان ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه 
آمده است، اما هنوز اجرایی نشده و در فرآیند 

اجراست.
 سعید عندلیبی افزود: بر اساس بند هفت ماده 
۸۸برنامه ششم توسعه، افرادی که دارای سابقه 
ایثارگری هستند برای کسر خدمت فرزندانشان 
می توانند اقدام کنند که این موضوع حتی در 

قانون برنامه بودجه نیز آمده است.
وی با بیان اینکه اعالم شــده برای تحقق این 
 موضوع ایثارگران بایــد در مراکز پلیس +۱۰ 
ثبت نام کنند گفت: اطالع دقیقی در این زمینه 
ندارم و باید از طریق ستاد کل نیروهای مسلح 

این موضوع پیگیری شود.

برگزاری آزمون برای تعیین 
تکلیف حق التدریسی ها

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی از برگزاری آزمــون برای 
تعیین تکلیف اســتخدام حق التدریســی ها 
 و آمــوزش دهنــدگان نهضت ســواد آموزی

 خبر داد.
جبار کوچکی نژاد  در مورد مســئله استخدام 
حق التدریســی ها اظهار کرد: این مسئله در 
مجلس با اما و اگرهای بســیاری روبه رو است 
 و بعد از تصویب طرح یک فوریتی اســتخدام 
حق التدریــس ها به این نتیجه رســیدیم که 
برخی از حق التدریس ها با رابطه و بدون طی 
کردن ســنوات کافی مشــغول به کار شدند؛ 
بنابراین نیاز به چاره اندیشــی بــود. وی ادامه 
داد: با توجه به این شــرایط تصمیم بر این شد 
تا آزمونی جامع و داخلی از مشموالن طرح که 
شامل آموزش دهندگان نهضت، معلمان طرح 
خرید خدمات آموزشــی و حق التدریسی ها 
باشد برگزار شود و شــرایط آزمون به گونه ای 
باشــد تا اکثریت افراد پذیرفته شده استخدام 

شوند.

اخبار

دغدغه ای که جدی گرفته نمی شود؛

دود اعتیاد زنان در چشم جامعه
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دین و اندیشه

  

این گزارش قصــد دارد وقف های جالب 
یــا نیــات شــگفت انگیز واقفــان خیر 
و نیک اندیــش کشــور را که نشــان از 
خیرخواهی مردم عزیز و مسلمان ایران 

اسالمی دارد، بازخوانی کند.

 وقف برای تامین گوشت 
در منطقه »بشرویه« استان خراســان جنوبی موقوفه ای وجود دارد به 
نام »بند گربه ای« که صاحب این زمین آن را برای جلوگیری از اذیت 
و آزار گربه ها وقف کرده اســت. همان طور که می دانید در گذشــته 
نگهداری گوشت در خانه ها به راحتی امروز امکان پذیر نبود و گاه اتفاق 
می افتاد که تکه گوشت موجود در خانه توسط گربه ای ربوده می شد. 
پس از این وقف، دیگر صاحب خانه در بشــرویه حق نداشت گربه را به 

دلیل ربودن گوشت مورد آزار قرار دهد. همچنین 
حق نداشت افراد خانواده را به دلیل سهل انگاری 
در نگهداری گوشت تنبیه کند بلکه با مراجعه به 
شــخصی که زمین گربه ای در دست او بود، وجه 
گوشت ربوده شده را دریافت می کرد؛ بدین سان 
محبت و عطوفت در میان مردم گسترش یافته و 
از رفتارهای خشن و غیر اسالمی کاسته می شد. 

  وقف کتاب فروشی برای ترویج کتاب خوانی 
وقف مغازه کتاب فروشی به عنوان نخستین وقف سال جاری در شهر 
بابک ثبت شده است. این وقف با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
و شناخت ســیره اهل بیت)ع( به عمل آمده اســت. صفر غضنفری 
از خیران نیکوکار شهرســتان شــهربابک اســت که در یک اقدام 
خداپسندانه فرهنگی، مغازه کتاب فروشی خود را با مساحت 113متر 
مربع، شــامل یکهزار جلد کتب نفیس مذهبی، اعتقادی و... با هدف 
ترویج و اشاعه فرهنگ کتاب خوانی و شناخت سیره اهل بیت)ع( وقف 
کرده است. تمامی کتاب های موجود در این کتابخانه عالوه بر فروش، 
به صورت امانت نیز در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. ارزش این 
ملک بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد شده و تولیت اداره 
و امور کتابخانه تا زمان حیات واقف برعهــده خود وی و بعد از آن به 

عهده امام جمعه وقت شهرستان شهر بابک است.

  اولین وقف سایبری جهان 
یکی از جالب ترین وقف های مبتکرانه ســال گذشــته، وقف مجازی یا وقف 
سایبری است که برای نخستین بار توسط مرتضی میرسراجی متولد سال 1358 
انجام شده اســت. درآمد این موقوفه، جوایز، هدایا، حمایت های مالی و غیره، 
به برگزیدگان وب سایت که منتخب هیئت داوری هستند اختصاص می یابد. 
این وقف منفعتی و عام است و نخســتین وقف سایبری جهان لقب گرفته. در 
وب سایت »الخیرات« سعی بر این است تا کارهایی که عیار 24 دارند و عالی و 
خوب محسوب می شوند به مردم معرفی شوند. در حال حاضر حدود 75 وقف 

جالب، از نظر نوع و عواید، برای معرفی در این وب سایت قرار گرفته است. 

 یک فنجان آب قنات، وقف توزیع خرما برای افطار مومنان 
روزه دار 

در یکی از پرونده های ثبت موقوفات آمده است: محمد ایوبی فرزند علی 
متولد سال 1327 ساکن خیابان غفاری گناباد در یک اقدام عجیب ولی 
خیرخواهانه یک فنجان آب از چشمه جاریه سنو و کیساب در مدار پانزده 
از طاقه حاج میرزا محمود حسینیان در بخش گناباد را وقف توزیع خرما 
کرده است. مورد مصرف این موقوفه برای افطار مومنان روزه دار بعد از نماز 

مغرب در ماه ضیافت الهی در یکی از مساجد روستاست.

  یک مشت پسته در جلسات 
قرآن 

از موقوفات جالب دیگری که می توان 
به آن اشاره کرد، وقف یک مشت پسته 
برای جلسه قرآن کریم است؛ اما جالب 
آنکه عباس خلیلی صاحــب این باغ، 
همه باغ را به شرط تهیه آن یک مشت 
پسته وقف کرده اســت. خلیلی اهل 
شهر سنخواســت از توابع شهرستان 
جاجرم، محصول باغ پسته یک میلیارد 
ریالی خود را با نیت تهیه یک مشــت 
پسته برای جوانان و نوجوانان نمازگزار 
و شــرکت کنندگان در جلسات قرآن 
مسجد جامع شهر و اطعام و عزاداری 
حضرت زهــرا)س( در دهه فاطمیه و 

همچنین ابن سبیل وقف کرده است.

  جاروی پر طاووس وقف حرم مطهر امام رضا)ع( 
این جارو را فردی به نام »حاجیه نواب والده ســاالر« در ســال 1263 
هجری قمری یعنی نزدیک به 170 ســال پیش وقف حرم مطهر امام 
رضا)ع( کرده است. دسته این جاروی پر طاووس با دسته پوش مروارید 
دوزی شده ای پوشانده شده اســت و تعداد پرهای طاووس به کار رفته 
در این جارو در حال حاضر به 90 پر می رسد؛ اما تعداد پرهای اولیه آن 
درحدود یکصد پر بوده است. تزئینات پارچه دسته پوش از جنس مخمل 
قهوه ای تیره، ابریشمی و به شکل ذوزنقه است. ساق بزرگ ذوزنقه محل 
نگهداری پرهاست و ساق کوچک تر داخل دسته طال قرار دارد. جنس 
مواد رودوزی بیشتر از مروارید اصل بحرینی در سه اندازه مختلف است. 

این جارو االن در موزه مرکزی آستان قدس نگهداری می شود.

 آشپزخانه برای مراسم جشن و عزاداری 
حسین خادمی، آشــپزخانه مجهز و کاملی در زمینی به مساحت 450 متر 
مربع ساخته و پس از تکمیل عرصه و اعیان، آن را وقف کرده است.این واقف 
خیراندیش آشپزخانه خود را برای استفاده حسینیه اباالفضلی هیئت دارالشفای 
رضوانشهر و همچنین آشپزی جهت مراسم جشن و عزاداری خارج از حسینیه 
وقف کرده است. ارزش ریالی این آشپزخانه دو میلیارد و پانصد میلیون ریال 

برآورد شده است. 

 درخت زرشک برای افراد بی بضاعت 
»محمد علی کلنگی خواه سربیشه« در اقدامی خداپســندانه اموال خود را برای کمک به فقرا، 
فعالیت های قرآنی و عزاداری امام حسین)ع( و ساخت مسجد و حسینیه وقف کرده است. این 
وقف، یک قطعه زمین مشجر و زراعتی با 1500 اصله نهال زرشک به مساحت 26 هزار و 197 متر 
مربع به انضمام هشت ساعت آب از مدار 16شبانه روز چاه کشاورزی حسین کلنگی خواه است که 
برای عزاداری ابا عبدا... الحسین)ع( در ایام محرم در امین آباد، برای ساخت و ساز مسجد و حسینیه 

امین آبادی ها هزینه های جاری و فعالیت های قرآنی در شهرستان سربیشه وقف شده است. 

 وقف مهریه برای ساخت مسجد 
در شــمار موقوفات جالب، بایــد به قطعه 
زمینــی به مســاحت 400 متــر مربع در 
روســتای مالقلی بخش وردشت سمیرم 
اشاره کرد که ارزش آن را بالغ بر 40 میلیون 
ریال برآورد کــرده اند، ایــن موقوفه جزو 
موقوفات انتفاعی با نیت ســاخت مسجد 

برای این روستاست. در این روستا 
مسجدی وجود نداشــت؛ اما خانم 
»روح انگیز شهریاری« این زمین را 

که مهریه اش بود، وقف کرد.

 وقــف 25 درصــد از بیمــه عمر و 
سرمایه گذاری جهت تفسیر قرآن 

بانــوی شــهرضایی، 25 درصــد از بیمــه عمر 
و ســرمایه گذاری خــود را وقــف کــرد. خانم 
»بتول آقاســی« واقف 25 درصــد از بیمه عمر و 
ســرمایه گذاری، این وقف را با نیت تفسیر قرآن 

انجام داد. شغل این واقف خیاطی است.

 وقف زمین جهت ترویج فرهنگ 
وقف 

آقای »رمضان مبرم« واقف نیک اندیش 
در بخش میشــخاص از توابع شهرستان 
ایالم، 90 هزار متر مربع زمین کشاورزی 
خود را وقف کرد و برای اولین بار در استان 
ایالم، موقوفه خود را با نیت تبلیغ و ترویج 
فرهنگ وقــف، روضه خوانــی حضرت 

زهرا)س( و کمک به ایتام وقف کرد.

 وقف دیگ 
خانم خدیجه خسروی یک عدد دیگ بزرگ را وقف امور خیر کرده تا پیوسته به هر کس که به آن نیاز داشت بدهند. این 

وقف در پنجم فروردین 1331 به ثبت رسیده است.

 وقف زمین زراعی جهت 
ترویج فرهنگ مهدویت 

اولیــن وقــف مهدویت اســتان 
کردســتان با نیت ترویج فرهنگ مهدویت و 
شمیم ظهور حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحنا له 
الفداء( در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قروه 
به ثبت رسید. واقف خیر اندیش »شکرا... پارسا« 
زمین زراعی به مساحت حدود دو هکتار از اراضی 
مرغوب کشــاورزی منطقه را در راستای ترویج 
فرهنگ مهدویت و ظهور وقف کرد. نوع نیت واقف، 
یکی از جدیدتریــن و ضروری ترین نیات در حال 
حاضر اســت که در عصر غیبت حجه بن الحسن 

العسکری)عج( به سر می بریم.

 زمیــن 5000 متــری اهل ســنت وقف مدرســه حضرت 
فاطمه الزهرا )س( 

شماری از ترکمنان اهل سنت روستای »دشتک علیا« از توابع شهرستان مانه 
و سملقان در استان خراسان شــمالی، پنج هزار متر مربع زمین خود را وقف 

مدرسه علمیه حضرت فاطمه زهرا)س( کردند. 

 موقوفه ای برای انرژی هسته ای در خرمشهر 
به تازگی یک بانوی نیکوکار، ملکی به ارزش 20 میلیارد ریال را در خرمشهر برای توسعه فعالیت علمی دانشجویان در زمینه انرژی هسته ای وقف کرد. همچنین به 
مناسبت هفته وقف سال 92، این بانوی نیکوکار که تهرانی االصل نیز هست، ملکی تجاری را در خرمشهر با متراژ 400 متر مربع به منظور حمایت از فعالیت های 

علمی دانشجویان در زمینه انرژی هسته ای وقف کرد.

وقف های جالب با نیت های شگفت

 یک درصد از سهام کارخانه لوله و پروفیل 
»سیدعلی موسوی« نیز در اقدامی خداپسندانه یک درصد از 
شش درصد کل ســهام کارخانه لوله و پروفیل کویر خراسان 
جنوبی را برای بیماران سرطانی شهرستان بیرجند وقف کرده 
است. این وقف برای درمان بیماران سرطانی شهرستان بیرجند 

درنظر گرفته شده است.

  وقف باغی برای بیماران سرطانی 
یکی از کارهای خداپسندانه برای آرامش روانی و درمان بیماران سرطانی در سال گذشته، 
وقف خانه باغی توسط حجت ا... حشمتی است که واقف ملک 35 میلیارد ریالی بوده و به 
گفته خود، آن را برای رضای خدا و به شــکرانه سالمت خود و خانواده اش وقف امور خیر 
کرده است. به گفته کارشناسان وقف، این زمین به مساحت 600 متر مربع و با ارزش مالی 

بیش از سه میلیارد تومان برآورد شده است.

 وقف مهریه برای برگزاری مراسم والدت و شهادت امام رضا)ع( 
واقف خیر اندیش »فاطمه آشوری« از اهالی روســتای چاه فالیز واقع در 10 
کیلومتری شهرستان بجستان، پنج دانگ اراضی از مزرعه چاه فالیز و آب آن را 
که مهریه وی محسوب می شود، با نیت مصرف در هزینه های برگزاری مراسم 
والدت و عزاداری در شهادت امام رضا)ع( وقف کرد. ارزش ریالی موقوفه مذکور 
یکصد میلیون ریال اســت. اینها تنها نمونه هایی اندک از هزاران وقف جالب 
یا نیات شــگفت انگیز واقفان خیر اندیش کشــور عزیزمان ایران است که در 

جای جای آن به ثبت رسیده است.

سمیه مصور  سال ها همنشینی با 
کالم الهی و تالش 
برای انجام فعالیت های قرآنی سبب شــد تا ایده وقف 
موسسه نورالقرآن در ذهن مدیرعامل این مجموعه شکل 
بگیرد. تا آن زمان کسی برای وقف موسسه ای قرآنی که 
در راه ترویج ونشر معارف الهی فعالیت کند، پیش قدم 
نشده بود؛ اما بدرالسادات نقوی پا پیش گذاشت و یکی از 

اولین های وقف را به نام خود ثبت کرد.
او یکی از هزاران بانوی نیکوکاری است که توانست نقش 
ماندگاری را درزمینه وقف به نام خود ثبت کند و خود را 
در ردیف زنانی قرار دهــد که 20 درصد از کل موقوفات 

جهان اسالم را به خود اختصاص داده اند.
در روزهایی که در تقویم کشور به نام »وقف« نام گذاری 
شــده اســت، پای صحبت این بانوی واقــف اصفهانی 
نشستیم که در روزگاری که با وجود گسترش وقف در 
جامعه، کمتر وقفی در زمینه فعالیت های قرآن صورت 
می گیرد، توانست با وقف مجموعه خود گامی درراه کم 

کردن مهجوریت کالم الهی بردارد.
 مدیر موسسه نورالقرآن، حضور در صحنه فعالیت های 
قرآنی را از دغدغه های شخصی اش می داند که همیشه 

دوست داشته در زمینه جوانان کاری انجام دهد و درباره شروع فعالیتش به زاینده رود می گوید: از همان سال های اولی که ازدواج کردم در این 
فکر بودم که در زمینه بانوان، کار قرآنی انجام دهم؛ از این رو با فراهم شدن شرایط و همراهی همسرم در سال 78 در منزل شخصی فعالیت قرآنی 
خود را با برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن و با همکاری دارالقرآن بسیج استان اصفهان آغاز کردم و به دلیل حضور چشمگیر بانوان در این 
دوره ها و کمبود فضا برای برگزاری کالس ها، یک ساختمان در خیابان بزرگمهر تهیه کرده و موسسه نورالقرآن را تاسیس کردیم که پس از پنج 
سال فعالیت در آن مکان، باز هم در آنجا با کمبود ظرفیت مواجه شدیم و ساختمان فعلی در میدان احمدآباد را در سال 89 خریداری کردیم.

 نقوی درباره تصمیمش برای وقف کردن این موسسه می گوید: 11 سال در کنار قرآن بودن و زحمت کشیدن برای این کتاب الهی، سبب شد 
تا به این فکر بیفتم که برای همیشه موسسه را ماندگار کنم و بهترین راه برای این کار را در وقف کردن آن دیدم. از این رو در فروردین سال 90 

موسسه »نورالقرآن« را که آن زمان حدود 1/5 میلیارد تومان ارزش داشت وقف کردم.
مدیر موسسه نورالقرآن با اشاره به اینکه وقتی تصمیم به وقف این مجموعه می گیرد زمین و زمان با او مخالفت می کنند، ادامه می دهد: انسان 
میل به جاودانگی دارد و به دنبال عمل خیری می گردد که بی نهایت باشد و چه خیری باالتراز وقف؛ آن هم وقف پیرامون قرآن که در جامعه 

مهجور مانده و به آن توجهی نمی شود.
نقوی می افزاید: اگر بدانیم که قرآن کریم هم نشان راه است و هم راه، آن هم راهی که ما را به حقیقت و راستی می رساند، سعی می کنیم برنامه 
زندگی مان را از این معجزه الهی بگیریم و به فعالیت هایی بپردازیم که به توسعه و نشر فرهنگ قرآنی در سطح جامعه کمک می کند؛ چراکه 
پرداختن به قرآن و فعالیت هایی که به تعالی قران در سطح فرد و جامعه می انجامد، هم آن راه مستقیم است و هم راهنما و هرکه رهرو این راه 

است اهل قرآن است؛ که اهل قران به تعبیر پیامبر اکرم)ص( اهل خدایند که فرمود: »اهل القران اهل ا... و خاصته«
این بانوی واقف اصفهانی به فعالیت های این موسسه نیز اشاره می کند و می گوید: نشــر و توسعه فرهنگ قرآن وسیره اهل بیت )ع(، تربیت 
مربیان کارآمد جهت نشر فعالیت های قرآنی و تربیت مدرسان متخصص برای اعزام به مرکز قرآنی، از مهم ترین فعالیت های این موسسه به 
حساب می آید که تاکنون توانسته بیش از 65 هزار نفر را در ســطوح مختلف آموزش دهد و درحال حاضر بسیاری از آنها توانسته اند جذب 

مدارس و مراکز آموزشی شوند.
نقوی که خود صاحب سه فرزند است در پایان اشــاره می کند: در دنیای باقی از پدر و مادر درباره فرزند صالح، کار خیر و اسم فرزندان سوال 
می شود. توصیه می کنم به پدر و مادرها که پس از تقسیم مال و ارث برای فرزندان باقی مانده، اموالشان را وقف کنند و به فرزندانشان نیز وقف 

را بیاموزند.

گفت وگو با بانویی از تبار نیکوکاران واقف؛
وقف قرآنی، باالترین جاودانگی است

 نجمه فاتحی روزی کتابی با عنوان » احسان ماندگار« به دستم رسید. احسان ، نیکی، خیر و خوبی واژه هایی 

آشنا و دوست داشتنی اند؛ اما ماندگار بودن...

فکرش را بکن، »ماندگار بودن« یعنی اینکه خوبی ها آثارشان تا همیشه باقی بماند؛ حتی اگر فاعل کار در قید حیات ظاهری و مادی 

نباشد. اگر دین را به یک پازل تشبیه کنیم انصافا می توان گفت انفاق و نیکو کاری از درخشان ترین تکه های این پازل هستند؛ 

اما اگر بازهم جزئی ترنگاه کنیم، متوجه می شویم که در میان شیوه های متنوع انفاق، وقف می تواند بهترین و ماندگارترین شیوه 

انفاق باشد که تا همیشه آثار و خیرات بخشش مال و کمک به مردم به ویژه محرومان و نیازمندان را حفظ نماید. در واقع وقف هم 

مانند بسیاری دیگر از تعالیم اسالمی بر اهمیت ساختن یک جامعه آرمانی تاکید می کند و کارکرد های این سنت پسندیده در 

جامعه اعم از فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. و اما شاید مهم ترین موضوعی که در این زمینه قابل تامل باشد اهمیت 

وقف در رفع نیازهای روز جامعه است . نکته دقیقا همین جاست که در هر زمان و با توجه به موقعیت و نیازهای خاص یک جامعه، 

می توان موقوفات را صرف نیازهای خاصی نمود. در گذشته بیشتر به مواردی همچون احداث داراالیتام ، کتابخانه، مسجد، قنات، 

پل، آب انبار و... توجه می شد که در حال حاضر این نیازها تغییرات عمده ای یافته است. از جمله این نیازها  می توان به این موارد 

اشاره کرد: احداث بیمارستان برای بیماران خاص، کمک به ایتام، احداث پرورشگاه ، کمک به دانشجویان و اطفال بی بضاعت، 

کمک به افراد حادثه دیده در بالیای طبیعی مانند ســیل، زلزله ، تهیه لوازم تحصیل دانش آموزان بی بضاعت، جهیزیه عروس، 

احداث کتابخانه های عمومی، مراکز توان بخشی، تامین آب شرب روستایی دورافتاده، کمک به امر ازدواج و تامین مسکن برای 

زوج های جوان و کم درآمد، تالش برای بازپروری افراد معتاد، توسعه تولید ملی، اشتغال زایی، امور پژوهشی و تحقیقاتی و... .

 امید است که به فضل خداوند، جایگاه این سنت پسندیده روز به روز بیشتر شناخته شود و بیش از پیش مورد توجه مردم نیکوکار 

قرار گیرد و جامعه ما به حقیقت یک آرمانشهر اسالمی نزدیک و نزدیک تر شود.

وقف و نیازهای روز جامعه

فوتو نکته

آیت ا... بهجــت درباره جایگاه قــرآن و اهمیت آن 
فرموده اند:

»به هیچ امت و ملتی چنین قرآنی داده نشده که این 

همه خواص و آثار داشته باشد. نعمت به این بزرگی 

به ما داده شده، ولی مثل این است که اصال نداده اند. 

توسل به قرآن و حمل و فهم و قرائت آن برای نجات 

عموم مردم )چه رسد به خواص( مفید است.

جای تعجب است که به شخصیت ها و سخنان آنها 

اهمیت داده می شود و ســخنرانی هایشان ضبط 

می شود، اما قرآن که در دست ماست این طور نزد ما 

ارزش ندارد. همه می دانیم که درباره قرآن مقصریم!

قرآن کتابی است که پیغمبر ساز است، زیرا پیغمبران 

دو گونه اند: قسم اول پیامبرانی هستند که از جانب 

خداوند به پیامبری تعیین شــده اند. قســم دوم، 

پیغمبران کمالی که در اثر ایمان و عمل به دستورات 

قرآن به کماالت پیامبر نائل می گردند؛ بنابراین قرآن 

پیغمبران کمالی تربیت می کند و پیغمبرساز است.« 

برگرفته از کتاب »در محضر بهجت«

در محضر بزرگان

بزرگ ترین نعمت در زندگی ما
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دو هفته قبل بود کــه خبر خداحافظی علی اکبر 
طاهری با کارمندان باشــگاه پرسپولیس، شوک 
بزرگی به سرخپوشان وارد کرد. با اینکه مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس اعالم کردند این اتفاق به خاطر 
سفر زیارتی مدیرعامل باشگاه به کربال بوده، از 

همان ابتدا هم به نظر می رسید که این بار دیگر راه بازگشتی برای طاهری وجود ندارد.
بعد از گذشت چند روز، قانون منع به کارگیری بازنشســته ها در بدنه ورزش، رونمایی شد. 
نامه های سازمان بازرسی مشخص کرد که طاهری دیگر نمی تواند به عنوان یک فرد بازنشسته 

به کار خود در باشگاه پرسپولیس ادامه دهد.
طاهری که استعفای خود را به وزیر ورزش تحویل داده بود و در ابتدا با مخالفت او روبه رو شده 
بود، دیگر برای حضور در باشگاه پرسپولیس منع قانونی داشت. به همین خاطر وزیر ورزش روز 

گذشته با استعفای علی اکبر طاهری از مدیریت باشگاه پرسپولیس موافقت کرد.

 قول مساعد سپاهان
 به تراکتورسازی

مهدی شــریفی طبق قرارداد گذشته خود در نیم 
فصــل رقابت هــای لیگ 
برتر، به تیم سپاهان باز 
می گردد و حضورش 
در ترکیــب تراکتور 
ســازی تا پایان نیم 
فصل اول رقابت های 
لیگ برتر، مشــروط به 
موافقت سپاهان است. خدمت 
ســربازی این بازیکن در روز های گذشته به پایان 
رسیده و به همین دلیل مهدی شــریفی قادر به 
همراهی تیمش در دیدار هفته گذشــته تیمش 
مقابل سپاهان نبود که مسئولین باشگاه تراکتور 
سازی مکاتباتی را با باشــگاه اصفهانی به منظور 
موافقت با ادامه حضور این بازیکن تا پایان نیم فصل 
اول رقابت های لیگ برتر انجام داده اند.مسئولین 
باشگاه سپاهان قول مساعد داده اند تا موافقت خود 
را طی نامه کتبی به ســازمان لیگ اعالم کنند تا 
شریفی در چند دیدار باقی مانده تا پایان نیم فصل 
بتواند شاگردان یحیی گل محمدی را همراهی کند.

سپاهان از ساعت ۱۵ روز جمعه در ورزشگاه تختی آبادان 
میهمان صنعت نفت اســت.تقابل طالیی پوشــان اصفهانی با زردهای 
آبادانی از چند جهت ویژه اســت. اولین عاملی که رویارویی آنها را در 
مقطع فعلی جذاب می کند این است که دو تیم درست زمانی به یکدیگر 
رسیده اند که از حیث آماری شرایط کامال مشابهی با یکدیگر در جدول 
دارند؛ یعنی هم سپاهان هم نفت ۱۱ گل زده و ۱۲ گل خورده اند و تا به 
اینجا ۱۴ امتیاز به حساب خود واریز کرده اند. با وجود این همه شباهت 
اما یک تفاوت بسیار اساســی هم بین دو تیم وجود دارد و آن اینکه اگر 
این تعداد امتیاز حاصل ۱۲ مســابقه میزبان اصفهانی است، میهمان 

نــی  ا د با آ
این میزان امتیاز را ظرف تنها ۱۱ بازی جمع کرده 

است. با این اوصاف، شاید منصفانه تر باشد که جایگاه هشتم جدول به 
نفت اختصاص یابد و سپاهان یک پله پایین تر از این تیم فعال در همان 
نیمه پایینی جدول قرار بگیرد؛البته بازی معوقه نفت، حکم شمشــیر 
دولبه ای را دارد که در آن واحد می تواند منجر به صعود یا ســقوط این 
تیم شــود؛ یعنی در حالی که امتیاز گرفتن از پرسپولیس در ورزشگاه 
آزادی به منزله پیشی گرفتن از سپاهان است، شکست در خانه این تیم 

مدعی طبیعتا باعث بدتر شــدن تفاضل گل این تیم در قیاس با رقیب 
اصفهانی می شــود، اما نکته مهم اینجاســت که بازی معوقه نفت برابر 
پرسپولیس فعال برگزار نمی شود. از این رو، فعل و انفعاالتی که در دیدار 
رو در روی نفت و سپاهان رقم می خورد جایگاه آنها را تضعیف یا تقویت 
خواهد کرد. بدیهی است که در صورت تقســیم امتیازات در ورزشگاه 
 تختی، آمار یکسان دو تیم تا ابتدای هفته چهاردهم تمدید خواهد شد.

با وجود آمار یکسان در جدول رده بندی، سپاهان و نفت به این دلیل در 
شرایطی کامال نابرابر به هم می رسند که میزبان آبادانی نزدیک به ۱۰ 
روز استراحت کرده است، اما میهمان اصفهانی به فاصله تنها چهار روز 

پس از دیدار قبلی اش به میدان می رود.
بــازی ســپاهان و نفت به یــک دلیل 
دیگر هــم خــاص اســت و آن اینکه 
تیم آبادانی در مرحله یک شــانزدهم 
نهایی جام حذفی، میزبان مدعی خود 
را در ورزشــگاه نقش جهان شکســت 
داد و وداعی تلخ و زودهنــگام را برای 
طالیی پوشــان اصفهانی در این دوره 
از رقابت هــا رقــم زد. با ایــن اوصاف، 
شاگردان زالتکو کرانچار ۷۸ روز پس از 
آنکه قافیه را در اصفهان به نفت واگذار 
کردند، این فرصــت را در اختیار دارند 
تا انتقام آن شکســت تلخ را در آبادان 
از این حریــف بگیرند.آخرین تقابل دو 
تیم در ورزشگاه تختی به سود میزبان 
آبادانی تمام شد. طالیی پوشان اصفهانی 
امیدوارنــد نتیجه ای کــه اوایل لیگ 

شانزدهم به ثبت رسید در هفته های پایانی دور رفت لیگ هفدهم تکرار 
نشود تا پس از پیروزی روحیه بخش روز دوشنبه برابر تراکتورسازی روند 

صعودی این تیم ادامه یابد.

مسعود شــجاعی در روزهای اخیر به یکی از سوژه های 
جنجالی اردوی پانیونیوس تبدیل شده است تا جایی که 
بعد از درگیری لفظی میان او و یکی از هم تیمی ها، باشگاه 
حکم به اخراج یک ماهه ستاره ســابق تیم ملی ایران داد 
تا همین امر بیشتر از قبل شــایعات پیرامون جدایی او از 

پانیونیوس در زمستان را بر سر زبان ها بیندازد.
در شرایطی که پیش از این بسیاری از اخبار از توافق نهایی دو باشگاه پانیونیوس و AEK برای انتقال شجاعی 
در زمستان حکایت داشت، سایت SDNA با اشاره به اتفاقاتی که در چند گذشته برای مسعود شجاعی در تیم 
رخ داده و مدعی شد سران باشگاه پاناتینایکوس به توصیه سرمربی خود بار دیگر خرید این ستاره ایرانی را در 

اولویت برنامه های خود قرار داده اند.
 به نوشته این ســایت یونانی؛ اوزونیدیس، ســرمربی پاناتینایکوس که خود زمینه ورود شجاعی به فوتبال 
 یونان را فراهم کرد حاال تصمیم گرفته به هر شــکلی شــده شــجاعی را با خود به جمع سبزپوشــان آتن 

ببرد.

پایان رسمی 
کار طاهری در 
پرسپولیس

شجاعی در صدر 
خریدهای زمستانی 
پاناتینایکوس

آقایان، به دنبال راه چاره باشید

پیشنهاد سردبیر:

پیشخوان

با باخت دوباره تیم گیتی پسند مقابل تیم تاسیسات 
دریایی تهران، مشخص شــد که مشکل این تیم، 
علیرضا افضل نبوده و مســئوالن این باشگاه باید 
به دنبال چاره جویی به  منظور بازگشــت این تیم 
به کورس قهرمانی باشند. هفته هجدهم لیگ برتر 
فوتسال با باخت گیتی پسند مقابل تیم تاسیسات 

دریایی تهران همراه بود.
تیــم گیتی پســند که مدافــع عنــوان قهرمانی 
محسوب می شــود، در نیم فصل نخست برابر تیم 
تاسیســات دریایی شکســت خورد که این باخت 
در زمانی کمتر از یک ســاعت، زمینــه برکناری 
کادر فنــی ایــن تیــم را فراهــم کرد.مدیــران 

گیتی پسند پس از برکناری علیرضا افضل، حسین 
 شــمس را برای ســرمربیگری این تیــم انتخاب

 کردند.گیتی پسند در چند دیدار اولی که شمس 
هدایتش را بر عهده داشت، بر حریفانش غلبه کرد، 
اما در بازی با تاسیســات که نقش تعیین کننده ای 
 در وضعیت این تیم داشت، مغلوب حریف تهرانی

 شد.
این باخت در حالی رقم خــورد که فرصت خوبی 
برای گیتی پسند فراهم بود تا با برد در این دیدار، 
اختالفش با صدرنشــین را کم کند کــه البته این 
اتفاق رخ نداد.قائم مقام باشگاه گیتی پسند اصفهان 
در مصاحبه ای که روی خروجی سایت این باشگاه 

قرار گرفته است، با ابراز گالیه از اینکه بازیکنان این 
تیم در نواختن ضربات آخر دقــت الزم را ندارند و 
این موضــوع، کار این تیم را ســخت کرده، تاکید 
داشته است: متاسفانه هنوز تعدادی از بازیکنان ما 
به این بلوغ فکری نرسیده اند که برای چه باشگاهی 
بازی می کنند و فکر می کنند با بی خیالی می توان 

قهرمان شد.
افضل نیز زمانی که از ســرمربیگری گیتی پسند 
برکنار شــد، نســبت به عملکرد ضعیــف برخی 
بازیکنــان و تمرد آنهــا از دســتورات کادر فنی، 
معترض بود، اما این باشــگاه در بیانیه ای، نظرات 
 ســرمربی را قبــول نکــرده و آن را قابــل قبول

 ندانست.چند هفته پس از اظهارات سرمربی سابق 
گیتی پســند، این بار یکی از مقامات باشگاه آن را 
بیان کرده تا معلوم شــود که این موضوع را باید به 
طور ویژه تر مورد توجه قــرار داد.با توجه به باخت 
گیتی پسند و عملکردی که این تیم در مدت پس 
از تغییر مربی داشته اســت، مشخص می شود که 
مشکل این تیم، افضل نبود و تغییر مربی نیز تاثیری 

به حال این تیم نداشته است. 
از این رو ضروری است مدیران و تصمیم گیرندگان 
باشگاه اصفهانی، با بررسی دقیق علت افت این تیم، 
قبل از آن که شانس قهرمانی در لیگ از دست برود، 

به فکر چاره جویی بیفتند.

»افضل« مشکل گیتی پسند نبود؛

 آقایان، به دنبال راه چاره باشید

خبر روز

مهدوی کیا عضو هیئت مدیره 
پرسپولیس نمی شود

مهــدی مهــدوی کیا، عضــو هیئــت مدیره 
پرســپولیس نمی شود. 
برخی از ســایت های 
خبــری از احتمال 
حضور مهدوی کیا 
و وحید هاشــمیان 
در هیئــت مدیــره 
پرسپولیس خبر دادند 
اما خبرآنالین از پاســخ منفی 
مهدوی کیا بــه پیشــنهاد وزارت ورزش خبر 
داده و نوشته: قرارداد دو ســاله مهدوی کیا با 
هامبورگ مانع از این شــد که او پاسخ مثبت 
بدهد؛البته مهدی همزمان در آلمان تحصیل 
دانشگاهی را هم شروع کرده است. می خواهد 
وارد مدیریت ورزشی شود و نیاز به تحصیالت 
آکادمیک را هم برای خود ضروری می داند. او 
مسیر درســتی را در پیش گرفته و می خواهد 
روزی به پرسپولیس بیاید که تیمی همراه برای 

تحول در کنارش باشند.

اتفاق روز

 ماموریت گل محمدی 
به باشگاه تراکتورسازی

تیم تراکتورســازی که از همان ابتدای فصل با 
مشکالت زیادی به خاطر 
بازیکــن  کمبــود 
مواجه بــود، برخی 
از بازیکنانش را هم 
به دلیل مصدومیت 
از دســت داد تــا 
مشکالت گل محمدی 
دو چندان شود. تراکتورسازی 
االن به قول گل محمدی کال 9 بازیکن بزرگسال 
دارد و خیلی از بازیکنانش هم مصدوم هستند.

در ایــن راســتا، یحیی گل محمــدی به همه 
اعضای باشگاه تراکتورســازی ماموریت داده 
که به هیچ وجه اجازه ندهند اسامی مصدومان 
این تیم لو بــرود. با توجه به کمبــود بازیکنی 
که تراکتورســازی دارد، گل محمــدی مایل 
نیســت حریفان شرایط و مشــکالت تیمش 
را به صــورت دقیــق بداننــد. ســرمربی تیم 
تراکتورســازی به همین خاطر از اعضای کادر 
فنی، پزشکی، بازیکنان و حتی مسئوالن باشگاه 
درخواســت کرده اســت که اجازه ندهند نام 
 مصدومان تراکتورســازی به بیــرون درز پیدا 

کند.

ماموریت روز

اینستاگردی

تبریک بازیکن سپاهان 
به هم تیمی سابقش

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان با انتشــار 
پستی در فضای مجازی، سالروز تولد وریا 
غفوری، بازیکن ســابق سپاهان و فعلی 
استقالل را تبریک گفت. علی کریمی که 
در برد سپاهان برابر تراکتور سازی خوش 
درخشید، در باالی پستی که در فضای 
مجازی منتشــر کرده از جمله: تولدت 

مبارک داداش استفاده کرده است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاه استقالل را به خاطر اتفاقات داربی تهران به انجام یک 
بازی بدون حضور هوادارانش محکوم کرده بود. این رای در مصاحبه های استقاللی ها مورد اعتراض 

قرار گرفت، اما باشگاه عمال کاری برای اعتراض رسمی به آن انجام نداد.
همچنین کمیته انضباطی اسامی محرومان هفته ســیزدهم را اعالم کرد. در پایان این اطالعیه 
آمده است که هواداران استقالل در بازی روز شــنبه این تیم مقابل گسترش فوالد از حضور در 

ورزشگاه محروم هستند. 

استقالل – گسترش؛ بدون تماشاگر
با اخبار جدیدی که درباره جدایی حسن بیت سعید از استقالل در نیم فصل 
به گوش می رسد می توان گفت که پیراهن شماره ۷ استقالل بعد از فرهاد 
مجیدی برای هیچ کدام از صاحبانش، سرنوشت خوبی رقم نزده. فصل گذشته 
بود که بختیار رحمانی این پیراهن را پوشید، اما بعد از گذراندن یک نیم فصل 
کابوس وار از استقالل جدا شد و امسال هم حسن بیت سعید که با کلی امید و 
آرزو صاحب پیراهن شماره ۷ استقالل شده بود، وضعیتی بهتر از بختیار ندارد .

مسـئوالن باشـگاه سـپاهان در راسـتای تقویت تیم خود بـه دنبال جـذب هافبـک ایرانـی عثمانلی 
اسـپور ترکیه هسـتند.

باشـگاه سـپاهان اصفهان درصدد اسـت تا یـک هافبک طراح خـوب را در نیـم فصـل دوم به خدمت 
بگیرد تا بـرای ادامـه رقابت های لیـگ برتر تقویـت شود.سـروش رفیعی که امسـال شـرایط چندان 
خوبی در قطر نداشـت، گزینه اصلی زردپوشـان بود.  چون مسـئوالن تیم قطری در ابتـدا از عملکرد 
رفیعـی رضایت نداشـتند و به همیـن خاطر جدایـی رفیعی از الخـور در نیـم فصـل دور از ذهن نبود 
اما درخشـش رفیعـی در تیـم قطـری در یکی دو بـازی اخیـر موجب شـده تا نظـر مسـئوالن الخور 
نسـبت به هافبـک ایرانی خود عـوض شـده و آنهـا تصمیم دارنـد تا ایـن بازیکـن را حداقل تـا پایان 

فصـل حفـظ کنند.
 بـا توجه بـه ایـن موضـوع حضـور رفیعـی در سـپاهان تقریبـا منتفی شـده اسـت.بر همین اسـاس 
مسـئوالن باشـگاه سـپاهان سـراغ گزینه دیگری رفتند. پیام صادقیان، سـتاره پیشـین پرسپولیس 
که امسـال به تیـم عثمانلـی ترکیه پیوسـته، مدنظر باشـگاه سـپاهان قـرار دارد.صادقیـان از ابتدای 
حضورش در ترکیه با بدشانسـی مواجه شـد،کارت بازی اش بـا تاخیر صـادر و مصدومیت و همچنین 
مسـمومیت باعث شـد تا پیام نتواند برای تیـم ترکیه دقایـق زیادی بـازی کند، اما در بازی حسـاس 
مقابـل فنرباغچه که صادقیـان به میدان رفت بـا وجود اینکه تنهـا چنددقیقه در میـدان بود عملکرد 
خوبی داشـت و موفق شـد پاس گل بدهد.مسئوالن سـپاهان پیگیر شـرایط صادقیان هسـتند تا در 

صورت فراهم شـدن این شـرایط او را بـه ایـران بازگردانند.
با توجه بـه ایـن موضـوع دور از ذهن نیسـت کـه پیـام نیم فصـل دوم لیـگ برتـر در اصفهـان بازی 
کند؛ البتـه حضـور صادقیـان در اصفهان ممکن اسـت بـرای سـپاهانی ها گـران تمام شـود ؛چرا که 
این باشـگاه در صـورت اینکه صادقیـان را بخواهـد باید پـول رضایت نامـه وی را به باشـگاه ترکیه ای 

پرداخـت کند.

مورد عجیب شماره 7 استقالل

07
سپاهان به دنبال جذب هافبک عثمانلی اسپور

بازی معوقه نفت، 
حکم شمشیر 

دولبه ای را دارد 
که در آن واحد 

می تواند منجر به 
صعود یا سقوط 

این تیم شود

علی دایی، رکورد الیک را 
شکست! 

علی دایی در روزی که شــهروندان ایرانی را به 
حضور و همیاری با زلزله زدگان فرامی خواند در 
فضای مجازی نیز در کانــون توجه کاربران قرار 
گرفت. به گونه ای کــه صفحه او باالترین رکورد 

الیک در اینستاگرام را شکست.
علــی دایی درحالــی رکورد الیک را شکســته 
است که در سال ۲۰۰6 که هنوز فضای مجازی 
گسترش امروز را نداشت، شوخی های پیامکی 
در گوشی های همراه سبب شــد تا دایی در آن 

سال تحقیر شود.
آن روز هیچ کس تصور ایــن محبوبیت امروزی 
را از دایی نداشــت و خیلی ها با خود گفتند کار 
ستاره تمام است و او دیگر حتی در آسمان فوتبال 
چشــمک هم نمی زند. دایی در ســال هایی که 
قاعدتا باید از فوتبال محو می شــد، اما در عالم 
مربیگری دوباره مصر شــد. او باز هم همان علی 
دایی زمین فوتبال شــد که با ســماجت تمرین 
می کرد و گل مــی زد و امروز مــرد اول فضای 
مجازی و حقیقی است.آنهایی که دایی را در جام 
جهانــی  ۲۰۰6 در پیامک های آنچنانی خجالت 
می دادند، حاال به دلیل اســتمرار در همراهی با 
مردم، کمک به زلزله زدگان و حضور به موقع در 
منطقه او را تحسین می کنند.دایی به چهره  ای 
محبوب تبدیل شده که الیک خورش ملس است 
و همه او را دوست دارند.دوست داشتن دایی دیگر 
کار ساده ای شده، اما او برای رسیدن به این نقطه 
و این درجه از محبوبیت خیلی تالش کرد.اول از 
همه اینکه همیشه در کنار مردم باقی ماند  ؛ این 
بار چهره او را در ایســتادن باالی سر کمک های 
مردمی در کرمانشاه دیدیم  ؛ دایی آنجا هم مردم 

را فراموش نکرد.

در حاشیه

»سیچلو« بر سر دوراهی
خوان سیچلو، مربی نام آشنا آرژانتینی بر سر دو 
راهی قرار گرفته و مشخص نیست که با ایران ادامه 
خواهد داد یا خیر.رســانه های ایتالیایی حضور 
خوان سیچلو در این کشور را بازتاب دادند و درباره 
آینده وی سوال جدی مطرح کردند. فراز و فرود 
مرد آرژانتینی در والیبال ایران به نقطه مهمی برای 
تصمیم گیری رسیده؛ ابقای این مربی و دستیار 
قدیمی یا خداحافظی بــا او؟ در همین گیر و دار 
»ویالس سیه نا« تیم ایتالیایی رسما نام تکنسین 
جدید تیم را معرفی کرد: خوان مانوئل ســیچلو.
مربی ۴۰ ســاله آرژانتینی، در دنیای والیبال به 
خاطر دستیاری والسکو و همکاری با او در سطح 
والیبال جهان مردی شناخته شده است. کسی که 
در سال ۲۰۱۲ تیم والیبال پائولو مالتا را به سری 
A۱ ایتالیا رساند و در سال ۲۰۱6 بار دیگر در کنار 

والیبال ایران قرار گرفت.
سیچلو این بار دســتار رائول لوزانو شد و در لذت 
صعود به بازی های المپیک ریو و فتح رتبه پنجم 
با آنها شــراکت کرد. او با جوانان زیر ۲3 ســاله 
ایران به موفقیت نرســید و حــاال ترجیح داده تا 
ماجراجویی هایش را در ایتالیا پی بگیرد. با توجه 
به این شرایط باید دید او همچنان در کنار والیبال 

ایران خواهد ماند یا خیر!

توپ و تور

 مانــور ناموفــق هیس 
در تمرین پرسپولیس

سپاهان به صنعت نفت رسید؛

انتقام به سبک زردپوشان

 منشا: سیاهم کردند

آب در کوزه

  پیراهــن هــا تیرآهن
 می شود
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جانشین مدیریت بحران شهرستان اصفهان در نشست هماهنگی ستاد 
مدیریت بحران شهرستان اصفهان اظهار کرد: جلسات ما به صورت مرتب 
برگزار نشده است و امیدواریم از امروز در هر ماه جلسات مدیریت ستاد 
بحران را به طور مرتب برگزار کنیم و جلسات کارگروه ها نیز در طول ماه 

برگزار شود.
سید سعید موسوی با بیان اینکه اگر حادثه ای در سطح شهرستان اصفهان 
به وجود بیاید به دلیل بسیاری از مسائل امدادرسانی ممکن نیست، بیان 
کرد: با حضور مقام معظم رهبری در منطقه زلزله زده و دســتوراتی که 

صادر کردند، از روزهای گذشــته روند امدادرســانی با وضع بهتری در 
منطقه زلزله زده در حال انجام است.

جانشــین مدیریت بحران شهرســتان اصفهان با بیان اینکه امیدواریم 
در اصفهان حادثــه ای رخ ندهد، تصریح کرد: اگــر حوادث کوچکی در 
شهرستان اصفهان رخ دهد نمی توان در لحظه آن را مدیریت کرد؛ نمونه 
آن حادثه اخیر نیک آباد است که کارها ســه و نیم ساعت پس از حادثه 
انجام شد؛ باید به مسئولیتی که بر عهده ما گذاشته شده است عمل کنیم.

وی گفت: نیروهایی که برای آتش نشانی در نظر گرفته می شوند، موقع روز 

آنقدر آنها را در کارهای مختلف به کار می گیرند که اگر حادثه ای رخ دهد 
دیگر توانی برای امداد و نجات ندارند. آموزش نیروی متخصص امداد و 
نجات باید در دستور کار شهرداری ها باشد؛ چرا که نجات جان انسان ها 

مهم تر از ساخت پارک است.
بهارستان و محمدآباد؛ نقاط حادثه خیز سیل در اصفهان

کارشناس کارگروه سیل مدیریت بحران شهرستان اصفهان نیز در این 
نشست اظهار کرد:  80 درصد بالیای طبیعی را سیل دربر می گیرد و با 

شروع فصل بارش ها این خطر کل شهرستان اصفهان را تهدید می کند.
بهنام هوایی با بیان اینکه ســیل بندهایی که در سطح استان رؤیت شد 
وضعیت مناســبی ندارند، تصریح کرد: این سیل بندها ظرفیت ذخیره 
3ساعته آب را داشته و بیش از این توانایی ندارند و بعد از سه ساعت این 

سیل بند دچار فرسایش می شود.
کارشناس کارگروه ســیل مدیریت بحران شهرستان اصفهان افزود: در 
طول سه سال اخیر به کمک شهرداران و بخشداران، نقاط حادثه خیز را 
شناسایی کردیم. شهر بهارستان و محمدآباد از نقاط حادثه خیز هستند 

و عوامل ایجاد سیل، طبیعی و انسانی است.
کمک انبوه ســازان اصفهانی به زلزله زدگان با اهدای 100 

کانکس
 همچنین رییس مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی اصفهان بااشاره 
به 2 هزار و 500 منزل نیازمند تعمیر در مناطق زلزله زده اظهار کرد: 105 
نفر از کارشناسان ارزیابی اصفهان در منطقه حضور دارند؛ 70 کمپرسی، 
5 بیل مکانیکی و 6 لودر و همچنین 37 کارشــناس ارزیابی در منطقه 
حضور دارند و آواربرداری نیز آغاز شده است که آواربرداری 26 واحد کامال 
انجام شده است. سید حسین خدام زاده ادامه داد: در زلزله بم مشکلی در 
آواربرداری وجود نداشت؛ چون اکثرا آوار بود اما در سرپل ذهاب بخش 
عمده اسکلت ساختمان است و با توجه به ریشتر باالی زلزله، سازه های 
بتنی و فوالدی فرو ریخته و اگر دستگاه ها بتوانند در اعزام لودر، کمپرسی 
و دستگاه برش کمک کنند، روند آواربرداری سرعت بیشتری می گیرد.

وی از اهدای کانکس توسط انجمن انبوه سازان اصفهان خبر داد و تصریح 
کرد: انجمن انبوه ســازان اصفهان 100 کانکس برای زلزله زدگان اهدا 
کرده اند؛ اما مشکل بر سر حمل و نقل آن است. اگر در چند روز آینده 10 

تریلر برای حمل کانکس ها در نظر گرفته شود، بسیار پسندیده است.

کنایه جانشین مدیریت بحران اصفهان به شهرداری:

نجات جان انسان مهم تر از ساخت پارک است
  امکان امداد رسانی در حوادث نصف جهان وجود ندارد

نجات جان انسان مهم تر از ساخت پارک است
پیشنهاد سردبیر:

اخبار

چهره ها

 معاون وزیر امور خارجه در دیدار 
با استاندار اصفهان مطرح کرد:

اروپا، ایران را به عنوان کشور 
هسته ای به رسمیت شناخته است

عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و بهروز 
کمالوندی معاون امور بین الملل و ســخنگوی 
سازمان انرژی اتمی کشور، با استاندار اصفهان 
دیدار داشتند. محســن مهرعلیزاده استاندار 
اصفهان در ایــن دیدار اظهار داشــت: حضور 
معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
در اصفهان و مواضع قاطع او مبنی بر غیرقابل 
خدشــه بودن برجام، از دیدگاه دیپلماســی و 
اثبات حقانیت نظام جمهوری اســالمی ایران 
حائز اهمیت اســت. عباس عراقچی نیز در این 
دیدار تاکید کرد: برگزاری جلسه روز چهارشنبه 
در اصفهان، این پیام روشن را به جهان مخابره 
می کند که اتحادیه اروپا، جمهوری اسالمی ایران 
را به عنوان یک کشور دارای  تکنولوژی هسته ای 
و دارای قابلیت حق دستیابی به انرژی اتمی به 

رسمیت شناخته است.

شهردار در بازدید از ایستگاه مترو آزادی:
سرفاصله زمانی عبور قطار در 

ایستگاه ها به ۱۵دقیقه رسید
 شهردار اصفهان در بازدید صبحگاهی خود از 
ایســتگاه مترو میدان آزادی اظهار کرد: پیش 
ازاین قول داده بودیم که سرفاصله ایستگاه های 
مترو از نیم ساعت به بیســت دقیقه برسد که 
این قول عملی شــد؛ قول بعدی ما این بود که 
از اول آذرماه ســرفاصله زمانی ایســتگاه ها از 
بیست دقیقه به 15دقیقه برسد که این قول نیز 
از اکنون اجرا می شــود و شهروندان می توانند 
با ســرفاصله زمانی 15 دقیقه از قطار شــهری 
استفاده کنند. قدرت ا... نوروزی ادامه داد: قول 
مهم تر ما این است که تا پایان سال جاری یا اول 
سال آینده شاهد افتتاح کامل خط یک باشیم 
و قطار شهری بتواند تا صفه که پایان خط یک 
است حرکت کند، امیدواریم تمام ابزار و لوازم 
مورد نیاز فراهم شود تا این قول سوم هم عملی 
شــود تا مردم اصفهان بتواننــد از این امکانات 
استفاده کنند.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
هزینه های قطار شهری بسیار باالست، عنوان 
کرد: در حال حاضر تعداد مســافر مترو پایین 
است؛ در همین راســتا اگر خط یک تکمیل و 
خط 2 و 3 قطار شــهری نیز راه اندازی شود از 
همین مسیر هر روز می توانیم نزدیک به 200 
هزار مسافر را جابه جا کنیم؛ در صورتی که این 
آمار هم اکنون بین 18 تا 20 هزار نفر است. وی 
اضافه کرد: هرچه مسافر کمتر باشد هزینه های 

مترو باالتر خواهد بود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:
 احداث باغ رویش با استفاده 

از مصالح سنتی
مدیرطرح ســاماندهی نــاژوان اظهارکــرد: باغ 
رویش به مســاحت 5هــزار و 500 مترمربع و با 
اعتبار2میلیارد و 720 میلیــون ریال در خیابان 
آتشــگاه، روبه روی کوه آتشــگاه، انتهای کوچه 
130 احداث شد. حسن شفیعی افزود: باغ رویش 
با طراحی و مصالح ســنتی به منظور گســترش 
فرهنگ درخت کاری و افزایش سرانه فضای سبز 
شهر بخصوص پارک جنگلی ناژوان احداث شده 
است. مدیرطرح ساماندهی ناژوان در ادامه با اشاره 
به اینکه شــهروندان می توانند به مناسبت تولد 
نوزاد خود نهالی در باغ رویش بکارند، عنوان کرد: 
والدین تا 6ماه پس از تولد فرزندشان فرصت دارند 
با مراجعه به باغ رویش، نهالــی را به یادگار به نام 
فرزند خود کاشت کنند. شفیعی با اشاره به اینکه 
در فاز اول این مجموعه کاشت نهال ها برای تولد 
نوزادان درنظر گرفته شده است، گفت: همچنین 
فازهای بعدی برای مشاهیر، گردشگران خارجی، 

زوج ها و غیره پیش بینی شده است.

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:
بوستان جنگلی روح االمین نیمه 
اول سال آینده تکمیل می شود

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: 
احداث بوســتان جنگلی روح االمیــن به دنبال 
ارتقای سرانه فضای سبز منطقه 6  در دستور کار 
شهرداری قرار گرفت. منصور نجفی گفت: عملیات 
اجرایی بوســتان جنگلی شــهید روح االمین در 
خیابان آبشار سوم و با مساحت 16 هکتار در دست 
اجراست. مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان عنوان 
کرد: این پروژه با اعتبار یک میلیارد و300 میلیون 
تومان در نیمه اول ســال آینده تکمیل می شود.

نجفی با بیان اینکه در بوستان جنگلی روح االمین 
سایت بازی ویژه کودکان احداث می شود، گفت: 
همچنین وسایل حرکت درمانی در این بوستان 

برای استفاده جوانان و سالمندان نصب می شود.
وی با اشــاره به اینکه دراین بوستان جنگلی یک 
مســیر ویژه عبور دوچرخه نیز پیش بینی شده 
است، خاطرنشــان کرد: همچنین پیاده روهای 
این بوســتان برای تــردد معلــوالن و جانبازان 

مناسب سازی می شود.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در آیین 
افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای بسیج استان اصفهان اظهار کرد: 
در این نمایشگاه، تنوع فعالیت ها و ماموریت های بسیج برای بازدید 

عموم مردم به عرصه نمایش گذاشته شده است.
ســردار فدا افزود: این ظرفیت وجود دارد که این نمایشــگاه را در 
محل بزرگ تری همچون محل نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان نیز برپا کرد تا همه مردم از آن اســتفاده کنند؛ بخشی از 
عملکرد و ظرفیت بســیج به مدت 10 روز در این مکان به نمایش 

گذاشته می شود.
وی تصریــح کرد: در این نمایشــگاه، مســئوالن اســتان و افراد 
بازدیدکننده خواهند دید همان طور که در طول 38 سال گذشته 

دیدیم، با ایســتادگی، صبر، مقاومت، حوصله، اســتفاده از توان 
داخلی و پیروی از فرامین امام)ره( و مقام معظم رهبری و ســیره 
 ائمه اطهار)ع( می توانیم پیشــرفت های زیادی را در کشــور رقم 

بزنیم. 
جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان 
اذعان داشت: می خواهیم به مسئوالن بگوییم که مردم همچنان 
ایستاده اند و بسیجیان هم آماده جان فشانی هستند؛ بسیجیان در 
اقشار مختلف ظرفیت هایی هستند که در کمک به رفع چالش های 
مختلفی که کشور با آنها مواجه اســت، می توانند اثرگذار باشند و 

مسئوالن نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی اضافه کرد: این وظیفه بسیج اســت که با تمام توان و ظرفیت 

خود، در ابعاد و موضوعات مختلف در خدمت نظام باشــد و فارغ 
از همه جناح بندی ها و خطوط سیاســی به کمک دولت ها بیاید، 
همان طور که در حال حاضر حدود 100 نفر از بسیجیان اصفهان 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه حضور یافته و مشغول خدمت رسانی 

به مردم هستند.
فدا بیان داشــت: مسجد خانه خدا، خاســتگاه و محل رشد و  نمو 
بسیج و محل ثقل و محور فعالیت بسیج است و بسیجیان می توانند 
توانمندی های مختلف خود را در عرصه های علمی، اقتصاد مقاومتی، 
مقابله با جنگ نرم، مقابله با آسیب های اجتماعی، توانمندسازی و 
به روزرسانی توان افراد بسیج در راستای شناسایی و معرفی شجره 

طیبه بسیج افزایش داده و به کار بندند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( خبر داد:
اعزام ۱00 بسیجی از اصفهان به مناطق زلزله زده

تحدید حدود عمومی
9/51 پیرو آگهــی نوبتی  وبموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد 
وامالک  تحدید حدودقسمتی از  امالک بخش های حوزه ثبتی 
آران وبیدگل  درتاریخهای تعیین شده بعمل  خواهد آمد  تحدید 

حدود امالک رأس ساعت 8 صبح  هرروز انجام خواهد شد.
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در ایوب آباد
696فرعی:آقای حسن کریمی فرزند ماشااله اله ، ششدانگ قطعه 

زمین محصور به مساحت 1345.50 مترمربع.
697 فرعی: آقای حسن رســتگاری  فرزند علی اکبر، ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 6178 مترمربع.
698 فرعی: آقای ســید مهدی مریخی دوم بیدگلی فرزند سید 

عبداهلل، ششدانگ   یکدرب باغ به مساحت 966.30 مترمربع
699فرعی:آقــای رضا رمضانی بیدگلی فرزند علی ششــدانگ 

یکدرب باغ به مساحت 625.75 مترمربع.
700 فرعی: آقای علی مشتاقیان بیدگلی فرزند عباس، ششدانگ 

یکدرب باغ به مساحت 835.88 مترمربع.
701 فرعی: آقای احمد افشارنسب  فرزند ابراهیم، ششدانگ  یک 

درب باغ  به مساحت 436 مترمربع
1396/09/26

702 فرعــی: آقای ابوالفضل احســانی فرد فرزنــد غالمرضا، 
ششدانگ  یک درب باغ محصور و مشجر به مساحت 902.50 

مترمربع
703 فرعی: آقای ســعید ســتاری بیدگلی فرزنــد عبدالصمد، 
ششدانگ  یک درب باغ محصور به مساحت 4180.50 مترمربع

704 فرعی: آقای علــی محمد بهمنی بیدگلی فرزند حســن، 
ششدانگ  یک درب باغ به مساحت 1607 مترمربع

705 فرعی: آقای علــی محمد بهمنی بیدگلی فرزند حســن، 
ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 893.40 مترمربع

706 فرعی: آقای حســین دهقانــی آرانی فرزنــد رحمت اله، 
ششدانگ  یک درب باغ محصور به مساحت 2330.75 مترمربع

707فرعی:آقــای غالمرضــا دربندی بیدگلی فرزند حســین، 
ششدانگ قطعه زمین محصور) با کاربری کشاورزی( به مساحت 

1791.33 مترمربع
708فرعی:آقــای مرتضی مردان  فرزند زنــده علی وخانم لیال 
ابراهیمی مطلق فرزند علی اکبر. )بالمناصفه(، ششدانگ یکدرب 

باغ محصور و مشجر به مساحت 908.29 مترمربع
1396/9/27

شماره های فرعی از پالک 2700 اصلی واقع در مهذب آباد

181 فرعــی: خانــم معصومــه عمرانــی بیدگلــی فرزنــد 
 هاشــم و غیــره، ششــدانگ  یــک درب بــاغ یــازده

 قفیزی مشجر. 
279 فرعی: آقای حســین عباس زاده بیدگلــی فرزند نعمت، 

ششدانگ یک درب باغ متروکه به مساحت 1435 مترمربع.
282 فرعی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران  و بیدگل 
شناسه ملی 14003505268 به عنوان تصدی بر وقف، ششدانگ  

یک درب باغ به مساحت 1691.30 مترمربع
283فرعی:اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران  و بیدگل 
به شناســه ملی 14003505268 به عنوان تصــدی بر وقف ، 

ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 2700 مترمربع
1396/09/28

شماره های فرعی از پالک 2703 اصلی واقع در مزرعه دوالب 
بیدگل

94 فرعی: آقای سید عباس مدیری  فرزند سید محمد احد از ورثه 
سید محمد مدیری ، ششدانگ یک قطعه زمین بیست قفیزی 

126 فرعی: آقای ســید عباس مدیری  فرزند سید محمد احد از 
ورثه سید محمد مدیری ، ششدانگ یک قطعه زمین پانزده قفیز 

و نیمی
142 فرعی: ســید عباس مدیری  فرزند سید محمد احد از ورثه 

سید محمد مدیری ، ششدانگ یک قطعه زمین بیست قفیزی.
1396/09/29

شماره های فرعی از پالک 2715  اصلی واقع در ابوزیدآباد
752فرعی:آقای حسین جعفری فرزند غالمعلی، ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 800 مترمربع.
4082فرعی: دولــت جموری اســالمی ایران  بــه نمایندگی 
وزارت جهاد کشــاورزی- ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
اصفهــان، ششــدانگ قســمتی از ســاختمان ) مرکــز اداره 
 جهــاد کشــاورزی شــهر ابوزیدآباد ( بــه مســاحت 2750

 مترمربع
4083فرعی:آقای عباس نجاتی  فرزند اکرم، ششــدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 9388.61 مترمربع.
4098فرعی:آقای حســین جعفری فرزند غالمعلی، ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 2060 مترمربع.
1396/09/30

شماره فرعی از پالک 2640  اصلی واقع در اراضی آراندشت
1888فرعی:آقای مجید مکاری نژاد آرانی  فرزند رضا، ششدانگ 

یکبابخانه  به مساحت 146.65 مترمربع
 پالک  های اصلی  واقع در اراضی بیدگل

3102  اصلی آقایان ســیف الــه و غالمعلی و محمــد و خانم 
شمسی همگی نوروز پور بیدگلی فرزندان عباس کما فرض اله ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 481 مترمربع
3103  اصلــی آقــای عبــاس ربانــی بیدگلی فرزنــد علی 
اکبــر ، ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی  به مســاحت 
 34095 مترمربــع واقــع در اراضــی گناره مزرعه دســتجرد

 و غیاثیه
3104  اصلی -آقای علیرضا حاجــی علی اکبری بیدگلی فرزند 
محمدوخانم زهرا عمو رمضانی بیدگلی فرزند عباس)بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142 مترمربع.
1396/10/2

امالک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل
شماره های فرعی از پالک  40 اصلی واقع در نوش آباد

3901فرعی:آقای حمیدرضا رحیمی کرمانی فرزند اسداله وخانم 
زهراسادات کریمی نوش آبادی فرزند سید حسین. )بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104 مترمربع
3907فرعی:شهرداری نوش آباد ، ششدانگ قطعه زمین محل 
پارک الله و فضای ســبز و مســتحدثات داخل آن به مساحت 

38652 مترمربع.
شماره فرعی از پالک  41 اصلی واقع در اراضی حسن آباد نوش 

آباد
1792فرعی:آقــای علی محمــد کارکن فرزنــد محمد علی، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 225.75 مترمربع.
1396/10/03

لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین ومالکین اعالم  میشود 
که در روز وســاعت تاریخهای مقررفوق  در محل  وقوع ملک 
حاضر در صورتیکه هریک از مالکیــن یانماینده قانونی آنها  در 
زمان تحدید حاضر نباشند ملک آنها مطابق ماده14 قانون ثبت با 
حدود اظهارشده  و تبعیت از مجاورین تعیین خواهد شد اعتراضات 
مجاورین  وصاحبان امالک طبق ماده 20 قانون  ثبت  از تاریخ 
 تحدید حدود   تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحــده قانون تعییــن تکلیف  پرونــده هــای معترضی  ثبت 
معتــرض  ظرف مــدت یکمــاه  از تاریــخ تســلیم اعتراض 
به این اداره بایســتی  با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
 قضائی  گواهــی تقدیــم دادخواســت   را اخذ وبه ایــن اداره 

تسلیم نماید.
تاریخ انتشار 1396/09/02 

م الف: 5/2/96/495 عباس عباس زادگان  رئیس اداره ثبت 
اسناد وامالک آران وبیدگل 

ابالغ رای
9/21 شــماره دادنامه: 9609970352200812 شماره پرونده: 
9609980352200264 شــماره بایگانــی شــعبه: 960280 
خواهان: آقای محمد علی ایروانــی محمدآبادی فرزند ناصر به 
نشانی اســتان اصفهان شهرســتان اصفهان خ میرزا طاهر ک 
یخچال ک ش محمد  اورنگی پالک 2 کدملی 1271180782 
، خواندگان: 1- آقای احمدرضا نصر اصفهانی فرزند حســن به 
نشــانی اصفهان خیابان آتشــگاه انتهای خیابان وحدت سرلت 
کوی مهر پ 47 ، 2- آقــای اصغر مکتوبیان فرزند حســن به 
نشانی اصفهان خیابان آتشگاه بهارانچی بن بست صالح پ 695، 
خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم دادرســی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای 
محمد علی ایروانی محمدآبادی فرزند ناصــر به طرفیت آقای 
احمدرضا نصر اصفهانی فرزند حسن به خواســته مطالبه مبلغ 
ششــصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 510173 
مــورخ 96/2/28 عهده بانک صادرات شــعبه شــهید چمران 
اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان سررســید تا اجرای حکم دادگاه باتوجه به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر ودلیل و 
مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و 
سایر محتویات پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت است لذا به 
استناد مواد 249-310-313 قانون تجارت و مواد 199-198-

303-305-306-331-336-502-515- 519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 و ماده 22 قانون صدور چک 
و استفساریه راجع به آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
20/536/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاســبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی که ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دردادگاه صادرکننــده رای و ظرف بیســت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهــی در دادگاه محترم تجدید نظرمرکز اســتان 
می باشد. م الف: 26432 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )361 کلمه، 4 کادر(
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 درس هایی 
برای کارآفرینان

برای هر کارآفرینی ضروری است درس هایی را 
فرا بگیرد تا بتواند کسب و کاری بلندمدت، سالم 

و پایدار بسازد.
1-  همیشه حق با مشتری نیست

از روز اول به ما گفته شــده که »همیشه حق با 
مشتری است.«  از ما انتظار می رود که تحت هر 
شرایطی مشتری را راضی نگه داریم، حتی اگر به 
طور مشخص این مشتریان در اشتباه باشند. ولی 
این تفکر می تواند صدمه ای جدی به ما، کارکنان 
و مشــتریان ما بزند. هیچ وقت حق را تحت هر 
شرایطی به بهای کرامت خود )و کارکنانتان( به 

مشتریان ندهید.
2- زمان، پول است

پول، مشتریان و ایده ها؛ تمام اینها منابعی هستند 
که شما همیشه می توانید مقدار بیشتری از آن را 
به دست آورید ولی زمان، تنها دارایی شماست که 
همیشه مقداری محدود از آن را دارید. یک راه برای 
اینکه مطمئن شوید از زمان خود بهترین استفاده 
را می برید این است که مقداری پول در هر ساعت 

را به هر یک از کارهای خود اختصاص دهید.
از خود بپرسید: دستمزد منصفانه برای کاری که 
انجام می دهم چقدر است؟ اگر کسی بتواند این 
کارها را به ازای پول کمتری انجــام دهد، اجازه 
دهید آن را انجام دهد تا شما بتوانید روی کارهای 
سطح باالتری تمرکز کنید که منجر به درآمدزایی 

می شوند. 
3- هر پولی، پول خوب نیست

این درسی است که خیلی از کارآفرینان در اوایل 
حرفه خود با آن مشکل دارند. وقتی کسب و کار 
خود را تازه به موفقیت می رسانید، آسان است که 
در دام گرفتن پول از هر کســی که آن را به شما 
ارائه می دهد، بیفتید. مشکل اینجاست که همه 
مشتریان ارزش آن را ندارند.از مشتریانی که وقت 
زیادی از شما را می گیرند دوری کنید. مشتریانی 
که مدام انتظارات غیرمعقول دارند یا از کار کردن 

با آنها وحشت دارید.
4- هیچ میانبر ارزانــی در بازاریابی وجود 

ندارد
خیلــی از صاحبان کســب و کار که بــه دنبال 
توصیه هایی برای بازاریابی هســتند. اغلب این 
توصیه ها را به خاطر »بیش از اندازه گران بودن« 
نادیده می گیرند. حقیقت این است که  بازاریابی 
ارزان می تواند برند شــما را نیز ارزان و کم ارزش 
جلوه دهد.محتوای کم کیفیت، تبلیغات ارزان و 
کم هزینه شــاید در کوتاه مدت برایتان در پول 
صرفه جویی کند ولی آسیبی که به شهرت برند 
شما وارد می کند برای مدت زمان بسیار بیشتری 

باقی می ماند.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

 پیامبر)ص( و توکل به خدا
 هنگامی که ابوسفیان، رییس مشرکان مکه،  لشکر ده هزار نفری و 
مانور منظم و قدرتمند اسالم را در فتح مکه دید، در شگفتی و تعجب 
فرو رفت. با خود گفت: ای کاش می دانســتم که چرا محمد بر من 
پیروز شد؟ پیامبر)ص( سخن ابوسفیان را شنید و دست مبارکش 
را روی شانه وی گذاشــت و فرمود:»ما به کمک خدا بر شما پیروز 
شدیم.« در جنگ حنین وقتی  سپاه، مورد تهاجم غافلگیرانه دشمن 
قرار گرفت، صفوف مسلمانان از هم متفرق شد. پیامبر )ص( به درگاه 
خدا استعانت جست وگفت: خداوندا حمد و سپاس مخصوص توست، 
و این تویی که باید از درگاهت کمک خواست و استعانت جست.در 
این هنگام جبرئیل بر پیامبر )ص( نازل شد و عرض کرد: » ای رسول 
خدا! موسی)ع( در آن هنگام که دریا شکافته شد، این دعا را کرد و از 

شرفرعون نجات یافت.
بیماری موسی)ع(  

 حضرت موسی)ع( را بیماری عارض شد، بنی اسراییل نزد او آمدند 
و ناخوشی او را شناختند و گفتند: اگر فالن دارو را مصرف کنی، شفا 
یابی. موسی)ع( گفت: مداوا نمی کنم تا خدا مرا بی دوا بهبود بخشد. 
پس بیماری او طوالنی شد، خدا به او وحی فرمود: به عزت و جاللم 

سوگند! تو را عافیت نمی دهم تا به دوایی که گفته اند، درمان کنی.
پس موسی )ع( به بنی اســراییل گفت: دارویی که گفتید به آن مرا 
معالجه کنید. بنی اسراییل او را مداوا کردند و بهبود یافت. این در دل 
موسی)ع( حالت شکوه و اعتراضی پدید آورد. خدای تعالی به او وحی 
فرستاد: خواستی حکمت مرا به توکل خود باطل کنی؟ چه کس غیر 

از من داروها و منفعت ها را در گیاهان و اشیا قرار می دهد؟ 
اعتماد به ساقی

 جبرییل در زندان نزد حضرت یوسف)ع( آمد و گفت: ای یوسف! چه 
کسی تو را زیباترین مردم قرار داد؟ فرمود: پروردگار. گفت: چه کسی 
تو را نزد پدر محبوب ترین فرزندان قرار داد؟ فرمود: خدایم. گفت: 
چه کسی کاروان را به سوی چاه کشانید؟ فرمود: خدای من. گفت: 
چه کسی سنگی که اهل کاروان در چاه انداختند، از تو بازداشت ؟ 
فرمود: خدا. گفت: چه کسی تو را از چاه نجات داد؟ فرمود: خدایم. 
گفت: چه کسی تو را از کید زنان نگه داشت؟ فرمود: خدایم. گفت: 
اینک خداوند مــی فرماید چه چیز تو را بر آن داشــت که به غیر از 
 من نیاز خود را بازگویی؟ پس هفت ســال در میان زندانیان بمان.

) به جرم  اینکه به ســاقی ســلطان اعتماد کردی و گفتی: مرا نزد 
سلطان یاد کن.(

باغ 
کاغذی

              
گوشه نشین تنها رمان » اوژن یونسکو« است که با ترجمه بهاره 

مرادی به همت نشر ققنوس چاپ شده است. رمان گوشه نشین 
چکیده ای عالی از تمام شــخصیت های برجســته یونسکو در 
نمایشنامه هایش است. وی در این رمان فلسفی- روانشناختی 
به نفوذی عمیــق تر در روان شــخصیت های خود و کاوشــی 
دقیق تــر در حیطه هــای پوچ زندگــی پرداخته اســت. ارثیه 
 ناگهانــی این امــکان را به قهرمــان رمان می دهد که  شــغل

 بی اهمیت و کســل کننده اش در اداره ای گمنام را رها کند. او 

دیگر کاری ندارد، جز اینکه ســعی کند از زندگی لذت ببرد. این 
اتفاق برای او تبدیل می شود به روند آشنایی با تجربه مرگ. او در 
جست وجوی فراموشی است. اندوهش از دانستن اینکه قوی ترین 
احساس ما احساس ضعف ماســت و اینکه در هر چیزی قدرت 
معجزه ای نهفته است وجهه ای صوفیانه به او می بخشد. این اثر هم 
قصه است هم رمانی که خوب می داند چگونه داستان انسان هایی 
 را که اصال داستانی ندارد و وصیت نامه روحی نویسنده اثر قاتل 

بی مواجب )یکی ازنمایشنامه های یونسکو( را نقل کند. 

گوشه نشین  توکل)2(

مکان های ممنوعه ای که کسی اجازه بازدید از آنها را ندارد!)4(

دانستنی ها

مذاکره با خاطرات کار آسانی نیست 
 مذاکره با خاطرات کار آســانی نیست. چطور 
می شود بین آنهایی که نفس نفس می زنند تا 
بازگو شوند و آنهایی که تازه دارند پا می گیرند و 
آنهایی که هنوز هیچی نشده چروک خورده اند و 
آنهایی که کالم آسیابشان می کند و تنها گردی 

ازشان باقی می ماند،کسی را انتخاب کرد؟

»جز از  کل« 
استیو تولتز

حرف حساب
  شهر میجغوری در روسیه

این شهر به اصطالح فنی که در جمهوری باشیرقان قرار 
دارد، به عنوان یک پناهگاه در برابر حمله احتمالی اتمی 
است و می تواند حدود 17 هزار نفر را در خود جای دهد. 
میجغوری در جنوب رشته  کوه های اورال قرار دارد و گفته 
می شود اطراف آن سنســور های تشخیص حمله اتمی 
وجود دارد. گزارش ها حاکی از آن اســت که این مکان 
محل اســتقرار گردانی از نظامیان روس و در واقع یک 

پایگاه سری برای موشک های هسته ای است.
جزیره مارها در برزیل

جزیره کوچکی که در اقیانوس اطلــس و در 93 مایلی 
شهر سائو پائولو در کشور برزیل واقع شده، محل زندگی 
بیش از 4 هزار مار سمی خطرناک است. خطر این مارهای 
سمی آنچنان زیاد اســت که دولت برزیل بازدید از این 
جزیره را ممنوع کرده است، فقط گاهی دانشمندان برای 
انجام تحقیقات به این جزیره می روند؛ اما هیچ انسان یا 

موجود پستانداری در این جزیره یافت نمی شود.

  اتاق شماره 39 در کره شمالی
کره شمالی یکی از مرموزترین کشــورهای روی زمین 
است. در این کشور اتاقی وجود دارد که یکی مرموزترین 
مکان ها در کره شــمالی محسوب می شــود. اطالعات 
زیادی از این اتاق در دست نیســت. تصور می شود این 
اتاق در مرکز شهر پیونگ یانگ واقع شده باشد. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که این اتاق جایی اســت که در آن 
فعالیت های مهم و مخفیانه از قبیل مبادالت تسلیحاتی 

کره شمالی سازماندهی می شود.
اتاق خواب ملکه انگلیس

درهای کاخ باکینگهام روی گردشگران باز است، اما اتاق 
خواب ملکه انگلیس مکان ممنوعه محسوب می شود و 
کسی حق ندارد به آن وارد شود. این مکان از سال 1982 
میالدی، زمانی که مردی به نام مایکل فگان، در ساعات 
اولیه صبح از دیوار کاخ 14 طبقه ای باکینگهام باال رفت 
و وارد آن شــد، به یکی از اتاق های انگلیس با باالترین 

ضریب امنیتی در این کشور تبدیل شد.

مهندس شاهین پاکروح، معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور در همایش مدیران دفاتر بهره برداری آب 
و رؤسای ادارات نگهداری و بهره برداری کشــور که در اصفهان برگزار 
شد، گفت: اقتصاد آب، پاشنه آشیل صنعت آب و فاضالب است که باید 
با نگهداری اصولی و علمی از تاسیســات، نه تنها تاب آوری تجهیزات را 
در مقابل حوادث افزایش دهیم بلکه ایــن امر موجب افزایش طول عمر 
 تاسیسات می شود که این مهم در شــکوفایی اقتصاد صنعت، بی تاثیر 

نیست.
وی افزود: در حال حاضر صنعت آب و فاضالب در بخش کمی و کیفی آب 
با چالش های زیادی مواجه است که انتظار می رود حوزه بهره برداری که 
نقش محوری و کلیدی در تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی و نیز پایدار 
به مردم دارد با تکیه بر دانش فنی و تحلیل اطالعات راهبردهای اساسی 

در این زمینه تبیین کند.
مهندس پاکروح انتقال و توزیع آب شــرب را فرآیندی پیوسته دانست 
و گفت: کیفیت آب شــرب، خط قرمز صنعت محســوب می شــود که 
در این راســتا حوزه بهره برداری باید با برخورداری از نیروی انســانی 
متخصص، کارآمد، تاسیســات و تجهیزات به روز آب شــرب ســالم و 
 پایدار مــردم را تامین کند که این مهم یکی از وظایف اساســی صنعت 

محسوب می شود.
وی گفت: امروز صنعت آب و فاضالب نســبت به ســنوات قبل پویاتر و 
چابک تر شــده و باید در این راســتا با تبیین موضوعات در زمینه های 
مختلف نقشه راهی ترســیم کنیم که مســیر پویایی صنعت را نسبت 

به پیــش هموارتــر کنیم. این 
درحالی اســت که اکیپ هایی 
که از سوی شــرکت های آب و 
فاضالب در کشــور برای کمک 
به زلزله زدگان به غرب کشــور 
اعزام شــدند، توانستند با بهره 
گیــری از مهــارت و تخصص 
کدورت آب را مهار و آب سالم 
در کوتاه ترین زمان ممکن وارد 
شــبکه شــود به طوری که در 
مرکز اســتان کرمانشاه آب در 
کمتر از 10 ساعت در شهرهای 
اطراف بعد از 48 ســاعت و در 

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور: 
صنعت آب و فاضالب در کشور پویاتر از سنوات قبل است

روســتاهای اطراف طی 72 ســاعت کدورت آب برطرف و آب شرب وارد 
 شبکه شد این دســتاوردها حاصل پویایی صنعت نســبت به سنوات قبل 

است.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور افزود: در دهه اول فعالیت صنعت، بیشتر به مباحث سخت افزاری 
پرداخته می شــد و در دهه دوم به مســائل نرم افزاری توجه می گردید و 
هم اکنون که در دهه ســوم قرار داریم باید با رویکرد مغزافزاری به مسائل 
بپردازیم تا بتوانیم شکوفایی صنعت را رقم زنیم؛ هرچند که در حال حاضر 

صنعت از مدیران کارآمد و کارشناسان متخصص برخوردار است.
در ادامه این همایش مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: یکی از وظایف مهم حوزه بهره برداری تامین و توزیع 
آب شرب سالم و پایدار به مردم است که این مهم خوشبختانه به خوبی از 
سوی فعاالن این صنعت در استان اصفهان انجام می شود، اما باید رویکردی 
درنظر گرفته شــود که فعاالن در این حوزه بتوانند در مواقع بحران و بروز 
حوادث در کوتاه ترین زمان ممکن آب شرب سالم وبهداشتی را به صورت 

پایدار در اختیار مردم قرار دهند. 
وی گفت: برخــورداری از ناوگان مجهــز به رفع بحــران و برخورداری از 
نیروی متخصــص از جمله عواملی هســتند که می توان بــا بهره گیری 
 از آنهــا خدمــات پایدار و مســتمر را بــه مــردم در هر شــرایطی ارائه 
داد. وی گفت: بیش از نیم قرن اســت که از فعالیت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان می گذرد و طی این سال ها شرکت آبفای استان اصفهان با 
چالش های متعددی درخصوص ارائــه خدمات در بخش آب و فاضالب به 
مشــترکین روبه رو بوده است، اما 
با این وجود با بهــره گیری از نرم 
افزار ســامانه نجما، GIS، سیستم 
تله متری و تله کنترل توانســت 
خدمــات پایــدار را به مــردم در 
بخش آب ارائه دهد و با بازســازی 
شبکه فرســوده فاضالب در شهر 
اصفهان بــا اســتفاده از نیروهای 
متخصص داخلــی و خارجی و نیز 
توسعه شــبکه فاضالب در دیگر 
نقاط اســتان در صــدد خدمات 
 بهتر و گســترده به مشــترکین 

است.
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