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مشارکت بانک شهر در تمامی 
پروژه های شهری

رییس بانک شهر منطقه 3 کشور خبر داد:

 تالش برای بازگشت پلی اکریل 
به خط تولید 3

 معتبر شدن نمایشگاه های صنایع 4
دستی با حضور هنرمندان اصفهانی

ظرفیت شهر زیر زمینی تیران و کرون 
بی نظیر است

6

استان اصفهان نیازمند ۴۰۰ پرستار 8

استاندار اصفهان در جلسه بررسی مسائل و مشکالت امامزاده سلطانعلی 
بن محمد باقر)ع(، اظهار داشت: اگر اصفهان اســتان نمونه شهادت و 
ایثارگری اســت، به برکت وجود۷۲۰ امامزاده واجب التعظیم به عنوان مراکز 
مذهبی و معنوی و فرهنگی است. رسول زرگرپور با بیان اینکه مدیران دو نوع 

کار و وظیفه بر عهده دارند، افزود...
ادامه در صفحه 11

استانداراصفهان:

شهیدحججی پرورش یافته 
امامزاده هاست

معاون اداری مالی و حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان:

صفحه۴
اصفهان به ۱۶۰۰ مسجد نیاز دارد

3

»ترامپ، آنقدر دروغ مــی گوید، آنقدر  بی پروا سخن گفته وعمل می کند که تنها سما مطیعی 
از یک فرد بیمار بر می آید؛ بیماری برآمده از نیم قرن سیاست های 
راست آمریکا.« حاال کار به جایی رسیده که سناتور آمریکایی آرزو 
می کند ترامپ ترور شود! و بسیاری از چهره های سیاسی و رسانه ای 
ایاالت متحده از رییس جمهور می خواهند خودش استعفا کرده و 
کنار برود. ترامپ اما نه کنار می رود و نه وقعی به درخواست ها می 
نهد. روز گذشته بی بی سی خبر داد که تمامی اعضای کمیته هنر و 
انسانیت کاخ سفید، در واکنش به موضع گیری دونالد ترامپ به وقایع 
شارلوتزویل استعفا کردند. اعضای این کمیته که نام های آشنایی از 
دنیای هنر آمریکا در میان آنهاست، با امضای نامه ای گفته اند که 
حاضر نیستند با ادامه کار در این کمیته شریک جرم رییس جمهوری 
در موضع گیری سرشار از نفرتش باشند و جالب اینکه مالنیا ترامپ 
همسر رییس جمهوری آمریکا، به طور سنتی، دبیر افتخاری این 
کمیته بود. اخراج »استفان بنن« ضدایرانی و ضدبرجام نیز از دیگر 
اخباری بود که درصدر خبرهای رسانه های بین المللی قرار گرفت. 
کمتر از یک سال از آغاز ریاست جمهوری پیش بینی ناپذیر ترامپ 
)که خود حاصل  سیاست های داخلی و خارجی غیر مسئوالنه پنج 
دهه اخیر در آمریکاست( می گذرد و روزی نیست که این کشور با 
بحرانی داخلی یا خارجی روبه رو نشود؛ از ماجرای روابط  فساد برانگیز 
ترامپ با کرملین و درگیری های لفظی ترامپ با کره شــمالی و 
برانگیختن خطر یک جنگ جهانی اتمی گرفته تا توئیت های هرروزه 
ای که بحث برانگیز شــده و حاشــیه ای جدید را به دنبال دارد. 
آمریکایــی ها در کاری کــه کرده انــد، مانده اند. »اســتعفا« یا 
»اســتیضاح«-که فرآیندی طوالنی و کســل کننده دارد-بهای 
سنگینی است که جمهوری خواهان باید برای انتخاب اشتباه خود 
بپردازند. ترامپ این روزها به غول هولناکی شبیه شده که می خواهد 
دنیا را با تصمیمات کودکانه و از سرلجبازی خود ببلعد و تحلیل گران 
می گویند راهی نیست جز اینکه فعال او را نادیده بگیریم و از کنار 
تمامی تهدیدها و توئیت هایش)!( بی اهمیت بگذریم. گاهی باید 
برای انتخاب های اشتباه خود، تاوان های بزرگی بپردازیم و جامعه 

آمریکا، گویا هیچ گاه عبرت نمی گیرد!

در آخرین جلسه  شورای چهارم شهر مطرح شد؛

تصویب8600میلیاردتومان بودجه 
برای شهرداری

»ترامپ« را نادیده بگیریم

نگاه
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امروز و در قالب برنامه » هر هفته، چند افتتاح «صورت می گیرد؛

بهره برداری رسمی ازتقاطع غیرهمسطح استقالل
                                    عکس: حمیدرضا نیکومرام

                              عکس: ایمنا
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انتقاد »سید حسن خمینی« به تحریف سخنانش
سید حسن خمینى نوشت: برخى از رسانه ها از قول من چنین تیتر زده اند: »بهتر بود در 
زمان حیات آیت ا... هاشمى خیابانى به نام او نام گذارى مى شد«. تیتر حاوى مطلبى است 

که من نگفته ام .دوستان خبرنگار در نقل اقوال، دقت بیشترى به خرج دهند.

يادداشت

بین الملل

 زمان استعفای ترامپ
 مشخص شد!

یک روزنامه نگار آمریکایى پیش بینــى کرد که دونالد 
ترامپ، رییــس جمهور آمریکا به زودى از ســمت خود 
کناره گیرى مى کند. »تونى شــوارتز« در صفحه خود 
در شبکه توییتر نوشت: ترامپ پیش از آنکه رابرت مولر، 
وکیل آمریکایى تحقیقات خود درباره دخالت روسیه در 
انتخابات آمریکا را آغاز کند، استعفا خواهد کرد.  وى که 
یکى از نویسندگان کتاب » The art of deal « است، 
گفت که اگر ترامپ در سمت خود باقى بماند؛ جاى تعجب 
اســت.  شــوارتز از معامله ترامپ در آینده نزدیک براى 
مصونیت قضائى در برابر استعفا سخن گفت و نوشت: او 
استعفا مى دهد؛ پیش از آنکه کنگره و مولر گزینه دیگرى 
برایش نگذارند. وى پیش بینى کــرد که ترامپ در پاییز 

آینده یا قبل از آن استعفا دهد. 

اردوغان:

 احزاب سیاسی در آلمان 
دشمن ترکیه هستند

رییس جمهور ترکیــه تاکید کرد که احزاب سیاســى 
در آلمان همگى دشمن ترکیه هســتند.»رجب طیب 
اردوغان« رییس جمهور ترکیه از ترک هاى مقیم آلمان 
خواســت در انتخابات آتى، به احــزاب »آنگال مرکل« و 
»مارتین شــولتز« راى ندهند.اردوغــان طى مصاحبه 
تلویزیونى اعالم کرد تمام احزاب در آلمان دشمن ترکیه 
هستند و باید به آنها درس خوبى داده شود.وى همچنین 
تاکید کرد که تنش هاى اخیرى که برلین با آنکارا ایجاد 
مى کند، بر سر تصاحب آرا در آستانه انتخابات سراسرى 
24 سپتامبر است.به نوشته خبرگزارى »آناتولى« رییس 
جمهور ترکیه گفت: »متاسفانه غرب گام هایى محکمى را 

براى مبارزه با داعش برنداشته است.«

 »راز موفقیت« حاکم امارات 
محمد بن راشــد آل مکتوم، نایب رییس و رییس هیئت 
وزیران امارات عربى متحده، روز جمعه گفت: راز موفقیت 
دوبى و امارات، »تبدیل دانسته ها به عمل« است.محمد 
بن راشــد در پیامى توییترى نوشــت: »خیلى ها از من 
دربــاره راز موفقیت دوبى و امارات ســوال مى کنند. در 
جواب مى گویم هیچ رازى در کار نیست؛ تنها کارى که 
کرده ایم، تبدیل دانسته هاى خود و دانش پیرامونمان به 
عمل بوده است. بیشتر کار کردیم تا اینکه موفقیت به یک 

فرهنگ تبدیل شد.«

عکس روزيادداشتيادداشت

کافه سیاست

 شهر حمص سوریه 
در سال 2011 و هم اکنون

واکنشروحانیتدیدگاه سیاست خارجه

یک اقتصاددان مى گوید که اگــر نگاهى به اقتصاد بعد 
جنگ بیندازیم مى بینیم هرچه به جلوتر مى آییم فساد، 
افسانه اى تر مى شود. به نظر من بین قیمت نفت و فساد 
رابطه وجــود دارد و هر چه قیمت نفــت باالتر مى رود 
فساد ببشتر مى شــود و البته رأس کل خطاها همین 

خام فروشى نفت است.
محمد خوش چهره، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل 
اقتصادى که در برنامه دســت خط حضــور یافته بود، 
اظهار کرد: اگــر منصفانه نگاه کنیــم، دولت یازدهم 
وارث یک شــرایط اقتصادى نامناســب بود. دلیل این 
شرایط نامناسب، عوامل برون زا و تحریم و نوع مدیریت 
داخل بــود. ما در اقتصــاد از نظر علمــى پدیده اى به 
نام رکــود تورمى داریم. در خیلى مــوارد این دو با هم 
متضاد هستند. رکود همراه با تورم به این معناست که 
اگر رکود و کسادى باشــد، تقاضا پایین است و قیمت 
باید پایین بیاید، اگر هم رکود باشــد و هم قیمت باال 
برود تضاد ایجاد مى شــود. این پدیده متعارف نیست 
 ولى اتفاق مى افتد. خیلى از کشــورها ایــن تجربه را 

دارند.

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازى گفت: روزى نیســت که 
از ســوى مردم براى من نامه نیاید و از ســود بانک  ها 
شکایت نداشته باشند، باید جلوى این بانک  هاى افسار 
گسیخته گرفته شود.این مرجع تقلید افزود: در خارج 
از کشور ســود بانکى یک یا 2 درصد است و همین امر 
چرخ صنعــت را در آنجا مى  چرخانــد.وى گفت: اگر 
تورم هفت درصد اســت ســود بانکى هم باید زیر 10 
درصد باشد، تا ورشکســتگى در کشور زیاد نشود. وى 
اظهار کرد: رفع معضل بیکارى یک عمل صالح اســت 
که جوانان، ســرمایه داران و دولت باید آن را در کشور 
حل کنند.این استاد و مفســر قرآن کریم گفت: دولت 
براى حل بیکارى باید هزینه زیاد خودش را کاســته و 
در گام بعدى یارانه هاى مردم ثروتمند را قطع کند.آیت 
ا... مکارم شــیرازى اظهار کرد: بنده بارها به مسئوالن 
گفته  ام، مشکل این یارانه را حل کنید، بیش از نیمى از 
مردم احتیاج واقعى به یارانه ندارند.وى تاکید کرد: قطع 
یارانه ها عزم، جزم و اراده سنگین مى خواهد البته هزینه 
هم دارد ولى باید پرداخت شود، زیرا قطع یارانه ها باعث 

رونق اقتصاد کشور مى شود.

 کارشناس مسائل اقتصادی: 

رأس کل خطاها، خام فروشی 
نفت است

آيت ا.... مکارم شیرازی: 

 یارانه ها
 باید قطع شود

خوشرو:

  بیانیه سفیر آمریکا 
عاری از حقیقت است

سیدحسن خمینی:

هاشمی بزرگ زیست و بزرگ 
از دنیا رفت

سفیر و نماینده دائم کشــورمان در ســازمان ملل در 
پاســخ به بیانیه نیکى هیلى، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل که در 15 اوت در وب سایت این نمایندگى منتشر 
شد، تصریح کرد: سفیر آمریکا به جاى تحریف اظهارات 
رییس جمهور ایران، باید به درس هاى تاریخ توجه کند 
و با برخى مقامات ارشد دولت آمریکا مشورت کند که از 
تکرار اشتباهات گذشته اجتناب ورزند. بیانیه آمریکایى ها 

عارى از حقیقت بود. 
غالمعلى خوشــرو افزود: ادامه این لفاظى ها و اتهامات 
بى اســاس ضد ایــران، تازه تریــن نمونــه از اظهارات 
تحریک کننده، تهدیدات آشکار و اقدامات غیرمسئوالنه 
برخى مقامات ارشــد دولت آمریکا در بدنام سازى ایران 
است و تضعیف برجام مغایر با تعهدات آمریکا طبق بند 
28 از توافق هسته  اى است.وى با تاکید بر اینکه باید از 
تاریخ درس گرفته شود، گفت که مقامات آمریکایى باید 
از اشتباهات گذشته خود اجتناب کنند. نماینده ایران در 
سازمان ملل در ادامه اظهار کرد: کسانى که قصد بازگشت 
به زبان تحریم و تهدید را دارند زندانى اوهام گذشته خود 
هستند و با هراس افکنى و دشمن تراشى فقط خود را از 

منافع صلح محروم مى کنند.

سید حســن خمینى در مراســم تغییر نام »بزرگراه 
نیایش« به »آیت ا... هاشمى رفسنجانى« در سالن ایوان 
شمس با بیان اینکه امروز، روز مبارکى است، اظهارکرد: 
جلسه به نام یکى از بزرگ ترین شخصیت هاى سیاسى 

ایران به همت شهردارى شکل گرفته است.
وى افزود:  نام گذارى خیابان هــا اگر صرفا تکریم یک 
فرد باشد، به همین جا ختم مى شود؛ بنابراین  بهتر بود 
که پس از رحلت ایشان، این نام گذارى انجام شود؛ نه از 
این جهت که آقاى هاشمى راحت بخوابد یا نخوابد؛ من 
شهادت مى دهم که هر اتفاقى هم مى افتاد ایشان شب 

راحت به خواب مى رفت. 
سید حسن خمینى با بیان اینکه در ده سال اخیر ارتباط 
زیادى با آقاى هاشــمى داشــتم که از پر تراکم ترین 
مراحل زندگى ایشان بود؛ این فراز و فرودها حتى ضربان 
قلب ایشان را تغییرى نداد، چه رســد به اینکه خواب 
را از چشمشــان بگیرد. وى متذکر شــد: یک روحانى 
تحصیلکرده اندیشــمند فقیه که مربوط به گذشــته 
نبود و به امروز جامعه شناخت داشــت و براى فرداى 
 جامعه تالش مى کرد. او بزرگ زیســت و بزرگ از دنیا 

رفت. 

محمود احمدى نژاد در مصاحبه اي که سایت دولت بهار متعلق به حلقه 
نزدیکانش، آن را منتشر کرده، از یک سلســله طراحي پشت سر هم و 
دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جدید مي گویــد و مهم ترین آن، همان 
یارانه نقدي است .او این گونه روایت مي کند: »گفتند ٧ هزار میلیارد به 
مردم داده اند، من به مردم عزیز مي گویم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع 
نمي شــدند بنده و همکارانم با در نظر گرفتن آینده کشور و نسل هاي 
آینده، همه ثروت را بین مردم تقسیم مي کردیم.ما مخالفیم که ثروت 
در احتکار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بریز و بپاش 
درست شود و مردم نیازمند باشــند، اینها مال مردم است و اگر فرصت 
بود ما همه آن را تقسیم مي کردیم. این فقط گوشه اي از آن بوده و فقط 
یک بیستم درآمد نفت در بین مردم توزیع شــده و اینها اینقدر جزع و 
فزع مي کنند تا به هر قیمتى آن را از دســت مردم در بیاورند. مي آیند 

و مي گویند فالني محکوم است چون پول نفت را به مردم داده است.«

معاون سابق رییس سازمان سیا گفت: رییس جمهور آمریکا بدون داشتن 
اطالعات کافى، درباره برجام تصمیم گرفته است.»دیوید کوهن« معاون 
پیشین سازمان اطالعات مرکزى آمریکا اظهار داشت: »دونالد ترامپ« 
رییس جمهور این کشور بدون داشتن پشتوانه اطالعاتى، درباره توافق 
هسته اى ایران تصمیم خود را گرفته است. کوهن طى مصاحبه با »فرید 
زکریا« مجرى شبکه »سى ان ان« با اشاره اینکه سرویس هاى اطالعاتى و 
امنیتى مختلف آمریکا، مشغول جمع آورى گزارش هاى مختلف محرمانه 
براى ارزیابى پایبندى ایران به توافق هســته اى هستند گفت: ترامپ از 
آنها استفاده نکرده اســت. وى افزود: »اگر دستگاه اطالعاتى ما به دلیل 
سیاســى کارى رییس جمهور مورد تخریب قرار گرفت، آنگاه بهره ورى 
اطالعاتى ما در خارج تضعیف خواهد شد.« وى تاکید کرد جامعه جهانى، 
حتى اگر آمریکا، تهران را به عدم پایبندى متهم کند، با تحریم هاى علیه 

ایران همراهى نخواهند کرد.

احمدی نژاد: 

اگر مانع نمی شدند همه 
ثروت ها را تقسیم می کردم!

ترامپ بدون اطالع، 
درباره برجام تصمیم 

می گیرد

 محسن هاشمی 
رییس شورای شهر شد

اعضاى شوراى شــهر پنجم تهران، محسن هاشمى را براى ریاست 
انتخاب کردند. به گزارش تســنیم؛ اعضاى منتخب پنجمین دوره 
شوراى شهر تهران که جلسه خود را براى انتخاب ارکان هیئت رییسه 
شوراى شــهر آغاز کردند در راى گیرى غیررسمى که براى انتخاب 
رییس شوراى شهر برگزار شد، محسن هاشمى را به عنوان رییس 

شوراى شهر انتخاب کردند.

کنایه توئیتری ظریف به ترامپ
محمد جواد ظریــف در توییتى بدون نام بــردن از دونالد ترامپ از 
رییس جمهور این کشور انتقاد کرد.به گزارش ایسنا؛ وزیر امور خارجه 
کشورمان در این توییت نوشت: سرعت در توهین به اسالم و مردد در 
محکوم کردن تروریسم نژادپرستانه در خانه. تروریسم به نام نژاد یا 

مذهب، تروریسم است و نماینده هیچ یک نیست.

دلجویی نماینده خرمشهر از ظریف
نماینده مردم خرمشهر در مجلس، نزد وزیر پیشنهادى امور خارجه 
رفت و از وى دلجویى کرد. عبدا... ســامرى در جریان رسیدگى به 
بررسى برنامه هاى محمد جواد ظریف، وزیر پیشنهادى امور خارجه 
و حین سخنان وى در اقدامى نامتعارف با هتاکى به وزیر پیشنهادى 
امور خارجه، الفاظى رکیک به وى نسبت داد که موجب شد جو جلسه 
روز چهارشنبه گذشته مجلس تا حدودى متشنج شود و در نهایت 
با همراهى تعدادى از نمایندگان این نماینده از صحن علنى مجلس 
خارج شد. عبدا... سامرى، نماینده خرمشهر با حضور در کنار ظریف 
که تعدادى از نمایندگان  از جمله محمدرضا تابش، »دهقانى« عضو 
کمیسیون امنیت ملى و »قشــقاوى« معاون پارلمانى وزارت امور 

خارجه نیز حضور داشتند از ظریف دلجویى کرد.

امام جمعه قم با اشاره به موگرينی:

  پیرزنی عشوه گر 
درخور تکریم نیست

امام جمعه قم با اشاره به بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى از سوى 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى گفت: نمایندگان ملت باید کسانى 
را به مسند وزارت بنشانند که خدمتگزار شایسته اى براى حفظ نظام 
و ارزش هاى اسالمى باشند و هیچ مسئله اى را مقدم بر حفظ نظام و 
ارزش ها ندانند.آیت ا...سید محمد سعیدى با انتقاد از عکس سلفى 
گرفتن برخى از نمایندگان مجلس با موگرینى عنوان کرد: با ســر 
سردار عشق سلفى عزت بگیر، پیرزنى عشوه گر درخور تکریم نیست.

ابتکار:

 هر جا باشم، محیط زیستی فکر 
می کنم

معاون زنان و امور خانواده در دولت دوازدهم گفت: راه موالوردى را 
در این معاونت ادامه مى دهم و قصدمان این است که در حوزه زنان و 
خانواده، ساختار ها را تقویت کنیم. معصومه ابتکار در پاسخ به پرسشى 
درباره سمت جدید خود در دولت به عنوان معاون امور زنان و خانواده 
و همچنین عالقه مندى  اش به سازمان محیط زیست گفت: سوال 
سختى است. من هر دو سمت را دوست دارم، اما قطعا در هر پست و 
مقامى که خدمت کنم یک محیط بان و حامى محیط زیست هستم. 
وى تاکید کرد: محیط زیست با خون، وجود، تفکر و اندیشه ام عجین 

شده و هر جا باشم محیط زیستى فکر مى کنم و سبز مى اندیشم.

 جریمه یک شرکت آمریکایی
 برای نقض تحریم های ایران

وزارت خزانــه دارى آمریــکا اعالم کرد: یک شــرکت مســتقر در 
لس آنجلس کالیفرنیا، با پرداخت جریمه اى بالغ به 518 هزار دالر 
بابت غرامت نقض قوانین تحریم هاى ایران موافقت کرده است. وزارت 
 Blue Sky Blue Sea, « خزانه دارى آمریکا اعالم کرد، شــرکت
Inc« پذیرفته براى حل اختالفات پیرامون 140 مورد نقض قوانین 
تحریم هاى ایران،5180۶۳ دالر به عنوان غرامت بپردازد. مجموع 
ارزش تراکنش هاى غیرقانونى این شرکت مستقر در لس آنجلس، 
5۶0204 دالر بوده است. » Blue Sky Blue Sea, Inc« متهم 
است که داوطلبانه این موارد تخلف را به »دفتر کنترل دارایى هاى 

خارجى« وزارت خزانه دارى آمریکا گزارش نکرده است.

امیر نصیرزاده، جانشین فرمانده 
نیروی هوایی ارتش شد

طى حکمى از سوى امیرحسن شاه صفى، فرمانده نیروى هوایى، امیر 
سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به جانشینى فرماندهى نهاجا منصوب 
شد.همچنین از سوى فرمانده نهاجا، امیر سرتیپ دوم محمدقراباغى 
به سمت معاون هماهنگ کننده و رییس ستاد نیروى هوایى ارتش 
منصوب شد.امیر سرتیپ دوم قراباغى پیش از این سمت هایى نظیر 
معاون عملیات نیروى هوایى ارتــش، فرماندهى مجتمع اوج نهاجا 

و فرماندهى پایگاه شهید اردستانى امیدیه را عهده دار بوده است.

پیش از این صالحیت و برنامه هاى محمدجواد آذرى جهرمى 
وزیر پیشــنهادى ارتباطات و فناورى اطالعات، سیدمحمد 
بطحایى وزیر پیشــنهادى آموزش و پرورش، حجت االسالم 
والمسلمین ســیدمحمود علوى وزیر پیشنهادى اطالعات، 
مســعود کرباســیان وزیر پیشــنهادى اقتصاد، سیدحسن 
قاضى زاده هاشمى وزیر پیشــنهادى بهداشت، محمدجواد 
ظریف وزیر پیشــنهادى امورخارجه، محمــود حجتى وزیر 
پیشنهادى جهاد کشــاورزى و على ربیعى وزیر پیشنهادى 
کار، محمــود حجتى وزیر پیشــنهادى جهاد کشــاورزى، 
سیدعلیرضا آوایى وزیر پیشنهادى دادگسترى و امیر حاتمى 
وزیر پیشــنهادى دفاع طى جلســات مختلفى در روزهاى 
سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از سوى نمایندگان مجلس 

مورد بررسى قرار گرفته بود. 
جلسه بررسى صالحیت وزراى پیشنهادى، همچون جلسات 
قبلى حاشیه هایى داشت که موردتوجه رسانه ها قرارگرفت. 
محمدجواد ابطحى، عضو فراکســیون نماینــدگان والیى با 
انتقاد از معرفى نشــدن وزیر پیشــنهادى علوم گفت که با 

توجه به وجود نظرات متفاوتى درباره  تشکیل هیئت وزیران، 
بدون معرفى حتى یک وزیر؛ بهتر اســت از شوراى نگهبان 

استفساریه گرفته شود. 
آشتى نماینده خرمشــهر با وزیر خارجه از دیگر نکات جالب 

توجه جلسه روز گذشته مجلس بود. 
از دیگر حاشــیه هاى بامزه بهارســتان زمانى بود که رییس 
مجلس گفت: در بیرون از مجلس بحث هایى است که تصور 
مى شــود نمایندگان مجلس در ارزیابى هــا در قالب هاى 
تعیین شــده سیاســى اظهار نظر مى کنند، امــا این گونه 
 نیســت و نمایندگان ارزیابى هاى شــخصى خــود را بیان 

مى کنند.
الریجانى این مطلب را در پاسخ به تذکر نماینده مردم مرند و 

جلفا در جلسه دیروز مجلس بیان کرد.
رییس مجلس گفــت: این تذکر درســت اســت، البته اگر 
نمایندگان در صندلى خود باشــند بهتر از رایزنى است و در 
برخى مواقع نمایندگان مجبورند نظر افراد متخصص را هم 

بگیرند.

محمد حسن نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا روز گذشته در 
جلســه علنى مجلس و در جریان بررسى صالحیت وزیران 
پیشــنهادى دولت دوازدهم در تذکرى با استناد به ماده 24 
آیین نامه داخلى مجلس گفت:وقتى مجلس تذکرى دارد که 
زنده پخش مى شــود، بهانه اى براى کوبیدن مجلس است، 
برخى به گونه اى مجلس را مــى کوبند که انگار این مجلس 

نقطه قوتى ندارد. 
رییس مجلــس تذکر داد کــه نمایندگان در سرجایشــان 
بنشینند، اما دربرخى ســایت ها جورى این تذکر را پوشش 
داده اند که الریجانى مبصر شــده تا نمایندگان را سرجاى 

خودشان بنشاند.
نماینده مردم مرند در مجلس گفت که رفت و آمد نمایندگان 
براى پرسیدن سواالت است و نشــان از بى برنامگى و امتیاز 

گرفتن نیست.
رییس مجلس نیــز در ادامه گفت:ممکن اســت در بیرون 
مجلس خیلى وقــت ها از این حرف ها بزننــد، قبل از اینکه 
مجلس به بررسى صالحیت وزیران پیشنهادى ورود پیدا کند 
از این مطالب گفته مى شد که فکر مى کنم به درستى اطالع 

از نوع تصمیم گیرى تک تک ندارند.
الریجانــى ادامــه داد: 
لحظه آخــر نمایندگان 
بین خود و خداى خود 
ارزیابى مى کنند و راى 
مى دهنــد، نمایندگان 
نشــان دادنــد کــه 
ارزیابى شــان شخصى 
اســت و بحــث هایى 
که در بیــرون مجلس 
وجــود دارد و تصور مى 
شــود نمایندگان تنها 
در قالب هــاى تعیین 
شده سیاســى ارزیابى 
مى کننــد، ایــن گونه 

نیست.
****

با پایان یافتن بررســى 
وزراى  صالحیــت 
پیشــنهادى، به گفته 
اکبررنجبــرزاده، عضو 
هیئت رییســه مجلس 
اســالمى،  شــوراى 
رییس جمهور امروز در 

مجلس حاضر مى شــود تا آخرین دفاعیات خــود از وزراى 
پیشــنهادى اش را ارائه کند و جلســه راى گیــرى وزراى 
پیشنهادى برگزار مى شود. باید دید تعامل بهارستان-پاستور 
در زمینه وزراى پیشنهادى تا چه اندازه نمود پیدا خواهد کرد. 

بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم، به ايستگاه چهارم رسید. روز گذشته نمايندگان به 
بررسی صالحیت عباس آخوندی  وزير پیشنهادی راه و شهرسازی، محمد شريعتمداری وزير پیشنهادی 

صنعت، معدن و تجارت و سیدعباس صالحی وزير پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداختند.

وقتی مجلس تذکری 
دارد که زنده پخش 

می شود، بهانه ای 
برای کوبیدن مجلس 

است، برخی به 
گونه ای مجلس را 
می کوبند که انگار 

اين مجلس نقطه 
قوتی ندارد. ريیس 
مجلس يکبار تذکر 

داد که نمايندگان در 
سرجايشان بنشینند 

اما در سايت ها يک 
جور اين تذکر را 

پوشش دادند

زينب ذاکر

در حاشیه چهارمین روز  بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی در مجلس؛

مبصرشدن الریجانی!
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فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار شرکت 
تعاونی در کشور

دبیر کل اتاق ایران از وجود بیش از ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور 
خبرداد و گفت: ۲۷ هزار تعاونی مربوط به زنان است. ماشاء ا... عظیمی در 
گفت وگو با رادیو اقتصاد، ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر افزون بر یک 
چهارم ظرفیت تعاونی های موجود کشور مختص جمعیت زنان است، 
افزود: گرایش فعالیت این تعاونی ها بیشتر در حوزه های فرش، صنایع 
دستی، کشاورزی، گردشگری، آبزی پروری و سایر موارد است. وی سهم 
زنان کارآفرین در بخش تعاون را به نسبت سایر بخش های اقتصادی کشور 
قابل توجه دانست و افزود: اهمیت توجه به مقوله کارآفرینی امروز برکسی 
پوشیده نیست. دبیرکل اتاق ایران با اعالم اینکه نقش تعاونی های زنان 
می تواند کارکردهای متنوع و متکثری داشته باشد، گفت: زنان به عنوان 
نیمی از جمعیت کشور در توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار نقش آفرین 
هستند. وی با اعالم اینکه بنگاه های تعاونی در کشور بیشتر خرد و کمتر 
متوسط هستند، افزود: خوشبختانه سهم قابل توجه اشتغال در اغلب 
کشورهای جهان به ویژه ممالک پیشرفته مربوط به این دسته از بنگاه 
هاست. عظیمی در بخش دیگری از ســخنان خود ضمن اشاره به این 
جمله که ضریب نفوذ و پایداری اشتغال در بخش تعاونی بیشتر از سایر 
بخش های اقتصادی اســت، بر ضرورت حمایت از بنگاه ها و فعاالن این 

حوزه در مملکت تاکید کرد.

ویژه

بامسئوالن

خریداری بیش از 200 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان اصفهان 
مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان )منطقه ۱۰ کشور( گفت: 
تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم تضمینی توسط این شرکت از کشاورزان اصفهان 

خریداری شده است.

سیاست خارجی باید در خدمت 
توسعه صادرات قرار گیرد

رییس انجمن کارفرمایی ماشین ســازان صنایع غذایی 
ایران، بر ضرورت تقویت بخش بازرگانی سفارتخانه های 
جمهوری اســالمی به جهت توســعه صادرات در کشور 
تاکید کرد. مجتبی نائلی با اشــاره به چشم انداز تولید و 
عرضه تجهیزات صنعتی در بخش صنایع غذایی با رویکرد 
صادرات محور افزود: در حال حاضر کشورهایی مانند عراق، 
افغانســتان، امارات، ترکیه، روسیه و همین طور برخی از 
ممالک آفریقایی در بخش صادرات ماشین آالت صنایع 
غذایی ایران نقش اساســی دارند. وی در ادامه، دستیابی 
به بازارهای مد نظر را مرهون ارائه محصوالت با کیفیت و 
رقابتی از سوی سازندگان و صادرکنندگان ایرانی دانست 
و اظهارداشت: خوشبختانه سال به سال حضور صنعتگران 
داخلی در این بازارها پر رنگ تر می شود. وی گفت: ایجاد 
معاونت اقتصادی و صادراتی موجب هم افزایی و همکاری 
بیشــتر تجار و فعاالن اقتصادی ایران با وزارت خارجه و 
ســفارتخانه های جمهوری اســالمی در خارج از کشور 

می شود.

رییس صنعت و معدن اصفهان خبر داد:

تالش برای بازگشت 
پلی اکریل به خط تولید

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان درباره 
آخرین وضعیت صنایع بزرگ اصفهان که درگیر بحران 
مالی و داخلی هســتند توضیح داد. اسرافیل احمدیه 
درباره آخرین وضعیت راه انــدازی کارخانه پلی اکریل 
اظهار داشــت: با توجه به تالش های صــورت گرفته 
امیدواریم که بخش پلی اســتر کارخانه زودتر از موعد 

مقرر به خط تولید بازگردد.
وی افزود: در حال حاضر همه مسئوالن، از استاندار تا 
نمایندگان مجلس، به دنبال برطرف کردن مشــکالت 
مربوط به این کارخانه هستند تا هرچه زودتر به چرخه 
تولید بازگردد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان با اشاره به مشــکالت کارخانه کاشی نیلو نیز 
گفت: مشکل این کارخانه مدیریتی است، کاشی نیلو 
جزو واحدهای خوب صادراتی به شــمار می رود و اگر 
مشــکل مدیریت این کارخانه برطرف شود، می تواند 
به خط تولید برسد. وی ادامه داد: مشکل این کارخانه 
هنوز به طور کامل برطرف نشده و باوجود اینکه بخشی 
از کارخانه توســط بانک به مزایده گذاشته شده، اما به 
دنبال این هســتیم که کارخانه در محل خود بار دیگر 

راه اندازی و فعال شده و به جای دیگری منتقل نشود.

قیمت انواع سرخ کن

بازار

Moulinex AM302 مولینکس

 5,460,000
ریال

 5,500,000
ریال

خرید تضمینی کلزا با افزایش ۷۰ درصدی در استان اصفهان پایان یافت.
مدیرکل شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه ۱۰ گفت: از خرداد تاکنون 
هزارو ۱46 تن از این محصول دانه روغنی از کلزاکاران  استان خریداری 

شده است.
رضا نیک نداف، خرید تضمینی کلزا در سال جاری را ۷۰ درصد بیشتر 
از مدت مشــابه ســال قبل بیان کرد و افزود: ارزش این میزان کلزای 
خریداری شده ۲8 هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال است که هم اکنون بیش از 

93 درصد آن به بهره برداران پرداخت شده است.
وی گفت: امســال دانه روغنی کلزا با رطوبــت ۱۰درصدی و ناخالصی 
۲درصدی با قیمــت تضمینی هر کیلوگــرم  ۲۷ هــزارو 83۰ ریال از 
کشاورزان خریداری شده است. امسال بیش از هزار و ۲۰۰ تن دانه روغنی 

کلزا از 5۰۰ هکتار از مزارع استان اصفهان برداشت شده است.

پایان خرید تضمینی کلزا 
از کشاورزان اصفهانی

حسن خدابنده شهرکی در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: سهامدار اصلی بانک شهر، شهرداری  کالن شهرهای 
ایران بوده و شهرداری های سهامدار عمده شهرداری تهران با 
۱۰درصد، مشهد با 8/8 درصد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز و 
قم با ۷درصد، قزوین با 6/۷ و اهواز با نیم درصد، ســهامداران 

عمده بانک شهر هستند.
وی افزود: بجز شــهرداری ها، بخشی از ســهام بانک شهر در 
اختیار کارمندان و صندوق های شهرداری هاست و بخشی نیز 

سهامداران خرد و مردم هستند.
مدیرعامل بانک شهر منطقه 3 کشور گفت: سرمایه بانک شهر 
طی 3 سال گذشته از 4 هزار به ۱6هزار میلیارد ریال افزایش 
یافته است؛ رشد منابع بانک شهر 6۰درصد بوده که نشان از 
عملکرد مثبت مدیران دارد و ایــن عمل رخ نمی دهد مگر به 

دنبال  اقداماتی که توسط تک تک کارمندان و متصدیان )که در 
ارتباط با مردم هستند( تا مدیران صورت می گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: بنده معتقدم بیــش از 9۰ درصد کار 
به دوش متصدیان و کارمندان اســت و مشــتریان و مردم با 
 متصدیان در ارتباط بوده و این افــراد زحمت کش ترین افراد

 هستند.
خدابنده بیان داشت: در راستای بانکداری الکترونیک، بانک 
شــهر پیشــرو بوده و نصب شــهرنت ها که در نقاط مختلف 
شــهرهای ایران به 353 »شهرنت« نصب شــده است، اگر 
فرهنگ سازی شود، شهرنت ها مراجعات به بانک ها را به صفر 
می رســاند و امور زیادی را انجام می دهد و حتی وصول چک 
و به حساب گذاشــتن چک و... می تواند از طریق شهر نت ها 

انجام شود.

وی یادآور شــد: به هیچ نحوی امکان نفــوذ به صندوق های 
شــهرنت   ها وجود ندارد و تمامی شــهرنت ها مســتقیما به 

سیستم های امنیتی و پلیس متصل هستند.
مدیرعامل بانک شهر منطقه 3 کشور خاطرنشان کرد: در استان 
اصفهان ۲8 باجه شهرنت وجود دارد و از آنجایی که سهامدار 
اصلی بانک شهر شهرداری ها هستند، استقرار شهرنت ها در ایام 
عیدها و مناسبت ها در جهت رضایتمندی مردم انجام می گیرد.

وی اذعان داشت: برخی از کسبه یا پمپ بنزین ها که با پول نقد 
سر و کار دارند، هر زمان که بخواهند می  توانند پول خود را در 
شهرنت ها واریز کرده و از همان جا سود آن را دریافت کنند و 
دیگر نیازی نیست با استرس پول خود را همراه ببرند که خطر 

حمل پول نقد را به آن بیفزایند.
خدابنده در ادامه تصریح کرد: هیچ کدام از شــهرنت ها برای 
بانک سود آوری ندارد و تنها با هدف رضایت مندی مشتریان 
انجام می شود؛ همچنین به دنبال نصب خوددریافت در شعب 
هستیم تا برای واریز پول به حساب دیگر، وقت مشتریان تلف 
نشود. وی متذکر شد: در منطقه 3، سرمایه 35 هزار میلیارد 
ریالی در پایان سال 95، به 4۰ هزار میلیارد ریال در ۲4 مرداد 
96 رسیده است که حدود 5 هزار میلیارد  افزایش داشته است؛ 
9۷ درصد از سرمایه بانک شهر متعلق به مردم و تنها 3درصد 

مربوط به شهرداری هاست.
مدیرعامل بانک شــهر منطقه 3 کشــور ابراز داشت: بیش از 
96درصد مردم از خدمات بانک شهر راضی بوده اند؛ همچنین 
قراردادی با وزارت ارشــاد بســته شده اســت که تسهیالت 
ارزان قیمت به ناشران پرداخت شود؛ امسال حدود 54۰ مورد 
وام قرض الحسنه پرداخت شده است که بیش از 9۰ درصد آن 
۱۰ میلیونی و حدود ۱۰ درصد آن ۲۰ میلیون تومانی است و 

در قالب وام ازدواج پرداخت می شود.
وی در پایان اظهار داشت: هیچ پروژه شهری وجود ندارد که 
بانک شهر در آن مشارکت نداشــته باشد؛ از اتوبوس هایی که 
 وارد شهر شــد تا میدان اســتقالل، در همه مشارکت داشته 

است.

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان گفت: 99 درصد 
گوشت های مصرفی در رستوران ها و فست فودی ها، از گوشت 

گاو وگوساله است.
عبدالرضا آقاجانی اظهار داشت: از یک تا دو سال گذشته گوشت 
و شیر دام سنگین روی دست دامدار مانده و این در حالی است 

که اکنون دام ســنگین، قبل از اینکه از شــیر گرفته شود، به 
استان های دیگر صادر می شود.

وی بیان داشت: ورود ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز به نقل از مدیر 
کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان، در حالی صورت 
گرفته که اگر از دامدار حمایت و از خروج دام سنگین از اصفهان 

جلوگیری شود، به طور قطع نیاز به این حجم از واردات نیست.
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه پرورش 
دام سبک مثل تولید مرغ نیســت که 45 روزه به بار آید؛ بلکه 
باید در یک فرجه زمانی صبر کنند تا دام سبک به بازار عرضه 
شود، تصریح کرد: در حال حاضر دام سبک اصفهان از اطراف و 
استان های دیگر تامین می شود و این در صورتی است که اگر 
برنامه ریزی وجود داشت و از دامدار حمایت می شد، تا 6 ماه 

نیاز به واردات نبود.

وی گفت: واردات دام سبک در حالی است که به هنگام به بار 
آمدن دام سبک، دیگر بازار از دام سبک اشباع شده و تمام این 
دام ها روی دست دامدار باقی مانده و مجبور است برای تامین 
معیشــت از این حرفه صرف نظر کرده و به حمل بار از میدان 
تره بار راضی شود. آقاجان با اظهار اینکه دیگر دامداری سنتی 
پاسخگو نیست، گفت: اصفهان در تامین دام سنگین نیازی به 
دیگر اســتان ها ندارد و هم اکنون 99 درصد خوراک گوشت 

رستوران ها و دیگر استان ها از گوساله است.

نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

۹۹ درصد گوشت  مصرفی رستوران ها از گوشت گوساله و گاو است

سکه تمام بهار آزادی
11،790،000 ریال)طرح جدید(

6،270،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،182،650 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

معاون وزیر ارتباطات و رییس ســازمان فناوری اطالعات 
گفت: چند نقطه از کشــور به عنوان قطب تولید محتوا در 
حوزه بازی های رایانه ای )گیم( و پویا نمایی )انیمیشــن( 

انتخاب شده که استان اصفهان یکی از آنهاست.
نصرا... جهانگرد اعــالم کرد: بازی های رایانــه ای یکی از 
بهترین زمینه ها به منظور توســعه کســب و کار و ایجاد 

اشتغال برای جوانان است.
وی که در بازدیــد از مرکز تخصصی بازی هــای رایانه ای 
دانشگاه اصفهان ســخن می گفت، با اشاره به رشد شتابان 
تولید نرم افزارهای بومی در بازار تلفن همراه کشور، افزود: 
الزم اســت حوزه بازی های رایانــه ای در مراکزی مانند 

دانشگاه اصفهان توسعه یابد.
جهانگــرد، فرصــت اشــتغال در همه کســب و کارهای 
دانش بنیان را از مزایای توســعه کاربرد فناوری اطالعات 
و ارتباطات خواند و گفت: این روزها اثر رشــد حوزه های 
ارتباطات و فناوری اطالعات بر توسعه فرصت های کسب و 

کار و اشتغال زایی در کشور را شاهد هستیم.
رییس دانشــگاه اصفهان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی 
از نحوه راه اندازی رشــته بازی های رایانه ای در ۲ مقطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد در این دانشگاه گفت: هدف 
رشــته بازی های رایانه ای در مقطع کارشناســی، تربیت 
نیروی متخصص در زمینه توسعه بازی های جدید رایانه ای 

و موبایلی است.
رییس مرکز تخصصی بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان 
نیز گفت: این مرکــز محیطی برای پرورش اســتعدادها، 
ارائه آموزش های تخصصی فنــی و تجاری به عالقه مندان 
بازی  ســازی، برگزاری رویدادهــای کارآفرینــی و انجام 
پژوهش های بنیادین و کاربردی در حوزه  بازی های رایانه ای 
است. جواد راستی افزود: دانشگاه اصفهان در بهمن ماه 94 
موفق به برگزاری یک رویداد در حوزه بازی رایانه ای برای 
شهر اصفهان شد که شامل نخســتین کنفرانس بازی های 
رایانه ای به عنوان نخســتین رویداد پژوهشی مقاله محور 

در این حوزه بود.

 بــه گفتــه معــاون امــور اقتصــادی و بازرگانــی 
 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مکانیــزم درج 
قیمت کاالها توســط توزیع کننده ها بــه منظور ایجاد 
شــفافیت در جریان گردش کاال و رقابتی تر شدن بازار 

کاالیی بوده است.
 یداله صادقی با تاکید بر ضرورت شــفاف سازی هر چه 
بیشــتر قیمت گذاری کاال عنوان کــرد: تصمیم وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت برای درج قیمــت چند گروه 
کاالیی توســط توزیع کننده ها و حــذف قیمت گذاری 
ها توسط تولید کنندگان، به منظور شفافیت در قیمت 

کاالها و رقابتی تر شدن بازار بوده است.
وی با اشــاره به این موضوع که در مرحله نخســت این 
طرح، قیمت گذاری چند گــروه کاالی غیر ضروری به 
عنوان پایلوت به توزیع کننده محول شده است، افزود: 
توزیع کننده بر اســاس فاکتور خرید شرکت پخش و با 
اعمال ضریب سود قانونی که هیئت عالی نظارت مشخص 
می کند، قیمت این کاالها را تعیین کرده و در معرض دید 

مصرف کننده قرار می دهد.
همچنین محصوالت سلولزی و گروه های کاالیی شامل 
شیرینی، شــکالت، چیپس، پفک و ســایر تنقالت که 
غیرضروری بوده و از حساسیت کمتری برخوردار هستند، 

در مرحله اول شامل این طرح می شوند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانــی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، تخفیفات اعمال شــده روی بیشــتر کاالها 
توســط کارخانه ها را غیر متعارف دانســت و گفت: در 
شرایط کنونی در بیشتر قیمت های روی جلد که توسط 
کارخانه ها ثبت می شود، ضرایب ســود به طور اصولی 
رعایت نشــده و حقوق مصرف کننده به نوعی ضایع می 
شــود که با تصمیم جدید، قیمت کاالهــا از کارخانه تا 
مرحله عرضه کانالیزه می شود و توزیع کنندگان بدون 
دغدغه درج قیمت کاال توســط کارخانــه، کاالها را با 
 قیمتی رقابتی و پایین تر از قبــل به مصرف کننده ارائه 

می دهند.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت:

خروج دولت از قیمت گذاری کلید خورد

 فناوری اطالعات

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطالعات مطرح کرد:

اصفهان؛ یکی از قطب های تولید محتوا در حوزه بازی های رایانه ای 

صنعت

FR-2012 پارس خزر

 2,830,000
ریال

 2,850,000
ریال

TEFAL AH9500 تفال

 10,900,000
ریال

 11,500,000
ریال

رییس بانک شهر منطقه 3 کشور گفت: سرمایه بانک شهر از 4 هزار میلیارد ریال به 16 هزار میلیارد ریال 
افزایش پیدا کرده و رشد منابع بانک شهر 60 درصد بوده است.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب 
۲۰ طرح جدید ســرمایه گذاری بخش خصوصی در کمیســیون فنی 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان خبر داد. حمید امینی اظهار داشت: 
در تالشیم که از یکسو گردشــگری را به صورت متوازن در پهنه استان 
گسترش دهیم و از سوی دیگر با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
به ویژه سرمایه گذاری بومی، آنان را تشویق به سرمایه گذاری در مناطق 
مختلف استان کنیم. معاون ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان تاکید کرد: در این کمیسیون پس از بررسی های به عمل 
آمده از طرح های ارائه شده توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی، ۲۰ 
طرح در پهنه استان اصفهان مورد تایید قرار گرفت و در شهرستان های 
اصفهان، شاهین شــهر و میمه، خور و بیابانک، نطنز، سمیرم، مبارکه و 

دهاقان با اکثریت آرا به تصویب رسید.

سرمایه گذاری۲۰ طرح 
بخش خصوصی در اصفهان

رییس بانک شهر منطقه 3 کشور خبر داد:

مشارکت بانک شهر د ر تمامی پروژه های شهری

در ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران که 
با حضور جمعی از مسئوالن کشوری، اساتید دانشگاه، مدیران و 
صاحب نظران روابط عمومی کشور برگزار شد، 4۰ روابط عمومی 
پیشگام در تعالی و سرآمدی و مدیران تعالی گر ارتباطی معرفی 
شــدند که با ارزیابی های صورت گرفته، مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، به عنوان یکی از برترین های روابط عمومی 

ایران معرفی شد.

بر این اساس، ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی 
ایران  با حمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، سازمان ملی 
استاندارد و موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد و 
روابط عمومی های برتر کشور بر اساس مدل تعالی تخصصی شده 

EFQM در روابط عمومی در سه سطح معرفی شدند.
مدل تعالی سازمانی EFQM یک استاندارد اروپایی است که به 
عنوان ابزاری قوی برای ســنجش میزان استقرار سیستم ها در 

سازمان های مختلف به کار گرفته می شود.
دبیر کل ششــمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی 
بااشاره به اینکه در بررسی و ممیزی هر روابط عمومی 8۱ شاخص 
مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: ســرآمدی و تعالی یک بســته 
ترکیبی، اعم از رویکردها، عملکردها و ساختارها بوده که می تواند 

روابط عمومی  ها را به سوی پیشرفت رهنمون سازد.
در این مراسم، با اهدای تندیس بلورین، سیمین و زرین، از روابط 

عمومی های برتر کشور قدردانی شد.

روابط عمومی بانک شهر در جمع سرآمدان روابط عمومی ایران
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برگزاری ویژه برنامه »همنشینی بر شعر و پیرامون شعر«
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان، ویژه برنامه »همنشــینی بر شعر و پیرامون شعر« را روز 

یکشنبه ۲۹مردادماه ساعت15در مرکز ادبی قلمستان واقع در باغ غدیر برگزار می کند.

با مسئوالن

 با هدف ترویج اندیشه حضرت امام خمینی)ره(؛

فراخوان جشنواره ملی 
نمایشنامه نویسی »روح ا...« منتشر شد

موسسـه تنظیم و نشـرآثار امـام خمینـی)ره( اصفهان، نخسـتین 
جشـنواره ملی نمایشـنامه نویسـی روح ا... را با هدف ترویج اندیشه 
حضـرت امـام خمینـی)ره( و گرامیداشـت اهـل قلـم و آثـار فاخر 
نمایشـی در خصوص سیره، شـخصیت و اندیشـه حضرت امام)ره( 

در تاریـخ 5 بهمـن 1۳۹۶ برگزار مـی کند.
هنرمنـدان مجازنـد عـاوه بـر پرداختـن مسـتقیم بـه شـخصیت 
امـام)ره(، بـه سـایر موضوعـات مرتبـط بـا اندیشـه هـا و آثـار آن 
بزرگـوار از جملـه امـام خمینـی)ره( و بیـداری اسـامی،امام )ره( 
و تقریـب مذاهـب واقلیـت هـای دینـی، سـبک زندگی،روحیـه 
شـاعرانه و عواطف، خانوادگی،آزادگـی،آزادی، صلح، اندیشـه های 
حکومتـی، مـردم سـاالری، سـاده  زیسـتی،اعتدال،اخاق،کرامت 
انسـانی،عدالت،عبادت،دفاع مقدس و انقاب اسـامی و موضوعات 

مشـابه اقـدام بـه ارسـال اثـر نمایند.

جشنواره

معاون اداری مالی و حقوقی مرکز رسیدگی به 
امور مساجد استان اصفهان:

 اصفهان به ۱۶۰۰ مسجد 
نیاز دارد

معاون اداری مالی و حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد 
استان اصفهان اظهار داشت: در روزی که مسجداالقصی 
به آتش کشیده شد، جریانی شکل گرفته که اعتقاد دارند 
خراب کردن این مسجد و ساخت معبد سوم زمینه ساز 

ظهور مسیح خواهد بود.
حجت ا... امینی باغ بهادرانی ادامه داد: تعداد مســاجد 
ساخته شده پس از پیروزی انقاب سه برابر شده و طبق 
نظر کارشناسان این تعداد مساجد هنوز مطلوب نیست. 
در استان اصفهان 5 هزار و 51۳ مسجد و به ازای هر ۹۰۰ 
نفر یک مسجد وجود دارد که در مناطق قدیمی این تراکم 
بیشتر است. وی با اشاره به اینکه الزم است1۶۰۰ مسجد 
دیگر در استان اصفهان ساخته شــود افزود: آمایشی با 
نقشه های GIS  صورت گرفته تا تراکم مساجد مشخص 

شود؛ لذا آماده ارائه مشاوره به خیرین هستیم.

 سال جاری 7۰ وقف جدید
به ثبت رسید

به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان، مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
اظهار داشت: تفاهم نامه ای میان سازمان اوقاف و نیروهای 
مسلح منعقد شد که به امضای نماینده ولی فقیه و مسئول 

نیروهای مسلح نیز رسیده است.
حجت االســام و المســلمین رضا صادقی خاطرنشان 
کرد: به موجب این تفاهم نامه طی جلســه ای مطالبات 
اداره کل اوقاف اســتان اصفهان از نیروهای مســلح اعم 
از پذیــره و مال االجاره 4۹/5میلیارد تومــان بود و امید 
است عمده این مبلغ که جزو دیون دولت قرار گرفته، در 
آینده پرداخت شود و مقرر شده 4/5میلیارد تومان نیز تا 
پایان سال پرداخت کنند. وی تصریح کرد: درباره بدهی 
مال االجاره های آموزش و پــرورش به موقوفات می توان 
گفت که مبلغ بدهی این ارگان به اداره اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان تا پایان ســال ۹5 به میزان 4/5میلیارد 
تومان بوده و امید است این مال االجاره تا پایان سال جاری 
پرداخت شود.حجت االسام و المسلمین رضا صادقی ابراز 
داشت: درسال جاری نزدیک به ۷۰ وقف جدید ثبت شده 
و پیش بینی می شود تعداد وقفیات تا پایان سال جاری 
به ۳۰۰ وقف برسد؛ زیرا ســال گذشته ۲۸۰ وقف جدید 
داشتیم و هفت میلیارد تومان نیز ارزش موقوفات جدید 

سال جاری است.

اینستاگردی

شوخی بازیگر سینما با رانندگان بی قانون
بازیگـر سـینما و تلویزیـون بـا انتشـار تصویـری در اینسـتاگرام بـا 
رانندگانی که قوانیـن را زیرپا می گذارند، شـوخی کرد. بیژن بنفشـه 
خواه نوشـت: »این وسـیله نقلیه رو تازه خریدم به دو دلیـل: اول برای 
اونهایی کـه فکر می کنـن زرنگن و از تـوی خط اضطرار میـرن، وقتی 
کـه بقیـه تـو ترافیـک ایسـتادن؛ دوم بـرای اونایـی کـه اونا هـم فکر 
می کنن زرنگن و خروجی اتوبـان رو در ترافیک از خط سـوم و چهارم 
و آخرین جـای ممکـن وارد خروجی میشـن؛ اونـم با کمـال وقاحت 
و با زور. از روی اینها هم دوسـت دارم رد شـم و لهشـون کنم! دوسـت 
داشـتم از روی اونهایـی هـم که بیـن دو خط نمیـرن، با این ماشـین 
رد شـم؛ ولی فعا امکان پذیر نیسـت چون خودمم مجبور میشـم در 
ترافیک بیـن دو خط نـرم؛ از بس کـه در ترافیک فشـرده می شـیم و 
آینه بغل هامـون با آینه بغل های ماشـین های کنـاری دائما در خوش 
و بش هسـتن. اگه این قضیه بین دو خط رفتن درسـت بشـه، درصد 
زیـادی از ترافیک کم میشـه کـه البته فکر کنـم یه پنجاه سـالی کار 

داره! و در آخـر اینکـه خدا خرو شـناخت و شـاخش نداد.

جعفر جعفرصالحی ادامه داد: هنرمندان استان اصفهان با بیش 
از 5۰ غرفه، در رشته هایی مانند قلمکار، قلمزنی، میناسازی، 
فیروزه کوبی، سفال و ســرامیک، زیورآالت سنتی، بافته های 
داری، ملیله سازی و بسیاری از رشــته های شاخص دیگر که 

بومی استان است، در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.
وی گفــت: اکثر هنرمنــدان اســتان اصفهان آثار خــود را با 

بسته بندی های مناسب در این نمایشگاه ارائه می کنند؛ چراکه 
موضوع بسته بندی یکی از مباحثی است که تاثیر بسیاری در 

حفظ کیفیت این محصوالت دارد.
جعفرصالحــی افزود: امید داریم اســتان اصفهــان در بخش 
دکوراسیون خوب و آمار فروش، عنوان سال های قبل را در بیست 

و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز تکرار کند.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: یکی 
از امتیازات بزرگ هر نمایشگاه داخلی و ملی و حتی نمایشگاه 
های جهانی صنایع دســتی، حضور هنرمندان صنایع دستی 
استان اصفهان در آن نمایشگاه است و به نوعی حضور هنرمندان 
شهر جهانی صنایع دستی، اعتبار نمایشگاه های صنایع دستی را 
باال می برد؛ چراکه قدرت و ظرافتی که در آثار هنرمندان اصفهان 

وجود دارد بی نظیر است.
وی گفت: قطعا حضور هنرمندان اصفهان در نمایشــگاه های 
صنایع دستی، عاوه بر اینکه بار علمی نمایشگاه را باال می برد، 
می تواند دســتاورد خوبی نیز برای هنرمندان اصفهان داشته 
باشد؛ چراکه جدا از اینکه فروش لحظه ای در آن بازه زمانی برای 
هنرمندان مطرح است، خوشبختانه هنرمندان به این دیدگاه 
رســیده اند که حضور در این نمایشــگاه ها می تواند با نوعی 

بازاریابی و بازارسنجی همراه باشد.
وی ادامه داد: در چندسال اخیر، این دیدگاه مثبت هنرمندان به 
حضور در نمایشگاه ها باعث شده است که هنرمندان اصفهان 
با دیدگاه مثبت تری نســبت به گذشته، به نشــر بروشورها، 
کاتالوگ ها، کارت های ویزیت، فرم های نظرســنجی و مانند 
اینها اقدام کنند و خوشحال هســتیم که این نگرش مثبت در 
حوزه صنایع اتفاق افتاده است و این موضوع، روزهای خوشی 

را نوید خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: استان اصفهان در حوزه صنایع دستی به 
لحاظ نوع دیدگاهی که درخصوص بازار ایجاد شــده، چند پله 
به جلو رفته اســت و پیرامون ادعای ما دربــاره ارتقای دیدگاه 
هنرمندان مان نسبت به موضوع بازاریابی و بازارسنجی، مثال های 
زیادی وجود دارد و هنرمندان بر این موضوع صحه می گذارند که 
ما با حضور در نمایشگاه نه تنها به فروش فکر می کنیم بلکه هدف 

عالی تر خود را بازاریابی و بازارسنجی قرار داده ایم.

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان اظهارداشت: بیست وهشتمین نمایشگاه ملی صنایع 
دستی در بازه زمانی یکم تا هفتم شهریورماه برگزار می شود. در این نمایشگاه باالترین آمار غرفه ها به 

استان اصفهان تعلق دارد و در این میان استان تهران در جایگاه دوم قرار می گیرد.

مفاد آرا
5/305  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 13645 و 14840 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

1- رای شماره 139660302008001500- 96/03/31- محمدرضا فخاری فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 13645 که قباًل 1119 باقیمانده 
بوده و 14840 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 201/64 مترمربع. 

اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/29 

م الف: 397
ابالغ رای

5/630 کالسه پرونده: 1429- 95  شماره دادنامه: 421 تاریخ رسیدگی: 96/4/31 
مرجع رسیدگی: شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: صندوق 
قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت عامل اسدا... کبیری با وکالت سید شهاب 
الدین امامی خوانده: غالمحسین موحدی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه چک. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص 
دادخواست تقدیمی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد به مدیریت عامل اسدا... 
کبیری با وکالت شــهاب الدین امامی به طرفیت آقای غالمحســین موحدی به 
خواســته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 374000 
- 94/11/3 )100/000/000 ریال( عهده بانک ملی شــعبه شــریعتی به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رســیدگی مورخه 96/4/24 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجــه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 96/4/24 
و با احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و و مستنداً به ماده 9 و 18 و 
19 و 25 و 27 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 
و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط 
دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
محاسبه می گردد و پرداخت 1/320/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
بیســت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می 
 باشد. م الف: 4464 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

 )375 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/632 شماره صادره: 1396/04/402490- 1396/5/22 نظر به اینکه سند مالکیت 
سه ربع دانگ از 144 دانگ پالک 45 اصلی ردیف 53 جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
ذیل ثبت 53 در صفحــه 196 دفتر امالک جلد 22 مجاری به نام حســن فروغی 
علیائی صادر و تسلیم گردیده است و ســپس به موجب سند قطعی شماره 28244 
دفتر 7 نطنز به خانم بتول دهقانیان انتقال یافته و یک ربع دانگ آن به موجب سند 
قطعی شــماره 29005 و 29001 مورخ 1344/01/15 به محمد برخورداری انتقال 
گردیده اســت و ســپس خانم زهرا فروغی ورثه بتول دهقانیان با ارائه درخواست 
کتبی بــه شــماره وارده 960407061424168 - 96/05/16 به انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 63796 الی 63798 مورخ 
96/05/18 به گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت اسباب کشی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 255 عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

)268 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/635 چون آقای حسین نورالهی فرزند امین اله نســبت به ششدانگ با تسلیم 2 
برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شــماره 18088  مورخه 
1396/05/08 گواهی شده و به تایید دفتر 193 اصفهان رسیده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت ششدانگ پالک 12119/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 264253 در صفحه 170 دفتر 63 ذیل 9323 به نام نامبرده فوق سابقه ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 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 سند مالکیت 
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: 16359 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان  )195 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/648 شــماره صادره: 1396/09/401553 - 1396/5/19 نظر به اینکه ســند 
مالکیت تمامت پانصد و ســی و شش- ششــصدم حبه از 72 حبه ششدانگ قنات 
مدرس آباد و امالک تابعه بشماره 79 اصلی در صفحه 115 دفتر 262 دفتر امالک 
بنام الیاس موسوی ثبت شده سپس بموجب سند شماره 13413- 87/1/31 دفتر 
5 شهرضا تمامت دویست و شصت و هشت - یکهزار و پانصد و هفتاد و پنجم حبه 
مشاع از مالکیت خود را بغیر انتقال و مجددا بموجب سند شماره 23574 - 91/7/13 
دفتر 5 شهرضا تمامت یکهزار و یکصد و سی و نه- یکهزار و پانصد و هفتاد و پنجم 
حبه باقیمانده مالکیت خود را به بیژن محمدیان انتقال که به موجب سند 24027 - 
91/11/7 دفتر 5 شهرضا مجددا خریداری نموده که هم اکنون بموجب درخواست 
وارده بشماره 960918711428043- 96/4/7 بانضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 413592- 96/4/7 بگواهی دفتر 11 منظریه رسیده 
اعالم نموده که سند مالکیت آن به علت جابجائی/ ســرقت/ سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواســت صدور المثنای پالک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 

تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

 م الف: 481 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )289 کلمه، 3 کادر(
اجرايیه

شــماره  ییــه96010423633100128  اجرا شــماره   5 /649
پرونده9509983633100814 شماره بایگانی شعبه: 950836 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610093633100781 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973633100114  محکــوم علیهم: 1- رجبعلی صرامی فروشــانی فرزند 
حاجی بابا به نشانی مجهول المکان 2-  قاسم شفیعی فروشانی فرزند احمدرضا به 
نشانی مجهول المکان 3- امیر صرافی فروشانی فرزند رجبعلی به نشانی مجهول 
المکان محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/040/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 2/700/000 ریال بابت حق الوکاله 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/08/10 لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له 
صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام رضا)ع( با نمایندگی عبدالصمد شهبازی 
با وکالت عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت 
شرقی بعد از چهارراه پیروزی نرســیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی. و 
پرداخت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست.  
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
4592 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر)454 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610112631200410 نامــه:  شــماره   5 /651
9609983635200032 شــماره بایگانی شعبه: 960051 از شــعبه: اول دادگاه 
انقالب خمینی شهر به آقای قاســم پورآزاد فرزند خلیل که مجهول المکان اعالم 
شده است. حسب گزارش مرجع انتظامی شما متهم هستید به نگهداری یک دستگاه 
وافور که جلسه رسیدگی به اتهام شما مورخ 96/07/22 ساعت 11 تعیین شده است. 
لذا به این وسیله به شما ابالغ میگردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت 
مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود 

را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم 
حضور و یا عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی 
خواهد نمود این آگهی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد.  م الف: 4589 شعبه اول دادگاه 

انقالب دادگستری شهرستان خمینی شهر)151 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610103634102063 شــماره پرونــده:  /652
9509983634900720 شماره بایگانی شعبه: 960340 از شعبه: 104 دادگاه کیفری 
خمینی شــهر به آقای مجید جعفری فرزند یارعلی که مجهول المکان اعالم شده 
است. حسب شکایت آقای فروتن احمدی موگوئی و به موجب کیفرخواست صادره 
از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به 
توهین و تهدید که جلسه رسیدگی به اتهام شما ساعت 8 صبح مورخ 1396/07/05 
تعیین شده است. لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت رسیدگی در وقت 
مقرر در این دادگاه حاضر یا نســبت به معرفی اقدام و یا اینکــه دفاعیات خود را به 
صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور 
یا عدم معرفی وکیل به صورت کتبی به دادگاه به صورت غیابی اقدام به رســیدگی 
خواهد نمود این آگهــی وفق ماده 180 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری برای یــک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
 درج می گردد. م الف: 4587 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شــهر خمینی شــهر

 )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610113633801255 نامــه:  شــماره   5 /653
9509983634800317 شــماره بایگانی شعبه: 960035 از شــعبه: 101 دادگاه 
کیفری 2 شهر خمینی شهر )101 جزائی ســابق( به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان خمینی شهر موضوع: نشرآگهی نظر به اینکه در پرونده کالسه 960035 
آقای بهنام سیف اله مشــهدی متهم می باشــد به غیبت از زندان شکایت زندان 
شهرستان خمینی شهر وقت رسیدگی پرونده برای روز دوشنبه مورخ 1396/7/10 
ساعت 10 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار 
یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
حاضر گردیده بدیهی اســت در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت 
رسیدگی ابالغ شده محســوب و دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف: 4588 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر خمینی شهر )101 جزایی سابق( 

)137 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/662 شماره صادره: 964202511436360- 96/5/25 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 13974 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 71282 در صفحه 161 دفتر 343 به نام خانم بهجت ســرجوقیان سابقه ثبت 
و صدور سند به شماره چاپی 188293 الف/91 سند تکبرگی ثبت و صادر و تسلیم 
شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که 
امضاء شــهود آن ذیل 13497 شــماره مورخ 1396/5/24 که به گواهی دفترخانه 
177 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت اسباب کشی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  
اصل سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 16601 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)223 کلمه، 2 کادر(

سرپرست معاونت صنایع دستی استان اصفهان مطرح کرد:

 معتبر شدن نمایشگاه های صنایع دستی با حضور هنرمندان اصفهانی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: حفاظت از آثار تاریخی، حمایت از صنایع دستی و 
صادرات این صنایع، بازاریابی و زیرساخت ها در بخش گردشگری 

از جمله اولویت های مهم استان اصفهان هستند.
فریدون الهیاری اظهار کرد: اولویت اول اصفهان، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری است و اگر قرار باشد بناها و سایت های 
باستانی را حفاظت کنیم، نیازمند تقویت اعتبارات مرمتی هستیم.
وی افزود: آثار تاریخی اســتان اصفهان به ویژه در شهر اصفهان 

که از آثار فاخر و شاخص کشور به شمار مي آیند، ویترین میراث 
فرهنگی کشور محسوب می شــوند؛ بنابراین باید با تخصیص 
اعتبار، از این ویترین به درستی نگهداری کنیم.  مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه داد: 
موضوع دیگری که در بحث میراث فرهنگی باید جدی گرفته شود 
زمینه و بستر برای جذب و جلب سرمایه های بخش خصوصی در 
میراث فرهنگی است. برای چنین موضوع مهمی نیازمند حمایت، 
تسهیات و اعتبارت هستیم؛ این نکته باید به جد مورد توجه باشد 

که اصفهان ۲۲ هزار اثر تاریخی دارد که 1۸5۰ مورد آن در فهرست 
ملی ثبت شده  است و همه اینها نیازمند حفاظت هستند و باید 
جریان سریع حفاظت که طی چهارسال پیش رخ داده ادامه پیدا 
کند. الهیاری تصریح کرد: در دولت یازدهم با همه تنگناهایی که 
وجود داشت توانستیم اعتبارات بسیار خوب ملی دریافت کنیم و 

پروژه های شاخص، تامین منابع شدند. 
وی در خصــوص اعتبــارات ســفر رییــس جمهــوری 
بــه اصفهــان گفــت: ۲۰ میلیــارد از 4۰میلیــارد تومــان 
 اعتبــارات ســفر ریاســت جمهــوری بــه اصفهــان

 اباغ شده است و امیدواریم این رقم تامین منابع شود تا بتوانیم با 
قدرت بیشتری پیش برویم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

اولویت اول اصفهان حفاظت از آثار تاریخی است
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ویژه 

 گروهی از محققان دانشگاه آنتروپ بلژیک مشغول ساخت یک روبات مترجم 
زبان اشاره هستند. این دستگاه در حقیقت یک دست روباتیک است که »پروژه 
ASLAN« نام گرفته و بیشتر بخش های آن با پرینتر سه بعدی ساخته شده 
است. روبات مذکور می تواند متن را به زبان اشاره نشان دهد؛ اما هدف نهایی 
گروه سازنده آن ساخت دو بازو و یک صورت روباتیک است تا پیچیدگی زبان 
اشاره را به طور کامل منتقل کند.این درحالی است که در گذشته نیز محققان 
سعی کردند با کمک فناوری، شــکاف بین جوامع افراد شنوا و ناشنوا را از بین 
ببرند. نمونه این تالش، دستکش هوشمند و دســتگاهی شبیه تبلت بود که 
قابلیت تبدیل متن یا صوت به زبان اشــاره را داشتند. حتی شرکت توشیبا نیز 
یک روبات آوازخوان ســاخت. به هرحال پروژه ASLAN برای تبدیل متن یا 
 ASLAN صوت به زبان اشاره ساخته شده است. درحال حاضر دست روباتیک
به یک رایانه متصل است که به یک شبکه وصل شــده. کاربران می توانند به 
شبکه های محلی متصل شوند و برای اصالن پیام های متنی ارسال کنند. پس 
از آن دست روباتیک به طور خودکار  آواز می خواند. هم اکنون دست روباتیک 
از سیستم الفبایی اســتفاده می کند که در آن هر حرف به وسیله یک حرکت 

نشان داده می شود.

روبات هایی که در صورت زخمی شدن دست روباتیک، مترجم ناشنوایان می شود
خود را ترمیم می کنند

 محققان دانشگاه Vrije در بروکسل نوعی پوست مصنوعی ساخته اند که قابلیت های 
خودترمیمی را تقلید می کند. این پوست، زخم و جراحات وارد شده به روبات ها هنگام 
عملیات را ترمیم می کند. به گفته کارشناسان توسعه بیشتر این فناوری  به روبات های 
جنگنده )مانند ترمیناتور( کمک می کند خود را ترمیم کنند تا بتوانند به مبارزه ادامه 
دهند.اکنون مدتی است که محققان دانشگاه Vrije   مشــغول آزمایش نرم روبات ها 
هستند. این نوع روبات از مواد انعطاف پذیر و با الهام از بافت بدن انسان  ساخته می شود. 
انعطاف پذیری کاربردهای مختلفی را برای نرم روبات ها ایجاد می کند مانند برداشتن 
و کنترل اشیای نرم در صنایع غذایی یا انجام عمل های جراحی کوچک و غیر تهاجمی. 
همچنین آنها نقشی مهم  در تولید پروتزهای طبیعی دارند؛ اما این مواد نرم همیشه در 
معرض خطر بریدگی یا فشردگی قرار دارند. در این حالت بخش های آسیب دیده باید 
جایگزین شوند اما در روش جدید در نرم روبات ها از نوعی پلیمر الستیکی استفاده می شود 
که قابلیت ترمیم خود را دارد. به گفته پروفسو ر برام واندربروگ مدیر این پروژه تحقیقاتی، با 
استفاده از این ماده می توان روبات هایی سبک تر و ایمن تر ساخت. همچنین این روبات ها 
به تعمیرات کمتری نیاز خواهند داشت. دانشمندان برای تولید این ماده از  پلیمرهای  
ژله ای مانند استفاده کردند که در مجاورت گرما با یکدیگر ذوب و سپس خنک شدند. این 
ماده هنگام  آسیب، دوباره به شکل اولیه خود بر می گردد و به طور کامل ترمیم می شود. 

 محققان ایرانی با کاربرد نانوذرات مغناطیسی، کیتوزان و خاکستر استخوان، موفق 
شدند نانوجاذب هایی بسازند که می تواند آلودگی های سمی و سرطان زا را با کارایی 

باال از منابع آب زیرزمینی جدا کند.
آب زیرزمینی پس از یخچال ها، دومین منبع آب شیرین موجود در جهان هستند 
و در نقاطی که آب های سطحی از جمله دریاچه ها و رودخانه ها وجود نداشته یا 
غیرقابل استفاده هستند، نیازهای آبی توسط این منابع برطرف می شود.یکی از 
عوامل ایجاد سرطان، وجود آالینده های طبیعی )مثل عناصر فلزی( در همین منابع 
آب زیرزمینی است؛ بنابراین ضروری است تا آب های حاصل از این منابع، قبل از 
مصرف به روش های مختلف تصفیه شود تا بتوان درصد احتمال ابتال به سرطان 
و هزینه های ناشــی از آن بر اقتصاد خانواده و دولت را تا حد ممکن کاهش داد.

دکتر مهدی صفری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و یکی از 
محققان این طرح اظهار داشت: در این پژوهش با به کارگیری نانوذرات مغناطیسی 
اکسیدآهن و خاکستر اســتخوان، جاذب هایی نانوســاختار تهیه شده است که 
می تواند در سیستم ها و دستگاه های تصفیه  آب، جهت تصفیه  آب های آلوده به 
آرسنیک مورد استفاده قرار گیرد. آرسنیک یکی از آالینده های طبیعی مهم در 

منابع آب بخصوص منابع زیرزمینی به شمار می رود.    

علم پژوهی

اولین ماهواره ساخته شده با پرینتر ۳بعدی به فضا پرتاب شد
فضانوردان روسی در ایستگاه فضایی بین المللی، اولین ماهواره ای را که با پرینتر ۳ بعدی 
تهیه شده، به فضا پرتاب کردند. این ماهواره در دانشگاه پولی تکنین تامسک سیبری 

ساخته شده و به زبان های زیادی سالم به فضا ارسال کرده است.

تصفیه  آب از آالینده های سرطان زا با فناوری نانو

معرفی

گوگل در حال آزمایش اپلیکیشن اندروید کم حجمی است 
که با استفاده از آن کاربران با اینترنت کم سرعت هم می توانند 

موضوعات موردنظر خود را سرچ کنند.
 ،Android Police بر اساس آخرین خبرهای ارائه شده از
گوگل در حال آزمایش اپلیکیشنی است که کاربران با استفاده 
از آن می توانند با هر ســرعت اینترنتی، حتی سرعت های 

خیلی پایین در فضای وب جست وجو کنند.
در اپلیکیشن Google Search Lite دسته بندی هایی 
صورت گرفتــه و نوارهای جســت وجو و راه های میانبری 
درنظر گرفته شده است تا کاربران به صورت دسته بندی شده 
موضوع موردنظر خود را جست وجو کنند. این دسته بندی 
شامل، اخبار، آب وهوا، سایت های محبوب و وب سایت های 

زیرشاخه گوگل می شود.
در حین جســت وجوی موضوع موردنظر خود می توانید 
از حالت Lite Mode اســتفاده کنید کــه زمان بارگیری 

وب سایت ها را کاهش می دهد و می توانید از موضوعاتی که 
قبال جست وجو کرده اید استفاده کنید تا سریع تر به صفحه 

موردنظرتان برسید.
اپلیکیشن راه های میانبری را به شما پیشنهاد می کند تا زودتر 
به نتیجه برسید. راه های میانبر محتواهای متفاوتی ازجمله 
مد و زیبایی را به شما پیشــنهاد می کند و شما می توانید 
تصاویر یا لینک های دریافت شده را دانلود کنید و یا آنها را به 

اشتراک بگذارید.
اپلیکیشن جدید گوگل جذاب به نظر می آید و ممکن است 
بسیاری از مرورگرها با آمدن آن کنار بروند. هنوز اطالعات 
دقیقی در رابطه با زمان عرضه و کشورهایی که این اپلیکیشن 
در آنها عرضه خواهد شد ارائه نشده است. چندی پیش گوگل 
اپلیکیشنی بانام Triangle ارائه کرد که این اپلیکیشن تقریبا 
کاربردی شــبیه به اپ جدید گوگل دارد و می تواند دیتای 

موردنظر کاربر را ذخیره کند.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
Google Search Lite اپلیکیشن

با این  اپلیکیشن با سرعت کم  جست وجوی سریع  کنید

این بار زاغ ها به ساخت پهپاد ها 
کمک می کنند

محققان دانشگاه لوند سوئد نشان داده اند که زاغ ها هنگام 
اوج گیری و پرواز، مصرف انرژی خود را به حداقل می رسانند 
و این امر در ساخت پهپادهای جدید کارآمد خواهد بود. 
براساس مطالعه جدید، پرهای موجود در نوک بال های 
زاغ ها به جای یک گشتاور بزرگ، چندین گشتاور کوچک 
ایجاد می کنند. گشتاور، الگوی دورانی هوای چرخانی است 
که هنگام پرواز، پشت یک بال به وجود می آید و گشتاور 
بزرگ، نیازمند انرژی بیشتری است. محققان مدعی اند پی 
بردن به این موضوع می تواند به ساخت پهپادهای کارآمدی 
بینجامد که بر اساس بال  زاغ ها طراحی می شوند.قبل از 
این مطالعه، گشتاورهای چندگانه نوک بال، به پرندگان 
بزرگ تری مانند عقاب ها، الشخورها و لک لک ها نسبت 
داده شده بود؛ اما دانشمندان به تازگی همین پدیده را در 
زاغ هایــی )Corvus monedula( یافته اند که هنگام 
اوج گیری و پرواز بال هایشان را به هم می زنند.آیا می دانید 
که انرژی مصرفی زاغ ها در هنــگام اوج گیری به حداقل 
می رسد؟ این بار زاغ ها به ساخت پهپادها کمک می کنند! 
تیم علمی، آزمایش های مربوط به این مطالعه را در یک 
تونل باد در گروه زیست شناسی دانشگاه لوند انجام داد. در 
این تحقیق، دوربین های پیشرفته، لحظه اوج گیری و پرواز 
زاغ ها را در مه رقیقی شکار کردند که نور لیزر را منعکس 
می کرد. محققان سپس با استفاده از تصاویر این دوربین ها، 
تصاویری سه بعدی از جریان هوای پیرامون نوک  بال های 
زاغ ها تهیه کردند. با باز کردن پرهای اصلی خارجی، نوک 
بال ها به عنوان چندین بال عمل می کنند که روی همدیگر 
قرار دارند و هر پری هنگام اوج گیری و پرواز زاغ، در تولید 
گشــتاور کوچکی مشــارکت می کند. در مجموع، این 
گشتاورهای کوچک، به انرژی کمتری جهت اوج گیری 
و پرواز پرنده نیاز دارند.صنعت هوانوردی قبال متوجه نیاز 
به سرمایه گذاری در کاهش نیروی گشتاور نوک یک بال 
منفرد شده بود و مهندسان هواپیماهایی ساخته بودند 
که نوک بال هایشان به سمت باال خم می شوند که این امر 
موجب کاهش نیروی گشتاور و در نتیجه کاهش مصرف 
سوخت می شود؛ با این حال دستاورد جدید، در ساخت 

پهپادهای کارآمدتر کاربرد خواهد داشت.

 MSI Infinite A با کامپیوترهای
دنیای بازی را در اختیار بگیرید

کمپانی MSI سازنده انوع کامپیوترهای آماده مخصوص بازی است 
که از جمله آنها می توان به Infinite A اشاره کرد. این شرکت به 
تازگی نسخه های جدید این کامپیوتر را به همراه سخت افزارهای 

جدید عرضه کرده است.
 همچنان کیس زیبا و اختصاصی ام اس آی بــه همراه دیودهای 
LED RGB و نــرم افــزار Mystic Light RGB در این مدل ها 
دیده می شود. در سمت چپ، پنل شیشه ای نصب شده است که 
سخت افزارهای داخلی را به نمایش می گذارد. MSI اعالم کرده که 

Infinite A دارای قابلیت های باال در زمینه ارتقاست.
کامپیوترهای Infinite A دارای فیلترهای ضد گرد و غبار هستند 
و شروع قیمت آنها از 1299 دالر اســت که به حداکثر 1999 دالر 
می رسد. سیستم عامل ویندوز 10، پردازنده Core i7-7700 با 
 MSI GTX1080 اوج فرکانسی 4/2گیگاهرتز، کارت گرافیک های
Ti/GTX1080/GTX1070 و 16 گیگابایــت رم DDR4 بــا 
فرکانس 2400 مگاهرتز، از جمله دیگر ویژگی های این محصول 

هستند.

رنگ جدید گلکسی نوت 8،بدنه  آن 
را به رنگ اقیانوس در می آورد

اخیرا ایوان بلس با انتشــار تصویری از رنگ جدید گلکسی نوت 8 
)Samsung Galaxy Note 8(، نســخه آبی این گوشی با نام 
»Deep Sea Blue« بــه معنی »آبی دریایــی تیره« را نمایش 

داده است.
اگرچه در این تصویر تنها بخش جلویی دستگاه دیده می شود، اما 
سازندگان برای قلم هوشــمند اس پن نیز از همین رنگ استفاده 
کرده اند. به عالوه، حاشیه های باالیی و پایینی آبی این گوشی نیز 
با آنچه در شــایعات قبلی دیده بودیم، تفاوت دارد.گوشی جدید 
سامسونگ در تاریخ 2۳ آگوست )1 شــهریور( به صورت رسمی 

معرفی خواهد شد.

  آغاز فروش اسنشال فون، گوشی 
قدرتمند اندی رابین!

اسنشــال شــرکتی اســت که توســط اندی رابین که لقب پدر 
اندروید اســت، راه اندازی شــده. اولین محصول این شــرکت با 
نام اسنشــال فــون روز جمعه از طریق ســایت این شــرکت در 
دســترس عموم قرارگرفت. در حال حاضر، هم نسخه آنالک آن 
 در دسترس است و هم توســط اپراتور اسپرینت، ثبت نام برای آن

 انجام می شود.
 قیمت نســخه آنالک 699 دالر اســت و برای مــدت محدودی 
خریداران می توانند با پرداخت تنها 50 دالر بیشتر ماژول دوربین 
۳60 درجه این تلفن همراه را نیز تهیه کننــد. قیمت این ماژول 
به تنهایی 200 دالر است. کسانی که پیش ازاین برای خرید اسنشال 
فون ثبت نام کرده اند با تکمیل خرید خود می توانند طی روزهای 
آینده دستگاه خود را دریافت کنند. فروشگاه Best Buy نیز در 

حال آمادگی برای شروع فروش این محصول است.
 در صفحه اسنشال فون در این فروشگاه اشاره  شده که به زودی در 

دسترس قرار خواهد گرفت.
بدون شک اسنشال فون قیمت باالتری از دیگر پرچم داران اندروید 
همانند گلکسی اس سامسونگ با قیمت 6۳0 دالر دارد. اسنشال 
فون به صورت پیش فرض با اندروید 7 نوقا عرضه می شود و امکانات 

رده باالیی را نیز ارائه می کند.
 نمایشگر این مدل 5/7 اینچ و تقریبا بدون حاشیه است. رزولوشن 
این نمایشــگر 1۳12 در 2560 پیکســل اســت؛ در نتیجه این 
نمایشگر IPS LCD تراکم پیکســلی 504 پیکسل در هر اینچ را 
نمایش می دهد. چیپســت به کار رفته در اسنشال فون قوی ترین 
چیپست حال حاضر بازار یعنی اسنپدراگون 8۳5 است که در کنار 
4 گیگابایت حافظه رم، قدرت پردازشــی باالی اسنشــال فون را 
تضمین می کند. حافظه داخلی این مدل 128 گیگابایت است که 
از درگاه کارت حافظه جانبی پشــتیبانی نمی کند. به این امکانات 
طراحی زیبا و جنس بدنه تیتانیوم و سرامیک را نیز اضافه کنید که 
در کنار دوربین دوگانه رده باالی 1۳ مگاپیکسلی، می توانند توجیه 

قابل پذیرشی برای قیمت این محصول باشند.
شــرکت اسنشــال تضمین می کند که اسنشــال فون تا 2 سال 
آپدیت های اندروید و تا ۳ ســال بســته های امنیتــی ماهیانه را 

دریافت کند.

آپدیت اندروید O برای 
گوشی های زنفون عرضه می شود

ایسوس روز گذشته میزبان یک رویداد خبری بود که در خالل آن 
از گوشی های ســری زنفون 4 خود رونمایی کرد. تمامی اعضای 
این خانواده از اندروید 7 نوقا بهره می برنــد، اما آینده آنها چگونه 
رقم خواهد خورد؟ این طور به نظر می رســد کــه تنها چند هفته 
پس از عرضه نســخه نهایی تازه ترین نسل اندروید، ایسوس اقدام 
به عرضه آپدیت اندروید O برای گوشــی های زنفون ۳ و زنفون 4 

خود خواهد کرد.
بنابراین اگر شما هم یکی از خریداران گوشی های جدید ایسوس 

هستید، نگران دریافت نسخه آینده اندروید توسط آنها نباشید. 
این خبر خوبی برای عالقه مندان به گوشی های کمپانی ایسوس 
اســت،  چرا که همواره یکی از نگرانی های طرفداران گوشی های 
خاص کم فروش، عــدم دریافت آپدیت های اندرویدی توســط 
آنهاست. آپدیت اندروید O برای گوشی های زنفون ایسوس با رابط 
کاربری جدید »ZenUI 4.0« همراه بوده کــه به گفته  کمپانی 
سازنده، ساده تر،  زیبا تر و مدرن تر از نسل پیشین آن است و بسیار 
شیک خواهد بود. هرچند هنوز زود است که بخواهیم در مورد این 
رابط کاربری صحبت کنیم، اما خوشحالیم که ایسوس در مقایسه 
با ZenUI ۳.0 از اپلیکیشــن های شخص ثالث کمتری به صورت 

پیش فرض در آن استفاده کرده است.
زمان دقیق عرضه آپدیــت اندروید O برای گوشــی های زنفون 
مشخص نیست؛ اما خبر بد این اســت که به طور معمول ایسوس 
زمان عرضــه آپدیت های اندرویدی برای گوشــی هایش را اعالم 

نمی کند و اندروید O نیز از این مقوله مستثنی نخواهد بود. 
انتظار می رود که تمامــی دیوایس های این کمپانــی حداکثر تا 
نیمه دوم ســال آینده میالدی، آپدیت جدید اندروید را دریافت 

کرده باشند.
 بنابراین  اگر شما نیز صاحب یکی از گوشی های ایسوس هستید،  

برای چشیدن طعم اندروید O باید صبوری کنید.

فناورانه

مقامات مســئول ایتالیایی در حال انجام اقداماتی در جزیره 
سیسیل هستند تا برخی از شهرهای این جزیره را به شهرهای 

هوشمند واقعی تبدیل کنند.
قرار است در این شهرها ســطل های زباله پس از پر شدن به 
صورت خودکار به اداره بهداشت این شهر اطالع رسانی کنند 
تا خیابان ها تمیز باقی بمانند. کارمندان شــهرهای هوشمند 
می توانند قبل از رسیدن به محل کار خود، درب اداره یا اتاق را 

باز و کامپیوتر خود را روشن کنند.
همچنین افراد می توانند برای اطــالع از تاریخ غنی برخی از 
بناهای واقع در بعضی از این شهرها که متعلق به قرون وسطی 
هستند، دوربین گوشی خود را روبه روی آنها بگیرند تا پس از 
بررسی بنا توسط دوربین گوشــی، یک اپلیکیشن اطالعات 

تاریخی مربوط به آن بنا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
در این شــهرهای هوشــمند امکان یافتن پارکینگ، هدایت 
افراد به سمت محل مورد نظر و جا گرفتن در پارکینگ، تنها با 
یک ضربه روی گوشی امکان پذیر است. البته همه این موارد 
درحال حاضر تنها گوشه ای از طرح های مفهومی است که 2 

سال از ارائه آنها می گذرد و تحت عنوان SmartMe معرفی 
شده اند.

در صورتی که اعضای تیم تحقیقاتی متشکل از برنامه نویسان 
و طراحان، برای ایجاد شهرهای هوشمند، موفق به انجام این 
پروژه شوند، حسگرهای مختلفی در جاهای مختلف از جمله 
پارکینگ ها، ساختمان ها، ایستگاه های اتوبوس و سطل های 
زباله نصب شده و همانند گوشی ها به راحتی با یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند. پس از برقراری ارتباط بین حسگرها از طریق 
اینترنت، تمام اطالعات در سایت Smartme نمایش داده 

می شود و همه افراد می توانند این اطالعات را مشاهده کنند.
ادغام سرویس های هوشمندسازی شهرها تحت یک سیستم 
فناوری  نظیر برقراری ارتباط با خودرو، خرید اینترنتی کاالهای 
مختلف از آمازون و استفاده از فرمان های صوتی برای کنترل 
گوشی های هوشمند، خاموش و روشــن کردن المپ ها و باز 
و بســته کردن درب پارکینگ، در حال  حاضر به فناوری های 
تقریبا متداول تبدیل شده اند. همچنین شهروندان برخی از 
کالن شهرها می توانند از اپلیکیشــن های موبایل برای یافتن 

پارکینگ و رزرو محل پارک استفاده کنند.
در حال  حاضر سرویس های مربوط به هوشمندسازی شهرها 
تنها در تعداد معدودی از شهرهای جهان تنها در یک سیستم 
جمع آوری شده اند و حتی برخی از افراد معتقدند که این اتفاق 
تاکنون در هیچ یک از شهرهای مدرن جهان رخ نداده است. 
ممکن است تیم تحقیقاتی ایتالیایی تشکیل شده برای ایجاد 

شهرهای هوشمند، روزی به این هدف دست پیدا کنند.
طرز کار یکی از اپلیکیشن های ایجاد شده به زبان ایتالیایی برای 
یافتن پارکینگ به این صورت است که اگر پارکینگی رایگان 
)به عنوان مثال( و مجهز به حسگر باشد، اپلیکیشن بر اساس 
اطالعات دریافتی از حسگر مبنی بر رایگان بودن پارکینگ، 

شما را به سمت آن پارکینگ هدایت می کند.
سپس اطالعات، روی اپلیکیشن نقشه گوشی کاربر بارگذاری 
شده و مکان پارکینگ با عالمت پارکینگ روی نقشه مشخص 
می شود. در باالی عالمت پارکینگ، میزان فضای آزاد و فضایی 
که قبال رزرو شده است، به درصد نشان داده می شود و بعد از 
آن، اپلیکیشن کاربر را به سمت پارکینگ هدایت می کند. این 
اپلیکیشن می تواند به شهروندان ایتالیایی کمک زیادی کند؛ 
زیرا یافتن پارکینگ در بسیاری از شهرهای این کشور کمی 

دشوار است.
زمانی که خودرو از روی یک میدان مغناطیسی عبور می کند، 
این حسگر خودرو را تشخیص داده و فضای آزاد پارکینگ را 

بررسی می کند.
می توان گفت که استفاده از فناوری های مختلف در کشورهایی 
نظیر آمریکا )منطقه دره سیلیکون و شهر سیاتل(، ژاپن، کره 
جنوبی، چین و همچنین ســنگاپور، به میزان زیادی افزایش 
یافته اســت و این موضوع در مورد شهر مسینا هم تا حدودی 
صدق می کند. تردیدی نیست که فناوری های زیادی از منطقه 
دره سیلیکون سرچشمه گرفته اند که از میان آنها می توان به 
طراحی محصوالت اپل، ایجاد شبکه های اجتماعی و موتورهای 
 SmartMe جست وجو اشاره کرد؛ اما شهر هوشمندی همانند
هرگز در چنین منطقه ای دیده نمی شــود. شاید هزینه زیاد 
ایجاد یک شهر واقعا هوشمند، باعث شــده است که تاکنون 

چنین شهری در دره سیلیکون ایجاد نشود.
مســئوالن برخی از شــهرهای جهان به دنبال راهکارهایی 
برای انجام پروژه های مختلف جهت هوشمندسازی به میزان 
محدودتری هستند؛ به  عنوان مثال مسئوالن شهر سن دیگو 
با هزینه ۳0 میلیون دالری، در حــال جایگزینی المپ های 
قدیمی این شــهر با المپ های جدید LED به منظور کاهش 
مصرف انرژی هستند و ممکن است انجام این پروژه حدود 10 
سال به طول بینجامد. البته قرار است نزدیک به ۳200 المپ 
خیابانی این شهر به حسگرهای مختلف، دوربین و میکروفون 

نیز مجهز شوند.
همچنین سیستم تاکسیرانی جدیدی در این شهر ایجاد خواهد 
شد که در آن از تاکسی های برقی استفاده می شود و شهروندان 
این شهر می توانند از طریق اپلیکیشن موبایل این سیستم، با 

این تاکسی ها به صورت کامال رایگان به تمام نقاط شهر بروند.

شهرهای هوشمند چه شکلی اند؟ 

تردیدی نیست که شهرهای هوشمند، دنیای فردای ما را می سازند. ساختار این شهرها به گونه ای است 
که حسگرهای متنوع و متعددی در نقاط مختلف شهر نصب می شوند و فناوری اینترنت اشیا یکی از ارکان 

اصلی آنها به حساب می آید.

Prey را به صورت رایگان بازی 
کنید

چند ماهی از زمان انتشــار بازی Prey می گذرد و به 
نظر شرکت بتســدا، این عنوان به فروش مد نظر خود 
دست نیافته است. به همین خاطر، به منظور افزایش 
فروش و تعداد بازیکنان بازی، به تازگی نسخه رایگان 
و صد البته محدودی را در اختیار کاربران سه پلتفورم 

پلی استیشن 4، ایکس باکس وان و پی سی قرار داد. 
حال اگر در این مدت شــانس تجربه بــازی Prey را 
نداشتید یا در خرید آن مردد شدید، هم اکنون فرصت 
خوبی است که با دریافت نسخه رایگان بازی، به تجربه 
بخشــی از ماموریت های مراحــل آن بپردازید و در 
صورت تمایل، نسخه کامل و نهایی بازی را با تخفیف 
50 درصدی خریداری کنید. بنابرایــن با مراجعه به 
فروشــگاه های استیم، پلی استیشــن استور و ایکس 
باکس الیو، می توانید نسخه رایگان Prey را دریافت 

کنید.
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يادداشت
بیش ازدو هزار ماموریت در شهرستان لنجان  انجام شد

غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: دو هزار 
و 603 ماموریت فوریت های پزشکی در سه ماه نخست سال جاری در شهرستان 

لنجان انجام شد،که تعداد 1430 مورد غیرتصادفی و173 مورد تصادفی بود.

اخبار

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان:

 قلم و راه شهدا 
جامعه را به حرکت در می آورد

دهاقان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان در 
آیین  یادواره شهدای ایل قشقایی، اظهار داشت: ایل 
بزرگ قشقایی هم عالم پرور اســت و عالمانی چون فیلسوف و عالم 
بزرگ حکیم جهانگیر خان قشقایی را پرورانده  و هم شهید پرور که 
همه نشــان از بیداری آنها دارد. سرهنگ هوشــنگ نوابی ، شهید 
حججی را واالمقام و عاشق خدا دانست و افزود: قلم و راه شهدا جامعه 
را به حرکت در می آورد و هر وقت در جامعه مشکلی پیش می آید یک 
شهید به داد ما می رسد و این  بار با وجود شهید حججی در ایران، کربال 
و عاشورایی برپا شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان 
خاطرنشان کرد: در روایتی از امام باقر)ع( نقل شده که در مشرق زمین 
انقالبی می شود و مردانی با حق بیعت می کنند و کشته می شوند. وی 
شهدا را سبب وحدت در جامعه دانست و افزود: تا اینکه فردی از اوالد 
پیامبر آمد، یکباره نوری درخشــید و امام آمد، امامی که شهدا با او 

همراه بودند و سبب وحدت شدند.

برای اولین بار؛

 دوره تربیت مدرس قرآن
 در برخوار برگزار می شود

موسسه مهد قرآن کریم و والیت شهرستان برخوار  برخوار
در نظر دارد دوره تربیت مــدرس قرآن را به صورت 
پیشرفته در شهرستان برخوار برگزار کند. مسئول آموزش مهد قرآن 
کریم شهرستان در این رابطه در گفت وگویی اظهار کرد: این دوره با 
حضور اســتادان مجــرب قرآنی برگزار می شــود که بــا توجه به 
فعالیت های قرآنی کمتر آقایان نسبت به بانوان در شهرستان، این 
دوره برای بانوان و آقایان برگزار خواهد شد. زهره کمالی با بیان اینکه 
استاد حجت االسالم غالمحسین احمدی تنها استاد برجسته قرآنی 
از شهرستان برخوار است، خاطرنشــان کرد: طول برگزاری دوره و 
تعداد جلسه ها تا مشخص شدن نهایی تعداد افراد شرکت کننده و 
گزینش آنها برای شــرکت در این جلسات؛ به طور قطعی مشخص 
نیست. وی ادامه داد: زمان ثبت نام در این دوره تخصصی تا سی ام 
مردادماه بود که تا ششم شهریور تمدید شد. کمالی گفت: در زمان 
حاضر این دوره در شهر دولت آباد برگزار می شود، اما در صدد هستیم 
این جلسات برای مردم از سراسر شهرستان برخوار برگزار شود که 

پس از بررسی های 
الزم، اقدام خواهیم 
کرد.این مســئول 
در پایــان گفت: 
عالقه منــدان به 
ثبت نــام در این 
دوره مــی توانند 
فرم دریافت کرده و 
اقدام بــه ثبت نام 

کنند.

با مسئوالن

ريیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان:

کمال الملک، از هنرمندان 
پرنفوذ تاریخ هنر ایران است

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی  کاشان
کاشان گفت: کمال الملک بزرگ ترین 
نقاش دوران قاجاریه است که ظهور او، حلول اندیشه هاي 

نوین در نقاشي معاصر ایران را به همراه داشت.
مصطفی جوادی مقدم در  آیین گرامیداشــت هفتاد و 
هفتمن ســالگرد درگذشــت کمال الملک اظهار کرد: 
کمال الملک در دوران حیاتش عالوه بر ایجاد روش های 
 نوین در آموزش هنر، مکتب نقاشــی کمــال الملک را

 به وجود آورد.
وی افزود: بنابر شواهد موجود از کمال الملک در طول 
دوران زندگی خود 170 تابلوی نقاشــی برجای مانده 
که هرکدام دارای ارزش و ســندیت مصوری از زندگی 

مردم  است.
جوادی مقدم کمال الملک را یکی از هنرمندان پرنفوذ 
تاریخ هنر ایران توصیف کرد و افزود: این شاعر کاشانی 
در زمان حیاتش حکومت پنج پادشاه را دید ولی هیچگاه 

همراه و همگام با سیاست های دربار نشد .
وی تاکید کرد: نقش کمال الملــک، در امضای فرمان 
مشروطه در زمان مظفرالدین شــاه قاجار و مخالفت با 
سیاست های رضا شاه که منجر به مهاجرت تبعیدگونه 
و زندگی در نیشابور شد، گواه روحیات آزاداندیشی این 

نقاش کاشانی است. 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی کاشان گفت: 
کمال الملک از خاندان با اصالت غفاری کاشــانی است 
که هنرمندان زیادی مانند صنیع الملک در این خاندان 
پرورش یافته اند.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به آثار 
ماندگار کمال الملک و زندگی پرفراز و نشیب این نقاش 
ایرانی در دوران های حساس تاریخ ایران، باید کنگره ها 
و همایش های شایســته ای برای معرفی وی در کاشان 

صورت بگیرد.

 برخی کارشناســان در منطقه احتمال می دهند این شهر
 زیر زمینی متعلق به دوران صفویه است. 

آماده سازی شهر زيرزمینی از سال ۹۵
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تیران 
و کرون با اشاره به چگونگی کشف این شهر زیرزمینی گفت: 
در پاییز ســال 13۹۵ با اطالع میراث فرهنگی شهرستان از 
وجود این شهر زیرزمینی و طی بازدیدهای مکرری که انجام 
شد، بخش هایی از این شهر با تشویق مالکین خانه های باالی 
این دست کندها، توسط فرمانداری و سایر مسئولین مرمت 
و نورپردازی شد. محسن مظاهری افزود: کار ساماندهی این 
دست کندها توســط میراث فرهنگی از ابتدای زمستان ۹۵ 
شروع شد و سه مورد از این دست کندها که در زیر سه خانه 
روستایی قرار دارند به صورت کامل نور پردازی و برای بازدید 

گردشگران نوروزی مهیا شد. 
سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تیران 
و کرون ادامه داد: این شــهر زیر زمینی در زیر هشتاد خانه 
روستایی قرار دارد وتخمین زده می شود مساحتی در حدود 

۲0هزار متر مربع مساحت داشته باشــد که در حال حاضر 
حدود هزار متر مربع از آن آماده شده است. 

وی به همکاری اهالی روستای کرد علیا و مالکان این دست 
کندها اشــاره کرد و گفــت: با همکاری مســئوالن محلی، 
این شــهر زیر زمینی در حال تبدیل به یکی از بزرگ ترین 

جاذبه های گردشگری شهرستان و استان است. 
وی یادآورشد: وجود اتاق ها، راهرو، چاه آب، تاقچه و دودکش 

سبب سکونت در این مجموعه شده است. 
بازديد هزار نفر از ظرفیت گردشــگری کردعلیا 

تیران و کرون
 معاون فرماندار شهرســتان تیران و کرون با اشاره به اینکه
 10 درصد از دست کن های شــهر زیر زمینی مرمت شده 
است، گفت:  بیش از هزار نفر در فروردین ماه سال جاری از 

شهر زیر زمینی کردعلیا در تیران و کرون بازدید کرده اند. 
عبدا... بنهری با بیان اینکه مشــارکت اداره میراث فرهنگی 
و صنایع دستی و گردشــگری شهرستان، دهیاری و شورای 
اسالمی روستا به رونق گردشگری در این منطقه کمک کرده 

است، افزود: فضای گردشــگری طبیعی و تاریخی روستای 
کرد علیا شامل قبرستان ارامنه، شــهر زیر زمینی، آبشار و 

چشمه های آب و همچنین طبیعت زیباست. 
ضرورت رسیدگی جدی مسئوالن میراث فرهنگی 

استان  به شهر زيرزمینی 
رییس کمیته میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی در بازدید از شهر 
زیر زمینی، آبشار  و ســد چشمه شاهی در روستای کردعلیا 
گفت: پتانسیل های گردشــگری این روستا و ظرفیت شهر 
زیر زمینی بی نظیر است و نیاز به رسیدگی جدی مسئوالن 
میراث فرهنگی استان و کشــور دارد و این منطقه می تواند 
به زودی تبدیل به یکــی از قطب های بزرگ گردشــگری 

کشور شود. 
احمد اسماعیل ســعیدی خاطرنشــان کرد: ظرفیت های 
گردشگری و تاریخی در این منطقه قابلیت بین المللی دارد و 

باید بیش از گذشته در این زمینه حمایت شود. 
ضرورت ثبت شهر 

زير زمینی 
شهرســتان  فرمانــدار 
تیران و کرون با اشــاره به 
ظرفیت هــای تاریخــی و 
گردشــگری در شهرستان 
تیــران وکــرون و ظرفیت 
گردشگری و تاریخی شهر 
زیر زمینی گفت: با همکاری 
ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
این ظرفیت باید ثبت و مورد 
بازید گردشگران قرار بگیرد 
که الزم اســت برند سازی 
آن توســط کارشناســان 
میراث فرهنگی و همکاری 
مسئوالن محلی انجام شود. 
علی رحمانی افزود: شــهر 
زیر زمینــی در گذشــته 

وجود داشــته، اما بی توجهی نســبت به مســائل فرهنگی 
و میراث فرهنگــی و ظرفیت اقتصادی ایــن عرصه موجب 
شــده که از این ظرفیت فرهنگی و اقتصادی غفلت شــود 
اما تالش جــدی در مدیریت شهرســتان و نــگاه جدی به 
 صنعت گردشــگری منجر بــه رونق این عرصــه اقتصادی 

است. 

تحدید حدود اختصاصی
5/574 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 346 فرعی از 10409 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احمد ابوالحسنی فرزند جواد 
در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027015649 مورخ 1395/11/24 
از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/7/3 روز 
دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 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:16019 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان )265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/581 چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب خانــه پــالک 3582 فرعی 
از 10393 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتی به نام 
محمود فصیحی دســتجردی فرزند حســین در جریان ثبت اســت و رای شماره 
139560302027013422 مورخه 1395/10/19 از طــرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر 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 دســتور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/07/04 روز ســه شــنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک 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 دادخواســت 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:16075 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان )265 کلمه، 3 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

5/636 چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 21 فرعی 
از 12198 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتی به نام 
محمود رمضانی و حســین رمضانی و احمد رمضانی و اســمعیل رمضانی و زهرا 
رمضانی و زهــره رمضانی وبتول رمضانی فرزندان حســن در جریان ثبت اســت 
و آرای شــماره 139660302027001804 و 139660302027001807 
و   139660302027001815 و   139660302027001811 و 
و   139660302027001825 و   139660302027001819
139660302027001800 مــورخ 1396/02/19 از طــرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر 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 96/6/23 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 
نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد.  م الف:16406 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

)294 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

9610423633100127 شــماره پرونــده  ییــه:  5 شــماره اجرا /665
9509983633100815 شــماره بایگانی شــعبه: 950837 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610093633100783 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973633100119 محکوم علیهم: 1-  عباس احمدیان اندانی فرزند حسنعلی 
به نشانی اصفهان خمینی شهر ابتدای خیابان کهندژ پشت مرکز تحقیقات 2- حسن 
شــریفیان نجف آبادی فرزند برات به نشــانی مجهول المکان 3- زهرا نوربخش 
فرزند سیدمحمدعلی به نشانی اصفهان خمینی شهر منظریه زیتون 10 واحد یک. 
محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
540/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 540/000 ریــال بابت حق الوکاله و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/08/10 لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص 
بانک مرکزی و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.رعایت تبصره 2 ماده 
306 الزامیست. مشخصات محکوم له: صندوق کارآفرینی امید )صندوق مهر امام 
رضا )ع( ( با نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت 
غربی بین چهارراه ملک و گلزار نبش کوچه 36. با وکالت عزت دهقانی کدنوئیه فرزند 
مراد به نشانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی نرسیده 
به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباســی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4593 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر)489 کلمه، 5 کادر(

اجرایيه
9610423633200252 شــماره پرونــده  ییــه:  5 شــماره اجرا /668
9509983633200580 شماره بایگانی شعبه: 950589 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به دادنامه شماره 9609973633200326 محکوم علیه: 1- حسین 
مشیری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 4/000/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل به مبلغ 79/200/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریــخ 95/6/23 تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا 
زمان پرداخت وجه آن در حق خواهان مهدی مشــیری سده فرزند بهرام به نشانی 
خمینی شــهر خیابان شریعتی شمالی کوچه 100 منزل خســروانی با وکالت احمد 
سعیدپور فرزند فتح اله به نشانی خمینی شــهر خیابان طالقانی نبش کوچه هفتم. 
اجرای احکام موظف به دریافت هزینه دادرســی از خواهان به محض مالئت وی 
می باشد همچنین پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 4600 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر

)440 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

5/669 شــماره: 1470/95 به موجب رای شــماره 7 تاریــخ 96/1/23 حوزه 12 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 
1- میالد فیض اله پور فرزند ولی 2- حسین شــهبازی به نشانی مجهول المکان 
محکوم اند متضامنا به پرداخت 100/000/000 یکصــد میلیون ریال  بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و 
شصت هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیرتادیه 
از 94/8/25 تــا 9/25 و 10/25 و 94/11/25 و 94/12/25 تا زمان اجرای حکم در 
حق محکوم له اســداله ملکزاده فرزند عبدالعلی با وکالت زهرا عسگری به نشانی 
خمینی شهر بلوار شهید بهشــتی اول نیایش، نیایش 2. و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشــد.ماده 34 قانون 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4590 
 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)221 کلمه، 2 کادر(

اجرایيه
9610423623100130 شــماره پرونــده  ییــه:  5 شــماره اجرا /670
9509983633100907 شــماره بایگانی شــعبه: 950930 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610093633100786 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973633100145 محکوم علیهم: 1-  ســید اسماعیل میریان فرزند حسن 
به نشانی مجهول المکان  2- ســید حســن میریان فرزند باقر به نشانی مجهول 
المکان  3- اصغر ســالکی فرزند رحمان به نشــانی اصفهان خمینی شهر منظریه 
منازل جهاد ک نگارستان 6 پ 14، 4- مهران مالکی فرزند اصغر به نشانی اصفهان 
خمینی شهر منظریه منازل جهاد ک نگارستان 6 پ 14، 5- محمدحسین صرامی 
فرزند محمدرضا به نشــانی مجهول المکان محکومند بــه پرداخت تضامنی مبلغ 
290/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 8/415/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و مبلغ 8/160/000 ریال بابت حق الوکاله و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید لغایت زمان پرداخت در حق محکوم له: صندوق کارآفرینی امید به 
نشانی اصفهان خیابان هشت بهشــت غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک 26. و 
پرداخت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست.  
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
4591 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )474 کلمه، 5 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
5/676 مرجع رسیدگی: شــعبه هشتم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شــهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 3/30 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/6/28 مشخصات خواهان: علی اکبر آقایی فرزند نوراله مشخصات خوانده: 
خانم مرضیه حسینی فرزند احمد خواسته و بهای آن: مطالبه سه فقره چک به شماره 
های 9- 593947 عهده بانک صادرات شــعبه چهار محال و بختیاری جمعا سی 
میلیون با نضمام کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی تاخیر دالیل خواهان: از زمان 
کپی مصدق چک- کپی گواهی عدم پرداخت. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 4579 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )187 کلمه، 2 کادر(

ريیس کمیته گردشگری کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی:

ظرفیت شهر زیر زمینی تیران و کرون بی نظیر است

پتانسیل های 
گردشگری اين 

روستا و ظرفیت 
 شهر زير زمینی

 بی نظیر است و نیاز 
به رسیدگی جدی 
مسئوالن میراث 
فرهنگی استان و 

کشور دارد

شهرستان تیران و کرون در ۴۵ کیلومتری مرکز استان اصفهان است.يک شهر زير زمینی در 
اين شهرستان کشف شد که سکونتگاهی زيبا و تاريخی  به شمار می رود . اين شهر میزبان تیران و کرون

گردشگران و توريست های جهانی است و ظرفیت گردشگری اين شهرستان را بیش از بیش رونق داده و  جلوه های 
زيبای اين سرزمین و سکونتگاه قديمی و تاريخی را به نمايش گذاشته است.
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اعالم مفقودی

اعالم مفقودی

اعــام مفقــودی بــرگ ســبز خــودرو ســواری 
هیوندای ســوناتا مدل 2011 به رنگ ســفید متالیک 
و شــماره پاک 13  299 ب 57 و شــماره شاســی 
KMHEU41DBBA800863 و شــماره موتــور 
G4KEAA611636  به نام فرهــاد حیدری دهکردی 

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از پنجاه 
طرح کتابخانه ای در خصوص توسعه کتابخوانی در بخش های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی 

و مذهبی در کانون اجرا می شود.

۵۰ طرح کتابخانه ای در کانون چهارمحال و بختیاری اجرایی می شود 
اخبار

حجت االسالم و المسلمین کریم ســرافراز در آیین 
مسابقات قرآنی خواهران شاغل و بسیجی سپاه استان 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به فرمایشــات امام 
صادق)ع(، اظهار کرد: حضرت می فرمایند که مراقب 
باشید که اولیای الهی در بین مردم قرار داده شده اند 
و با رنگ و لباس مشخص نمی شوند و مبادا انسانی را 

کوچک شمارید شاید او یکی از اولیای الهی باشد.
وی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت شهید مدافع 
حرم محسن حججی عنوان داشت: این شهید بزرگوار 
از نسل انقالب بود و زمانی که برخی از نمایندگان ما 
عزت و افتخار را در عکس گرفتن با بیگانه می دیدند 
و عزت انقالبی ملت را زیر ســوال بردند این شــهید 

حججی بود که با عزت، غرور ملی ما را احیا کرد.
مســئول نمایندگی ولی فقیــه در ســپاه قمر بنی 

هاشم)ع( با اشاره به بررســی نقش زنان در گسترش 
فرهنگ مهدویت، خاطرنشان کرد: زنان در دو جریان 
عاشورا و مهدویت نقش بسیار مهم و موثری دارند که 

غیرقابل انکار است.
این مســئول با بیان اینکه خداوند واقعه عاشورا را به 
عنوان الگویی برای تربیت نســل قرار داده و جایگاه 
بی بدیلی برای زنان قائل شــده اســت، بیان داشت: 
نقش عمده زنان در عاشــورا نقش پیام رسانی بود که 
 حضرت زینب)س( توانست پیام عاشــورا را به عالم

 ابالغ کند.
مســئول نمایندگی ولــی فقیه در ســپاه حضرت 
قمربنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری افزود: اگر 
کربال با خون سید الشهدا)ع( آغاز شد با تالش بانوان 

کربال به ویژه حضرت زینب)س( ماندگار ماند.

با مسئوالن

مدیرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری:

۶ مستند ایثار و شهادت در 
چهارمحال و بختیاری تهیه شد

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگــران چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶ مستند ایثار و 
شهادت در چهارمحال و بختیاری تهیه شد.فریبرز نجفی 
اظهار داشت: امسال با همکاری صدا و سیما تاکنون ۶ 
مســتند 30 دقیقه ای درباره خانواده شهدا، جانبازان و 
ایثارگران تهیه شده است. وی با اشاره به برگزاری مراسم 
تجلیل از آزادگان افزود: امسال از خانواده های ایثارگران 
استان تجلیل و با آزادگان دیدار انجام شد.مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: همایش های تجلیل از آزادگان نــه تنها در مرکز 
بلکه در سراسر شهرســتان های استان برگزار می شود.

نجفی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار از همسران 
خانواده های آزادگان تجلیل شــد، خاطرنشــان کرد: 
همسران آزادگان نیمه پنهان ایثارگری هستند که کمتر 

به آنها توجه شده است.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری خبر داد:

 صدورمجوز سرمایه گذاری
 در شهرک صنعتی  سامان 

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: میزان حجم سرمایه گذاری برای اجرای ۲۲ طرح 
در شهرک صنعتی شهرستان سامان 34/5 میلیارد تومان 
برآورد شــد. نعیم  امامی اظهار داشت: سال گذشته ۲۲ 
طرح در شهرستان سامان جواز تاسیس دریافت کردند 
که ۲0 طرح داخل شــهرک و ۲ طرح خارج از شهرک 

صنعتی شهرستان سامان هستند .
 وی بــا بیــان اینکه ایــن طرح ها در حــال حاضر 40 
درصد پیشــرفت  فیزیکی دارند، افــزود: میزان حجم 
سرمایه گذاری ۲۲ طرح 34/5 میلیارد تومان برآورد شده 
است و این طرح ها اشتغال مســتقیم ۲44 نفر را ایجاد 
می کنند . رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به میزان  پیشرفت  فیزیکی این  طرح ها 
بیان  کرد: واحد داروســازی 79 درصــد، تولید غذای 
حیوانات ۶9 درصد، تولید انواع پارچه و کاالی کش باف 
80 درصد، ساخت ورق های روکش دار 87 درصد و واحد 
تولیدی محصوالت خبازی 85 درصد پیشرفت  فیزیکی 
دارد که واحد ســاخت ورق های روکش دار در شــرف 

بهره برداری است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در ســپاه قمربنی هاشم)ع( با اشاره به شهادت شهید 
حججی گفت: این شهید بزرگوار از نسل انقالب بود و زمانی که برخی از نمایندگان ما 
عزت و افتخار را در عکس گرفتن با بیگانه می دیدند و عزت انقالبی ملت را زیر سوال بردند 

این شهید حججی بود که با عزت، غرور ملی ما را احیا کرد.

بخشدار بخش مرکزی کیار خبر داد:

آغاز مطالعات احداث کارخانه 
بازیافت زباله در شهرستان کیار

جلســه کارگروه مدیریت پســماند شهرســتان کیــار با هدف 
برنامه ریــزي جهت جذب اعتبــارات در زمینه احــداث کارخانه 

بازیافت در شهرستان کیار تشکیل شد.
این جلسه  متشــکل از بخشــداران بخش مرکزي کیار و ناغان، 
شــهرداران شــهرهاي چهارگانه کیار، مدیران عامل تعاوني هاي 
دهیاران بخش مرکــزي و ناغان و دهیاران روســتاهاي خراجي 
و تشنیز در محل شــهرداري شلمزار تشکیل شــد و در خصوص 
اعتبارات دولتي تخصیص یافته به شهرســتان کیار جهت احداث 
کارخانه بازیافت زباله در یکي از نقاط شهرستان کیار بحث و تبادل 

نظر به عمل آمد.
 بخشــدار بخش مرکزي کیار در این جلســه گفت: بــه منظور 
ایجاد هماهنگي و انســجام درخصوص کتابخانــه بازیافت زباله 
شهرستان کیار الزم است در گام اول شــرکت تعاوني متشکل از 
همه شهرداري ها و دهیاري هاي شهرستان کیار تشکیل شود و در 
این خصوص با تعیین سهام هر کدام از اعضا بر اساس پارامترهایي 
اعم از میزان سرمایه و زمین تامین شده توسط اعضا، جمعیت و... 
نسبت به ســهام بندي این کارخانه و شرکت اقدام پذیرد. ولي پور 
در ادامه گفت: با توجه به اینکــه عملیات احداث کارخانه بازیافت 
زباله باید بر اســاس استانداردهاي زیســت محیطي انجام شود؛ 
بنابراین الزم است در گام دوم مکان هایي که جهت احداث کارخانه 
بازیافت در شهرستان کیار مدنظر گرفته شده است مورد مطالعه 
قرار گیرد و پس از اتمام مطالعات نسبت به احداث کارخانه اقدام 
شود و در صورتي که پیوست زیست محیطي مطالعات انجام شده، 
مکاني را جهت احداث کارخانه به تایید رساند مي توان جهت آغاز 
عملیات اجرایي اقدام کرد. به گزارش کیــار بیدار؛ در حال حاضر 
مهم ترین معضل بهداشتي و زیست محیطي شهرها و روستاهاي 
شهرستان کیار مسئله پسماند است که در حال حاضر شهرداري ها 
و دهیاري ها به شکل غیراستاندارد با احدث ترانشه نسبت به دفع و 

دفن زباله ها اقدام مي کنند.

مدیر ورزش و جوانان بروجن خبر داد:

پایان رقابت های چندجانبه 
تیراندازی با کمان در بروجن

مدیر ورزش و جوانان بروجن گفت: مسابقات چندجانبه تیراندازی 
با کمان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

مسعود پرسته اظهار کرد: مسابقات چندجانبه  تیراندازی باکمان با 
حضور تیم هایی از هیئت های تیروکمان بروجن،بلداجی،گندمان 
 و شهرســتان مبارکــه در مجموعــه ورزشــی تختــی بروجن 

برگزار شد.
مدیر ورزش و جوانان بروجن، با بیان اینکه این رقابت ها در 4 رده 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن و در دو بخش بانوان 
و آقایان، با شــرکت 48 ورزشکار  برگزار شــد ادامه داد: در پایان 
ورزشکاران باشگاه ورزشــی میعاد و هیئت تیروکمان شهرستان 
بروجن باکســب ۱۶ مدال طال، نقره و برنز مقام اول مســابقات را 

کسب کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قمر بنی هاشم)ع(:

»شهید حججی« با عزت، غرور ملی ما را احیا کرد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
شماره مکانیزه: 139630402100000424 تاریخ وصول مدارک:  1396/04/04 
تاریــخ صــدور:   1396/04/15 زمــان درج دفتــر: 1396/04/19 زمان چاپ:  

1396/04/19  شماره ثبت: 4237 شناسه ملی: 14006895722 
تاسیس شرکت سهامی خاص فرابین صنعت مهام آروین در تاریخ 1396/04/19  
به شماره ثبت 4237 به شناسه ملی 14006895722 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل 

گردیده که در خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی آگهی میگردد.
موضوع: امور خدماتی، بازرگانی و فنی مهندســی: خدماتی، شامل طراحی و اجرا و 
نگهداری فضای سبز، تهیه و تامین وسایل نقلیه جهت ایاب و ذهاب کارخانه ها و 
شرکت های برون شهری، امور تنظیف و بهسازی محیط، تسطیع اراضی کشاورزی 
و خاک برداری، الیروبی و بازیافت مخازن و حوضچه های نفتی و نظافت صنعتی 
بازرگانی: مشارکت در فعالیت های تولیدی و خدماتی در زمینه بازرگانی، امور فنی 
مهندسی: شامل طراحی و اجرای شــبکه های توزیع انتقال نیرو، نصب و تعمیرات 
تاسیسات برودتی و حرارتی و تاسیســات فنی در امور نفت و گاز و پتروشیمی. ثبت 
موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و پس 

از کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح.
مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: اصفهان شهر نجف آباد یزدانشهر کوچه ظاهری خیابان 21 بهار طبقه 
همکف کدپستی 8519844436

ســرمایه شــخصیت حقوقی: مبلغ 1/000/000 ریال نقدی است منقسم به 100 
سهم 10/000 ریالی با نام عادی که به مبلغ 350/000 ریال طی گواهی بانک ملی 
ایران شعبه نجف آباد به شــماره 72 مورخ 1396/03/13 پرداخت و مابقی در تعهد 

سهامداران می باشد.
اولین مدیران: خانم راحله حاجی عرب به شماره ملی 5759929097 به سمت رئیس 
هیئت مدیره خانم مریم زمانی به شماره ملی 1092211901 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و آقای یعقوب سلطانی درگانی به شماره ملی 1091596311 به سمت 

مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 

و با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیئت مدیره:

بازرسان اصلی و علی البدل: خانم سحر شــفیعی به شماره ملی 1271094967 به 
سمت بازرس اصلی و اقای سید روح اله حسینی به شماره ملی 1129887014 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد 

حصر وراثت
5/672 محمد قربانی دارای شناسنامه شماره 25 به شــرح دادخواست به کالسه  
274/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حشمت خانم گل احمد به شناســنامه 3077 در تاریخ 95/7/22 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی 
قربانی زواره فرزند عبدالحســین ش.ش 164 )نســبت فرزنــد( 2- رضا قربانی 
زواره فرزند عبدالحسین ش.ش 8 )نســبت فرزند(  3- محمد قربانی زواره فرزند 
عبدالحسین ش.ش 25 )نسبت فرزند( 4- فاطمه قربانی زواره فرزند عبدالحسین 
ش.ش 75 )نســبت فرزند( 5- بتول قربانی زواره فرزند عبدالحسین ش.ش 121 
)نسبت فرزند(  6- مریم قربانی زواره فرزند عبدالحسین ش.ش 56 )نسبت فرزند( 
پس از تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 211 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان زواره )165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/678 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 

حل اختالف اصفهان وقت رســیدگی ســاعت 10/15 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/7/3 مشــخصات خواهان: براتعلی وطن خواه فرزند احمــد مقیم خمینی 
شــهر میدان امام خ امام شــمالی کوچه ش نیکخواه پ 58 مشــخصات خوانده: 
محی الدین ایل خانی فرزند مصطفی خواســته و بهــای آن: مطالبه گردش کار: 
خواهان خوانــده را مجهول المکان اعــالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت 
رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی نموده 
اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی 
می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 4582 شــعبه 
 12 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک(

ص)162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/679 مرجع رسیدگی: شــعبه دوازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1396/7/3 
مشــخصات خواهان: براتعلی وطن خواه مقیم خمینی خ امام شــمالی کوچه ش 
نیکخواه پ 58 مشــخصات خوانده: پرویز ســهرابی فرزند باقر خواســته و بهای 
آن: مطالبه گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4583 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/680 مرجع رســیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر 
به نشانی خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهســتان  مجتمع شوراهای 
حل اختالف اصفهان وقت رســیدگی ســاعت 10/45 صبح روز دوشنبه مورخه 
1396/7/10 مشــخصات خواهان: براتعلی وطن خواه فرزند احمد با وکالت کریم 
اکبریان مقیم خمینی شهر میدان شهدا جنب اداره برق اول خ طالقانی مشخصات 
خوانده: علی اکبر ملکیان  فرزند عباس خواســته و بهای آن: حکم به محکومیت 
خوانده بــه پرداخت مبلــغ 18/000/000 ریال وجه یک فقــره چک 587920 - 
86/11/25 به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه و خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکاله وکیل دالیل خواهان: رونوشت مصدق چک رونوشت مصدق گواهینامه 
عدم پرداخت چک و گواهی نمایندگی. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
 گردد.م الف: 4584 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )208 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

پرونــده  شــماره  ییــه9610423633100129  اجرا شــماره   5 /683
9509983633100821 شــماره بایگانی شــعبه: 950843 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره 9610093633100784 و شماره دادنامه مربوطه به 
شماره 9609973633100125 محکوم علیهم: 1- محمدعلی حاج هاشمی فرزند 
اسداله به نشانی اصفهان خمینی شــهر بلوار آزادگان کوی ولیعصر )عج( بن بست 
6 شفیعی پالک 22. 2- ابوالحسن رشیدی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 
3- اسداله حاج هاشمی ورنوســفادرانی فرزند محمودآقا به نشانی اصفهان خمینی 
شهر بلوار آزادگان  کوی ولیعصر )عج( بن بست 6 شفیعی پالک 22. محکومند به 

پرداخت تضامنی مبلغ 128/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/365/000 
ریال بابت هزینه و مبلغ 4/608/000 ریال را بابت حق الوکاله و خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ 95/08/10 لغایت زمان پرداخت در حق محوم له صندوق کارآفرینی 
امید )صندوق مهر امام رضا)ع( ( با نمایندگی عبدالصمد شــهبازی با وکالت عزت 
دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشــانی اصفهان خیابان هشت بهشت شرقی بعد از 
چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه ســعدی جنب داروخانه عباسی. و پرداخت نیم 
عشــر اجرا در حق صندوق دولت. رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست.  محکوم 
علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکــوم علیه از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الف: 4594 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر

)483 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

5/667 مریم حبشی دارای شناسنامه شماره 15859 به شرح دادخواست به کالسه  
416/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان شهناز حبشی به شناسنامه 348 در تاریخ 1396/5/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- جواد حبشی فرزند 
اکبر ش.ش 21312 )فرزند( 2- زهرا حبشــی فرزند اکبر ش.ش 16901 )فرزند(  
3- مریم حبشی فرزند اکبر ش.ش 15859 )فرزند(  والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4622 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()133 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/675 حیدرعلی پیمانی فروشانی دارای شناسنامه شماره 308 به شرح دادخواست 
به کالسه  423/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صفرعلی پیمانی فروشــانی به شناسنامه 4210 در تاریخ 
1396/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- فاطمه پیمانی فرزند حیدرعلی به ش.ش 9159 )همســر( 
2- محمدمهدی پیمانی فرزند صفرعلی به ش.ش 13 )فرزند(  3- محمدحســین 
پیمانی فروشــانی فرزند صفرعلی بــه ش.ش 99 )فرزنــد( 4- حیدرعلی پیمانی 
فروشــانی فرزند صفرعلی به ش.ش 308 )فرزند( 5- رجبعلی پیمانی فروشــانی 
فرزند صفرعلی به ش.ش 8 )فرزند( 6- صدیقه پیمانی فروشــانی فرزند صفرعلی 

به ش.ش 90 )فرزند( 7- بتول پیمانی فروشــانی فرزند صفرعلی به ش.ش 255 
)فرزند( 8- فاطمه پیمانی فروشانی فرزند صفرعلی به ش.ش 10158 )فرزند( والغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4632 
 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)189 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/677 حسین سلیمانی درچه دارای شناسنامه شــماره 18023 به شرح دادخواست به 
کالسه  418/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد ســلیمانی درچه به شناســنامه 55 در تاریخ 1392/9/19 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-  عزت 
کریمی درچه فرزند علی ش.ش 5511 )همسر( 2- حسین سلیمانی درچه فرزند محمد 
ش.ش 18023 )فرزنــد( 3- زهرا ســلیمانی درچه فرزند محمــد ش.ش 97 )فرزند( 
4- زکیه ســلیمانی درچه فرزند محمد ش.ش 156 )فرزند( 5- بتول ســلیمانی درچه 
فرزند محمد ش.ش 18 )فرزند( 6- حمیده ســلیمانی درچه فرزند محمد ش.ش 209 
)فرزند( 7- عالیه ســلیمانی درچه فرزند محمد ش.ش 4 )فرزند( 8- معصومه سلیمانی 
درچه فرزند محمد ش.ش 370 )فرزند( 9- فاطمه سلیمانی درچه فرزند محمد ش.ش 
58 )فرزند( والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
 4634 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(

)192 کلمه، 2 کادر(

معاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی چهارمحال و بختیاری 
از حمله افرادی ناشناس به سرنشین یک دستگاه خودرو در 

خیابان ورزش شهرکرد خبر داد.
سرهنگ شــهریار حیدری اظهار داشــت: عصر جمعه یک 
خودروی چری در حالی که پالک های آن به وسیله برچسب 
پوشیده شده بود همراه با 3 سرنشین مسیر تردد یک خودروی 
پژو پارس را در خیابان »ورزش« شهرکرد مسدود می کنند و 
سرنشین مرد 48 ساله این خودرو را با استفاده از چاقو مصدوم و به سرعت متواری می شوند.

وی افزود: سرنشین خودروی پژو پارس به کمک اهالی به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل 
و پس از مداوای سرپایی ترخیص شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تالش های پلیس 
برای شناسایی ضاربان ادامه دارد از کلیه شهروندان خواست که در صورت مشاهده هر گونه 
مورد مشکوک سریعا پلیس را با شماره گیری تلفن ۱۱0 و یا سامانه پیامکی سه شماره ای 

۱۱0 مطلع کنند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری 
از دستگیري یک سوداگر مرگ و کشف 39 کیلو و 800 گرم 

تریاک در عملیات مشترک پلیس استان و یاسوج خبر داد.
سرهنگ رستم بهرامي گفت: در پي وصول گزارشي مبني بر 
قصد یک سوداگر مرگ براي انتقال عمده مواد مخدر به استان 

موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت . 
وي افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاري 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان کهکیلویه و بویراحمد پس از انجام کار اطالعاتي دقیق و 
هماهنگي با مقام قضائي یک دستگاه خودروی سمند این قاچاقچي را در محورهاي مواصالتي 

استان شناسایي و متوقف کردند.
این مقام انتظامي ادامه داد: در بازرسي از این خودرو 39 کیلو و 800 گرم تریاک جاساز کشف 

و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر شد .
بهرامي در پایان با اشــاره به معرفي متهم به مرجع قضائي، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع و 

قانوني با سوداگران مرگ همواره در دستور کار پلیس استان قرار دارد.

معاون فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری مطرح کرد:

 حمله افراد ناشناس به سرنشین یک خودرو 
در شهرکرد

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشف بیش از 39 کیلوگرم تریاک در عملیات 
مشترک پلیس چهارمحال و بختیاری و یاسوج

برگ ســبز خودروی اتوبوس اســکانیا مدل 1386 به 
رنگ ســفید روغنی شــماره پاک ایران 71  442 ع 306 
شماره شاسی 3605073 شماره موتور: 8086213 به نام 
غامعلی امیدی فرزند شکرخدا مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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يادداشت

محیط زيست

کانون هموفیلی اســتان اصفهان در نامه ای خطاب به ریاست دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، درباره یک خبر، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه داد:کانون 
هموفیلی استان اصفهان به شماره ثبت 1377 مشغول فعالیت و ارائه خدمات 
با هدف تالش در جهت رفع مشکالت بسیار عدیده درمانی و دارویی بیماران و 

درنتیجه کاهش آالم این قشر از بیماران خاص است.
این کانون به عنوان اولین NGO در کل کشــور، طرح شناســایی، کنترل و 
پیشگیری از هموفیلی را با همکاران وزارت بهداشت و مرکز بهداشت استان و 
مرکز پزشکی حضرت سید الشهدا )ع( و آزمایشگاه دکتر زینلی در تهران برای 
بیش از 480 خانواده هموفیلی انجام داده و تاکنون از تولد 16 جنین هموفیلی 

جلوگیری شده است.
در عرض این دو سال تنها یک یا دو نوزاد هموفیلی متولد شده است و بیش از 

700 بیمار مبتال به هموفیلی در اصفهان وجود دارد.

قراری بر استخدام 
آموزش دهندگان 

نهضت نداشتیم

 وجود بیش از 700 
بیمار هموفیلی در 

اصفهان

رییس سازمان نهضت سوادآموزی با اشــاره به مخالفت کمیسیون آموزش با 
طرح استخدام نیروهای نهضتی و پیش دبستانی گفت: از ابتدا تاکید کرده ایم 
که همکاری با نهضت منجر به استخدام نمی شود و یک فعالیت پاره وقت موقت 
است. از سوی دیگر این مسیر ورود نیروی انسانی به آموزش و پرورش مناسب 
نیست، اما چون مجلس قانونی را تصویب کرده بود موظف بودیم به نمایندگی از 
آموزش دهندگان آن را دنبال کنیم. علی باقرزاده اظهار کرد: تنها قانونی که اکنون 
می توان آن را اجرا کرد، قانون اصالح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف 
است که شهریورماه سال گذشته تصویب شد و چهار گروه از جمله نیروهای پیش 
دبستانی و آموزش دهندگان نهضت می توانستند در مناطقی که آموزش و پرورش 
احتیاج به نیروی انسانی دارد به عنوان »حق التدریس« تبدیل وضعیت دهند. وی 
گفت:  هر تصمیمی که برای نیروهای پیش دبستانی و شرکتی اخذ شود، برای 

آموزش دهندگان نیز مصداق دارد.

ريیس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان: 

استان اصفهان 
نیازمند ۴00 پرستار 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به کمبود پرستار  گفت: کمبود پرســتار نه تنها در اصفهان بلکه در سایر استان های کشور وجود دارد که تنها راه آن اضافه 
کردن ظرفیت دانشجو بوده و امسال نیز 30 درصد به ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته پرستاری اضافه شده است.

غالمرضا اصغری افزود: در مقابل کمبود پرستار، ما با پرستار بیکار هم مواجه هســتیم و دلیل این مسئله نیز گردش شیفت پرستاران است؛ درحالی که برخی پرستارها 
تمایل دارند در شیفت ثابت کار کنند.

 رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفــت: برخی از پرســتاران نیز تمایــل دارند پرســتار بخش باشــند که خلــوت بــوده و نمی خواهند پرســتار اورژانس 
باشند.

وی افزود: در حال حاضر در استان اصفهان با کمبود 400 پرستار و در شهر اصفهان نیز با کمبود 100 پرستار  مواجه هستیم.

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: هم اکنون جمعیــت دانش آموزی 
استان حدود 860 هزار نفر هستند که در 41 ناحیه و منطقه 
تقسیم شده اند و بیش از 300 هزار نفر آنها در شهر اصفهان 

تحصیل می کنند.
عبدالرضا رییســی اظهار کــرد: اصفهان در مرکز کشــور 
قرار دارد و هم اکنون جمعیتی بیــش از 5 میلیون نفر در 
استان وجود دارد که 50 درصد آن در شهر اصفهان زندگی 

می کنند.
وی افزود: هم اکنون جمعیت دانش آموزی اســتان حدود 
860 هزار نفر هســتند که در 41 ناحیه و منطقه تقســیم 
شــده اند و بیش از 300 هزار نفر از آنها در شــهر اصفهان 

تحصیل می کنند.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: در استان اصفهان حدود 5 هزار 
و 500 مدرســه با بیش از 52 هزار همکار فرهنگی شاغل 

وجود دارد.
وی بیان کــرد: امروز کشــورها بــه منابع انســانی روی 
آورده و به این نتیجه رســیده اند که اگر از منابع انســانی 
اســتفاده شــود، شــکوفا خواهند شــد؛ بنابرایــن برای 
 رشد و پیشــرفت کشــور باید از نیروی انســانی استفاده

 مطلوب کرد.

رییسی تاکید کرد: اگر در کشــورها نیروی انسانی سالمی 
وجود داشته باشــد، کشور سال به ســال به سمت توسعه 
حرکت خواهد کرد؛ چرا که این گروه از نیروی انســانی نه 
تنها برای خود مفید هستند، بلکه در جامعه نیز تاثیرگذار 
خواهند بود و بر عکس اگر دانش آموزی ســالم نباشــد، نه 
تنها مفید نیست بلکه هزینه کشور صرف نگهداری نیروی 

انسانی می شود.
وی در ادامــه عنــوان کــرد: رفتارهای پرخطــر از عمده 
مــواردی اســت کــه می توانــد ســالمت دانش آموزان 
را بــر هــم بزنــد و آنها را بــه افــرادی منحــرف تبدیل 
 کنــد؛ بنابراین توجــه بــه رفتارهــای پرخطــر از اهم

 واجبات است.

فرمانده انتظامي استان با اشاره به مجروح شدن یکي از 
ماموران پلیس شهر اصفهان توســط یک توزیع کننده 
مواد مخــدر گفت: ضارب این مامــور طی یک عملیات 
چندساعته شناسایي و دســتگیر شد. یکي از واحدهاي 
گشتي فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان به منظور 
دستگیري یک توزیع کننده مواد مخدر، به مخفیگاه وي 
اعزام مي شود. سردار مهدي معصوم بیگي افزود: متهم 
که با مشاهده ماموران قصد فرار داشت با مقاومت یکي از 
ماموران مواجه شده و با خودرو،  وي را به شدت مجروح 
مي کند. وي با بیان اینکه اقدام شجاعانه این مامور پلیس 
باعث دســتگیري یکي از توزیع کنندگان مهم و اصلي 
هروئین شد گفت: رزمندگان جبهه امنیت با تمام وجود 

براي ایجاد آرامش جامعه تالش مي کنند.
ســردار معصوم بیگي، وجود نیروهایــي مومن، والیي، 
شــجاع، مخلص و فداکار را نعمتي بزرگ براي مجموعه 
انتظامي استان عنوان کرد و گفت: پلیس اصفهان به چنین 
نیروهایي افتخار مي کند و  تالش آنان را در برقراري نظم 

و آرامش جامعه ارج مي نهد.
فرمانده انتظامي استان، برخورد پلیس با قانون شکنان 
و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح محالت را سخت 
و کوبنده عنوان کرد و اظهار داشــت: طرح امنیت محله 
محور ازجمله طرح هایي اســت که با قــوت و جدیت 

بیشتري دنبال خواهد شد و ماموران پلیس به افراد شرور، 
توزیع کنندگان مواد مخدر و برهم زنندگان آرامش مردم، 

اجازه عرض اندام نخواهند داد.
گفتني است سردار معصوم بیگي در دیدار و گفت وگویي 
کوتاه با خانواده مامور مجروح، ضمــن دلجویي از صبر 
و ایثار و از خودگذشــتگي آنان در حمایت و پشتیباني 
از این مامــور پلیس تقدیر کرد و با بیان اینکه  بخشــي 
از موفقیت هــاي پلیس نتیجه همراهــي خانواده هاي 
ماموران پلیس است گفت: قطعا بدون حمایت، همراهي 
و پشتیباني همســران و خانواده هاي گرامي نیروهاي 
انتظامي، این نیروها نمي توانند در انجام ماموریت هاي 

خود موفق شوند.

سردار معصوم بیگي خبر داد:

دستگیري ضارب مامور پلیس اصفهان

ناجا دادگستری

معاون آموزش و پرورش استان اصفهان مطرح کرد:

اشتغال بیش از 52 هزار فرهنگی در 5500 مدرسه استان

اعزام دانش آموزان دختر اصفهانی به اردوهای جهادی 
مسئول بسیج سازندگی ناحیه امام رضا)ع( گفت: تابستان امسال بیش از هزار 
دانش آموز دختر بســیجی برای فعالیت در عرصه های اقتصادی و فرهنگی به 

اردوهای جهادی یک روزه در مناطق محروم اعزام شدند.

افزایش گونه های جانوری در 
مناطق حفاظت شده اردستان

450 گونه جانوری و انواع پرنده در مناطق حفاظت شده 
اردستان به ثبت رسیده اســت. رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان اردســتان گفت: گونه های 
جانوری مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع شهرستان 
اردستان در مقایسه با سال گذشته 20 درصد افزایش 
داشته است. حسین شــواخی با بیان اینکه شهرستان 
اردســتان دارای 92 هزار هکتار منطقه حفاظت شده 
است، افزود: در حال حاضر 450 گونه جانوری شامل 
هوبره، آهو، جبیر، پلنگ، روباه شنی، قوچ، میش، گرگ 
و  انواع پرندگان به ثبت رسیده است. وی از مهم ترین 
دشــت های این منطقه را دره باغ و انجیلــه و از  مهم 
ترین ارتفاعــات آن را کهیاز )دیاز( و کوه ســیاه اعالم 
کرد و افزود: منطقه حفاظت شده کهیاز به عنوان پلی 
ما بین منطقه شــکار ممنوع خارو در شمال و منطقه 
حفاظت شده کرکس در غرب به شمار می رود و هوبره و 
زاغ بور از گونه های نادر در این منطقه هستند. رییس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان تعداد 
متخلفان شکار در سال گذشته را 22 نفر با 13 پرونده 
اعالم کــرد و افزود: تاکنون 3 متخلــف نیز در مناطق 

شکار ممنوع دستگیر شده اند.

سگ ها به کمک محیط بانان 
می آیند

مدیرکل دفتر شکار و صید ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، از به کارگیری ســگ هــا بــرای کمک به 
محیط بانان در کشــور خبر داد. علــی تیموری افزود: 
بسیاری از کشــورها برای حفظ تنوع زیستی و منابع 
طبیعی کشورشان از ســگ ها به عنوان حافظ محیط 
زیست در کنار ماموران محیط بان استفاده می کنند؛ 
از این رو سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را 
در دستور کار خود قرار داده است. وی ادامه داد: برای 
به کارگیری سگ در کنار محیط بانان، مجموعه بخش 
خصوصی که عالقه مند به محیط زیســت است، این 
آمادگی را پیدا کرده که ســگ های تربیت شده را به 
کمک محیط زیست بیاورد تا در کنار محیط بانان در 
سراسر کشور مشغول به فعالیت شوند. تیموری با اشاره 
به هزینه مالی این سگ ها تصریح کرد: سازمان حفاظت 
محیط زیســت هیچ گونــه هزینه مالــی درخصوص 
نگهداری این سگ ها متحمل نمی شود؛ بلکه با انعقاد 

تفاهم نامه شخصی انجام می شود.

بهترین اسباب بازی آن است که کودك را مجذوب خود می کند 
تا هربار به سراغ آن می رود، تحریک شده و لذت بیشتری از آن 
کسب کند. این اسباب بازی ممکن است خیلی گران یا خیلی 
ارزان تمام شود ولی نهایتا همان اسباب بازی است که کودك 
از آن لذت می برد و بیشــترین امکانات یادگیری را برای وی 

فراهم می آورد.
به طوری که بهترین و مناسب ترین اسباب بازی برای کودکان 
به ویژه در سنین پیش دبستانی، اسباب بازی های آموزشی 
است؛ چرا که این گروه از اسباب بازی ها موجب پرورش تفکر، 
تخیل، ســرگرمی، لذت و مهم تر از همه یادگیری در کودك 

می گردد و او را با مفاهیم و دنیای اطراف آشنا می سازد. عالوه بر 
اینها، اسباب بازی باید از ایمنی و کیفیت الزم برخوردار باشد.

بازی یکی از کارکردها و نیازهای کودك محسوب می شود که 
ضمن سرگرم کردن کودك، او را برای ورود به زندگی واقعی 

آماده می سازد. 
اما انتخاب اسباب بازی مناسب موضوعی است که باید مورد 
توجه خانواده ها قرار گیرد؛ خانواده هایی که زمانی اسباب بازی 
های دست کودکانشان به دست پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
ساخته می شد و این یعنی فرهنگ و ارزش و اصالت خانواده از 
کودکی با پشتوانه بومی سازی به کودك آموزش داده می شد.

اما این روزهاآمار نشــان می دهد که 90 درصد اسباب بازی 
های در دسترس کودکان ایرانی، وارداتی و به طبع مطابق با 
فرهنگ کشور تولید کننده اســت و ایران یکی از بزرگ ترین 
واردکنندگان اسباب بازی به حساب می آید. به نظر می رسد 
کودك در این شــرایط از پایه با فرهنگ بیگانه پرورش پیدا 

می کند. 
با توجه به اهمیت ساخت و تولید اسباب بازی در کشور منطبق 
با فرهنگ بومی و ایرانی اسالمی، نبود صنعت اسباب بازی در 
ایران باعث شده فرزندان این مرز و بوم با فرهنگ کشور خود 

بیگانه باشند و ناخواسته در معرض آسیب قرار گیرند.
بسیاری از خانواده های مصرف کننده اسباب بازی های خارجی 
دلیل اســتفاده از آنها را عدم کیفیت و تنوع اسباب بازی های 
ایرانی می دانند و این مطلب نقطه مقابل حمایت از تولید داخلی 
و تولید کنندگانی به حساب می آید که حتی صنف مستقلی 
ندارند.  در مجموع صنعت اسباب بازی که می تواند بسیار قوی 
بوده و بر اشاعه فرهنگی از سنین خردسالی تاثیرگذار باشد، در 
ایران معنای واقعی و نگاه جهانی ندارد و می توان گفت مغفول 
مانده اســت؛ هرچند هر از گاهی حرکتی انجام شــده که به 
صورت جدی ادامه دار نبوده؛ به طور مثال تولید عروسک های 

دارا و سارا که تنوعی خاص برای آن ایجاد نشد.
کارشناسان اعتقاد دارند ســاخت اسباب بازی در ایران بدون 
طراحی و زیرساخت های آکادمیک است. هرچند کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در این سال ها تالش کرده با ساخت 
عروسک های دارا و سارا قدمی برای افزایش رغبت خانواده در 
خرید اســباب بازی های ایرانی بردارد اما هنوز باید گام های 
بلند بســیاری برای رســیدن به خودکفایی در این موضوع  
برداشته شود. به طور کلی شاید با توجه به حوزه اسباب بازی ها 
 توسط خانواده، مربیان و متولیان فرهنگی بتوان گامی موثر 

برداشت.

اسباب بازی ها؛ وسیله ای برای انتقال فرهنگ

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

ريیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شایعات آلودگی خاک، سالمت 
روانی مردم را تهدید می کند

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در واکنش به این سخن که 
آلودگی خاك اصفهان سبب شــیوع برخی بیماری ها شده است، 
گفت: طرح این موضوع به این عنوان درســت نیست و تنها سبب 

نگرانی مردم می شود.
غالمرضا اصغری پیرامون شــایعات مطرح شــده درباره آلودگی 
خاك اصفهان اظهار داشت: خاك اصفهان با خاك سایر شهرهای 
کشور تفاوتی ندارد و هرگونه صحبتی در این ارتباط باید به برخی 
مستندات علمی متکی باشد. وی افزود: متاسفانه برخی اطالعات 
غیرمســتند و شــایعاتی همچون افزایش آمار ابتال به ســرطان، 
اصفهان مرکــز ام. اس در کشــور یا حتی همیــن موضوع آلوده 
بودن خاك اصفهان در فضاهای مجازی و خبری پخش می شــود 
که هیچ کدام صحت ندارد.رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
تصریح کرد: همه کالن شهرها مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز 
و تهران شرایطی تقریبا مشــابه یکدیگر دارند و معموال مباحثی 
به این شکل در شــهرهایی که جمعیت زیادی در کنار هم زندگی 
می کنند به وجود می آید، اما صحت ندارد. وی با بیان اینکه این گونه 
شایعات تنها سالمت روانی مردم را تهدید می کند، تاکید کرد که 
فقط مراجع علمی باید در این ارتباط اظهارنظر کنند. اصغری بیان 
کرد: اگر کسی ادعایی در این خصوص دارد، باید نمونه آزمایشگاهی 
انجام شده داشته باشد که نشان دهد نمونه خاك اصفهان با نمونه 
خاك سایر شهرها متفاوت اســت و این در حالی است که تاکنون 
چنین آزمایشی انجام نشده؛ بنابراین چنین ادعایی فعال قابل قبول 

نیست.

برای نخستین بار در خوانسار صورت گرفت؛

 برگزاری جشنواره دوقلوها 
و چندقلوها

نخستین جشــنواره دوقلوها و چندقلوهای خوانســار، با حضور 
خانواده های آنان و اجرای برنامه های شاد و مفرح برگزار شد.

مهدی احمدی دبیر جشــنواره چندقلوها در  ایــن آیین به ارائه 
گزارشی در زمینه برگزاری جشنواره پرداخت و ابراز کرد: با تشکیل 
انجمن دوقلوهای خوانساری می توان با بهره گیری از پتانسیل ها، 
جهت رفع مشکالت، پیشــرفت و آبادانی شهرستان استفاده کرد. 
در ادامه ســید حسن شــفعتی فرماندار خوانســار با قدردانی از 
برگزارکنندگان این برنامه، اظهار داشت: امنیت یکی از مهم ترین 
مسائل کشور است. وی افزود: شــهدای مدافع برای دفاع از مرز و 
بوم کشور تا فرسخ ها دور از خاك کشور به مقابله با دشمنان اسالم 
برخاستند. فرماندار خوانسار با تسلیت شهادت شهید مدافع حرم 
محسن حججی گفت: تالش شــبانه روزی جوانان این مرز و بوم 
در آن سوی مرزها و همچنین ســربازان گمنام در کشور که برای 

برقراری امنیت تالش  می کنند، ستودنی است.

دادستان اصفهان خبر داد:

 کشف پیش فروش مواد مخدر 
خارج از کشور

دادستان عمومی و انقالب اصفهان، از کشف و ضبط مواد مخدری 
خبر داد که در مرحله تولید و فرآوری پیش فروش شده بود.

 حسن رحیمی دادستان عمومی و انقالب اصفهان از کشف و ضبط 
320 کیلوگرم بوته گراس در شهرستان مبارکه اصفهان خبر داد 
و گفت: این بوته ها به روش جدید فرآوری شــده و به قیمت بسیار 
باال پیش فروش شــده بود. وی افزود: با هماهنگی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر و دادسرای مبارکه، این میزان از بوته های گراس کشف 
و ضبط شده است و برحسب گزارش و اظهارات ماموران، این نوع 
بوته ها به روش کامال جدید فرآوری شــده و با قیمت باال از سوی 
باندهای مواد مخدر خارج از کشور و بعضا دیگر استان ها پیش خرید 
شده است. دادستان عمومی و انقالب اصفهان تاکید کرد: در این 
خصوص پروند ه ای، تشکیل و دو نفر از متهمان اصلی با قرار وثیقه 
به زندان اعزام شده و برای دســتگیری دیگر متهمان دستور الزم 

صادر شده است.

ساماندهی اتباع بیگانه؛ راهبرد حل 
بیکاری در شهرستان برخوار

نماینده مردم شــاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اســالمی گفت: مهاجرت بــدون ضابطه، وضعیت اشــتغال را در 
شهرستان برخوار بحرانی کرده و این در حالی است که بسیاری از 

مشاغل در شهرستان برخوار را اتباع بیگانه اشغال کرده اند.
حســینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از وضعیــت مهاجرت بدون 
ضابطه افاغنه و اتباع بیگانه به شهرستان برخوار افزود: اگر تکلیف 
اتباع بیگانه ای که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ پروانه کسب در 
این شهرستان مشغول به کار هستند، مشــخص شود حتی یک 
نفر بیکار در این شهرســتان نخواهیم داشت.وی گفت: 18 درصد 
جمعیت این شهرســتان را افاغنه و اتباع بیگانه تشکیل می دهند 
که این تعداد نیاز جدی به ساماندهی دارد.حاجی دلیگانی افزود: 
در این خصوص از وزیر کار طرح ســوال شــده اما پاسخ های وی 
قانع کننده نبود و این بار مشکل در صحن علنی مجلس پیگیری 

می شود.

 توزیع سبد کاال بین مادران باردار 
و شیرده بی بضاعت

سبد کاال بین 280 مادر باردار و شــیرده بی بضاعت منطقه شرق 
اصفهان توزیع شد. مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: 
این سبد کاال به همت واحدهای تغذیه،سالمت خانواده وجمعیت 
این مرکز و حمایت بنیاد علوی تهیه وتوزیع شد.حمید ترك زاده 
ارزش هر سبد کاال را سه میلیون ریال بیان کرد و افزود: هرکدام از 
این سبد های کاالی توزیع شده شامل اقالمی همچون مرغ ، برنج ، 

پنیر ، حبوبات و روغن بین مادران باردار بی بضاعت است.

بازی فعالیتی مهم و کامال ضروری در تمام مراحل رشد کودک است و در حقیقت بازی می تواند به رشد  زاينده رود
طبیعی کودک از جهات مختلف فیزيکی، عاطفی و هوشمندی کمک کند.  از نظر فیزيکی کودک بخش 

مهمی از تحريکات خود را ازطريق بازی به دست می آورد و بازی می تواند سبب تحرک و تحريک کودک شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: با تعیین تکلیف 
طرح اصالح قانون تابعیت، 70 درصد مشکالت هویتی فرزندان 
ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی رفع می شود. ابوالفضل 
ابوترابی با یادآوری طرح اصالح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با بیان اینکه متاسفانه 
قانونی که در ســال 85 برای تعیین تکلیف این افراد تصویب شد 
با مشکالت و موانع بسیاری همراه است، گفت: پیش بینی وزارت 
اطالعات، مبنی بر وجود 300 هزار فرد بی شناسنامه در کشور است 
اما به دلیل آمار سیاهی که در این رابطه وجود دارد، به نظر می رسد 
آمار تخمینی آن حدود یک میلیون نفر باشد. وی با بیان اینکه طرح 

اصالح قانون تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع خارجی در کارگروه بررسی و کلیات آن رای آورد و 
در حال حاضر در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار دارد، 
تصریح کرد: مجلس به صورت جدی به دنبال تعیین تکلیف این 
طرح است اما به علت ترافیک طرح ها و لوایح، بررسی آن امکان 
پذیر نبوده و تصویب  آن زمان بر اســت. ابوترابی با تاکید بر اینکه 
حدود 70درصد مشکالت هویتی کودکان با تعیین تکلیف طرح 
اصالح قانون تابعیت رفع می شود، ادامه داد: 20 درصد مشکالت 
آنان نیز با رسیدن به سن قانونی 18 سال رفع خواهد شد. وی ادامه 
داد: عدم سوءپیشینه، رد تابعیت و شرط سنی 18 سال، از موانع 

سد راه اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج 
زنان ایرانی با اتباع خارجی است؛ البته در طرح جدید نمایندگان 
موانعی مانند ترك تابعیت و عدم سوء پیش بینی از سر راه برداشته 
شده است؛ هرچند بار مالی این طرح تدارك دیده شده و مشکلی در 
این رابطه وجود ندارد. ابوترابی یادآور شد: به دلیل هزینه بر بودن و 
بار مالی باالی این طرح، نمی توان آن را از بدو تولد اجرا کرد و فرد 
باید به سن 18سالگی برسد بنابراین نیاز است دولت الیحه ای را به 
مجلس ارائه کند تا بتوان زیر 18 سال را نیز پوشش داد. وی گفت: 
البته تا حدودی توانسته ایم در طرح جدید موانع را رفع و مشکالت 
افراد بی هویت زیر 18 ســال که در قانون مصوب سال 85 اعمال 
نشده بوده را در طرح جدید اصالح کنیم که در مورد افراد باالی 18 
سال اعمال شود تا بعد از ارائه الیحه ای از سوی دولت بتوان افراد زیر 

18سال را نیز پوشش داد.

يکی از نمايندگان مجلس مطرح کرد:

رفع مشکل هویت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی 
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 مدیر مدرسه )بخش یازدهم(

  قطره ای از دریای عرفان؛

شرح حاالت تصرف 

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

میکاییل

میکاییل یکی از چهار فرشته مقرب درگاه خدا و به موجب روایات اسالمی فرشته موکل بر ارزاق 

خالیق است و حکمت و معرفت نفوس به وی تعلق دارد . به دست میکاییل پیمانه ای است که هرگز 

قطره ای باران نبارد و هیچ نبات از زمین نروید و میوه از درختان بیرون نیاید و قطره ای از شیر پستان 

چارپایان نیاید مگر اینکه همه به پیمانه میکاییل پیموده و وزن شده باشند زیرا او بر روزی بندگان 

موکل است. از کعب االحبار نقل شده است که چون آدم از بهشت هبوط کرد ، میکاییل قدری گندم 

پیش او آورد و گفت : این رزق تو و فرزندان توست ، برخیز زمین را شیار کن و تخم بیفشان و آنگاه 

طرز پختن نان از گندم را به او آموخت . شاید به همین مناسبت است که در اغلب فرهنگ ها تیر 

»فرشته باران در روایات ایرانی « را به میکاییل ترجمه کرده اند .

در توصیف هیئت میکاییل نوشته اند عدد بال های او را جز خدای تعالی کس نداند . اگر دهان باز 

گشاید آسمان ها در دهان او چون خردلی باشد در بحری و اگر ظاهر شود اهل آسمان و زمین از نور 

او بسوزند و اعوان او در تمام عالم موکل باشند بر نمو و زیادات نهوض »حرکت « ارکان و مولدات 

میکاییل از فرشتگانی است که سینه پیغمبر را پیش از شب معراج منشرح کردند. در جنگ بدر نیز 

به یاری مسلمین شتافت به موجب قرآن میکاییل اولین کسی است که بر آدم سجده کرد و شیطان 
را به تعظیم و ستایش از وی وا داشت.

در ادبیات فارسی میکاییل،بعد از جیرییل و اسرافیل معروف ترین فرشته مقرب خداوند است که 
مورد توجه شاعران قرار گرفته است.

چون سرافیل قناعت تا ابد در جان توست                     گو مکن دیوان میکاییل روزی را ضمان)خاقانی(

بود مکیال میکائیل دست رزق بخشایش                      بود چنگال عزراییل شمشیر جهان سوزش)قاآنی(

رفت، ما دو نفري ماندیم با شش تا 
عکس زن لخت .حواسم که جمع 
شد به ناظم سپردم صدایش را در 
نیاورد و یک هفته  تمام مطلب را با 
عکس ها ، توي کشوي میزم قفل کردم 
و بعد پسرک را صدا زدم . نه عزیز دردانه 
مي نمود و نه هیچ جور دیگر .داد مي زد که 
از خانواده عیال واري است .دیدم معلمش 
زیاد هم بد تشخیص نداده .یعني زیاد 

بي گدار به آب نزده .
گفتم : -» خواهر برادر هم داري ؟« 

 »آ.. . آ... .آقا داریم آقا .« 
-»چند تا ؟« 

-»آ.. .آقا چهارتا آقا .« 
-»عکس ها رو خودت به بابات نشون دادي ؟« 

-»نه به خدا آقا ...به خدا قسم ...« 
-» پس چه طور شد ؟« ودیدم از ترس دارد قالب تهي مي کند .

گرچه چوب هاي ناظم شکسته بود ، اما ترس او از من که مدیر باشم و از ناظم 
و از مدرسه و از تنبیه سالم مانده بود . 

- »نترس بابا .کاریت نداریم .تقصیر آقــا معلمه که عکس ها رو داده ... تو کار 
بدي نکردي باباجان .فهمیدي ؟ اما مي خواهم ببینم چه طور شد که عکس ها« 

دست بابات افتاد . 
-» آ. .آ.. .آخه آقا .. .آخه ...« 

مي دانستم که باید کمکش کنم تا به حرف بیاید . گفتم : »مي دوني بابا؟ عکس 

ها چیز بدي نبود . تو خودت فهمیدي چي بود ؟«
 - »آخه آقا ...نه آقا ... .

خواهرم آقا .. .
خواهرم مي گفت ....« 

- »خواهرت ؟ ازتو کوچک تره ؟« 
-»نه آقا .

بزرگ تره .
مي گفتش که آقا .. .
مي گفتش که آقا .. .

هیچ چي سر عکس ها دعوامون شد .« دیگر تمام بود .
عکس ها را به خواهرش نشــان داده بود که الي دفتر چــه پر بوده از عکس 

آرتیست ها .
به او پز داده بود، اما حاضر نبوده ، حتي یکي از آنها را به خواهرش بدهد .

آدم مورد اعتماد معلم باشــد و چنین خبطي بکند ؟ و تازه جواب معلم را چه 
بدهد ؟ ناچار خواهر او را لو داده بوده .بعد از او معلم را احضار کردم . علت احضار 

را مي دانست .
و داد مي زد که چیزي ندارد بگوید .

پس از یک هفته مهلت ، هنوز از وقاحتي که من پیدا کرده بودم ، تا از آدم خلع 
سالح شده اي مثل او ، دست برندارم ، در تعجب بود.به او سیگار تعارف کردم و 
این قصه را برایش تعریف کردم که در اوایل تاسیس وزارت معارف ، یک روز به 
وزیر خبر مي دهند که فالن معلم با فالن بچه روابطي دارد . وزیر فورا او را مي 
خواهد و حال و احوال او را مي پرسد و اینکه چرا تا به حال زن نگرفته و ناچار 
تقصیر گردن بي پولي مي افتد و دستور که فالن قدر به او کمک کنند تا عروسي 
راه بیندازد و خود او هم دعوت بشود و قضیه به همین سادگي تمام مي شود 

توانند و بعد گفتم که خیلي جوان ها هستند که نمي 
زن بگیرند و وزراي فرهنگ هم این روزها گرفتار مصاحبه هاي 

روزنامه اي و رادیویي هستند .
نگذاشتم یک کلمه حرف بزند .

بعد هم عکس را که توي پاکت گذاشته بودم ، به دستش دادم.
 تا حقوقم به لیست اداره فرهنگ برسد ،ســه ماه طول کشید .فرهنگي هاي 
گداگشنه و خزانه  خالي و دست هاي از پا دراز تر ! اما خوبیش این بودکه در 

مدرسه ما فراش جدیدمان پولدار بود و به همه شان قرض داد .
کم کم بانک مدرسه شد ه بود . از سیصدو خرده اي تومان که مي گرفت ، پنجاه 

تومان را هم خرج نمي کرد .
نه سیگار مي کشید و نه اهل سینما بود و نه برج دیگري داشت .

از این گذشــته ، باغبان یکــي از دم کلفت هاي همان اطراف بــود و باغي و 
دستگاهي و سور و ساتي و البد آشپزخانه  مرتبي .

خیلي زود معلم ها فهمیدند که یک فراش پولدار خیلي بیشتر به درد مي خورد 
تا یک مدیر بي بو و خاصیت .

این از معلم ها .
حقوق مرا هم هنوز از مرکز مي دادند .با حقوق ماه بعد هم اسم مراهم به لیست 
اداره منتقل کردند . در این مدت خودم براي خودم ورقه انجام کار مي نوشتم و 
امضا مي کردم و مي رفتم از مدرسه اي که قبال در آن درس مي دادم ، حقوقم 

را مي گرفتم.
سرو صداي حقوق که بلند مي شد معلم ها مرتب مي شدند و کالس ماهي سه 

چهار روز کامال دایر بود . تا ورقه انجام کار به دستشان بدهم ....
ادامه دارد

نوشــتن از حج،  موضوعی نیست 
که در هیچ دوره ای از ادبیات ایران 
پس از ورود اســالم به این کشور 
مورد غفلت قرار گرفته باشــد و این رویکرد در سفرنامه ها، 
خاطره نویسی ها و از سوی دیگر در شعر پارسی به ویژه شعر 
عرفانی نمود و بروز داشته اســت که اگر بازه زمانی بررسی 
و تحلیل خود را بر ادبیات کهن قــرار دهیم این توجه را در 
حوزه نثر بیش از نظم می یابیم که ایــن رویکرد در ادبیات 

معاصر حالت عکس به خود می گیرد.
به جرات می توان گفت از شــاعران سرشناس ادبیات کهن 
پارسی، چهره شاخصی نیست که در آثارش به نمادهایی از 
سفر معنوی خانه خدا اشاراتی نداشته باشد. چگونه می توان 

در غزل های حافظ سیر و سفر کرد و به ابیاتی چون 
»ثواب روزه و حج قبول آن کس برد/ که خاک میکده عشق 

را زیارت کرد« و یا 
»در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش ها گر 

کند خار مغیالن غم مخور« 
و یا در نظم و نثــر موالنا جالل الدین بلخی ســیر کرد و به 

نمادهایی از معنا و مفهوم حج نرسید؟
اولین شاعر پارسی گویی که نام»کعبه« در اشعار وی آمده 
است»ابومحمد منصور علی منطقی رازی« شاعر قرن چهارم 
هجری اســت. عوفی در»لباب اااللباب« و نظامی عروضی 
در»چهار مقاله« او را از شاعران مشهور آل بویه می دانند. از 
احوال او چیز زیادی در دست نیست و تنها هشتاد و چهار 
بیت شامل سه قصیده و شــش قطعه و یازده بیت مفرد از 

وی باقی است.
منابع مکتوب همانطور که از سفرنامه حِج ناصر خسرو خبر 
می دهند نخستین شعر بلندی را که درباره حج سروده شده 

است، قصیده ای از آن ناصر خسرو می دانند. 

در میان شــاعران پارسی زبان و پارسی ســرا، افضل الدین 
خاقانی بیشترین رویکرد مستقیم به موضوع حج را داشته و 
نزدیک به 10 قصیده درباره کعبه سروده است. خاقانی آنقدر 
شیفته وار درباره کعبه می ســراید و آن را به مدح حضرت 
رسول اکرم)ص( پیوند می زند که مشهور است که یکی از 
قصاید او را به آب زر نوشتند و بر دیوار کعبه آویختند. این 
شاعر در این ستایش ها تا بدان جا شهرت یافته است که او 
را»حسان العجم« نامیده اند، یعنی او را از این حیث در شعر 

فارسی ، هم  پایه حسان بن ثابت در شعر عربی دانسته اند. 
چند بیت از یک قصیده او را در وصف کعبه می خوانیم : 

شب روان در صبح صادق کعبه جان دیده اند
 صبح را چون محرمان کعبه عریان دیده اند

از لباس نفس ، عریان مانده چون ایمان و صبح
هم به صبح از کعبه جان روی ایمان دیده اند

 کشتگان کز کعبه جان باز جانور گشته اند
 ماهی خضرند گویی کآب حیوان دیده اند

 برگذشته زین ِده و زان شهر و در اقلیم دل
کعبه جان را به شهر عشق ، بنیان دیده اند

          
ادیب دیگری که الزم اســت به نقش او در زمینه موضوع 
بحث اشاره شود، »نظامی« است که گرچه بیشتر آثار او به 
طور تلویحی به این مضمون پرداخته ولی جایی در داستان 
لیلی و مجنون تنها دوای درد عاشق را سفر حج می داند تا 

در آنجا از خدای لیلی طلب درمان درد کند.
از دیگر چهره هایی که اشــاراتی غیرمستقیم به سفر حج و 
تاثیر معنوی آن داشــته اند عطار و سنایی هستند و سپس 
در سیری تاریخی به موالنا می رســیم که چه در نظمش و 
چه نثرش از این موضوع غافل نبوده اســت و می توان یکی 
از زیباترین شعرها درباره سفر حج را این اثر موالنا دانست: 

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید

 معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار
 در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

گر صورت بی صورت معشوق ببینید 
 هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 

ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
  یک بار از این خانه بر این بام برآیید 
در بوستان و گلستان سعدی نیز چون سیر کنیم نمونه هایی 
از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به موضوع حج را می توان 
یافت و ســعدی شــیراز حاصل ســفر خود به کعبه را در 
روایت هایی شیرین بیان می کند.  انوری، سنایی، خواجوی 
کرمانی، محمود دهلوی، اوحــدی مراغه ای، عبدالرحمان 
جامی، ابــن یمین، هاللــی جغتایی، شــیخ بهایی، عطار 
نیشــابوری، عبید زاکانی، خیالی بخارایــی.... همه و همه 
از چهره های ادبی ایران هستند که در جای جای آثار آنها 
می توان ردپایی از موضوع حــج یافت که این توجه هم در 
قالب توصیف مناسک حج و هم توجه به معنای عمیق سفر 

به خانه خداست.
نشانه هایی چون حجر االسود، چشــمه زمزم، ناودان طال، 
سعی صفا و مروه، قربانی کردن، مقام ابراهیم، آنچه بر هاجر 
و فرزندش گذشــت و ... بارها و بارها دســت مایه نوشتن و 
سرودن برای ادیبان فارسی قرار گرفته است. مسئله حج و 
مفاهیم وابسته بدان حتی در ادبیات عامیانه ایران از کنایه ها 
گرفته تا ضرب المثل ها مورد استفاده قرار دارد و موضوعی 
نیست که بتوان در چند سطر به بحث درباره آن پرداخت و 
این تنها اشاره ای اجمالی به توجه ادبیات فارسی به مسئله 
حج است. از ادبیات کهن که فاصله گرفته و به ادبیات معاصر 
نزدیک می شــویم.حاال رویکرد ادبی به حــج تغییر چهره 

داده و از نظم به نثر وارد می شود. در ادبیات معاصر این بار 
سفرنامه ها هستند که به سفر خانه خدا ادای دین می کنند. 
نمی توان درباره ارتبــاط ادبیات معاصر و ســفر خانه خدا 
نوشت و از»خســی در میقات« جالل آل احمد و یا»حج« 
علی شریعتی نام نبرد. سفرنامه های دیگر چون»ای قوم به 
حج رفته«  جواد مجابی و سفرنامه حج شهید آوینی از دیگر 

آثاری است که در این زمینه شاخص هستند.
نوشتن ســفرنامه حج از جمله دست نوشته هایی است که 
افراد زیادی پس از بازگشــت  یا در طول این ســفر بدان 
دست یازیدند و در طول تاریخ ایران از این دست آثار بسیار 
دیده می شــود که برخی از آنها هم به زنانی منسوب است 
که به این سفر نائل شده اند. طبق آثار رسیده به ما نوشتن 
سفرنامه های حج از دوران قاجار رونق بیشتری گرفته و آثار 

قابل توجهی در این زمینه در دسترس است.
هر میزان که به امروز نزدیک می شــویم تعداد سفرنامه ها 
و گزارش های حج بیشتر می شــود و یک ویژگی خاص به 
آنها افزوده می شود که در مواردی شــرح حال این سفر از 
ســوی رزمندگانی که در دوران جنگ هشــت ساله عراق 
 علیه ایران حضور داشته  اند، با روزهای جبهه و جنگ پیوند 

می خورد.
تاثیر انقالب اســالمی و دیدگاه های امــام خمینی)ره( بر 
فریضه  حج مسئله ای نیست که بتوان از آن صرف نظر کرد 
و نویسندگان شــاخص ادبیات پس از انقالب که دست به 
نگارش خاطرات و یادداشت هایی از سفر حج برده اند غالبا 
تحت تاثیر این موضوع بوده اند. همچنین برپایی برنامه های 
رقابتی و غیررقابتــی ادبی با موضوع حج نیز باعث شــده 
است نوشتن و ســرودن درباره حج در سال های اخیر رونق 
بیشتری گیرد گرچه نقد و تحلیل این حرکت ها خود مجالی 

دیگر می طلبد.

خوف
 چهارمین حال از حاالت تصرف ، خوف است . خوف بیمی 
است که بنده از خدای در دل دارد به عقیده  قشیری خوف 
معنی ای بود که به مستقبل تعلق دارد ؛ زیرا از آن می ترسد 
که در آینده خواهد بود از مکروهات  یا فوت دوســتی و یا 
چیزی که امید دارد به وی رســد، اما آنچه در حال وجود 

دارد، خوف به وی تعلق ندارد . 
خوف از خداوند به بیان ساده عبارت است ازترس از عقوبت 
او در دنیا یا آخرت . خوف تازیانه خدای است که با آن کسی 
را که از درگاه او رمیده است ادب می کند . ذالنون مصری 
می گوید : مردمان تا ترس کار باشند ،به راه باشند ، چون 
ترس از دل های ایشان بشد ، راه گم کردند. ترس از خداوند 
پس از معرفت وشــناخت بزرگی خداوند به وجود می آید 
که از قدرت او خوف دارد . همچنین خوف به خاطر ایمان 
به غیب به وجود می آید  و در دو نوع است خوف عقوبت و 
خوف مکر ، خوف عقوبت به عوام مومنان تعلق دارد و خوف 
مکر محبان صفات را بود کــه تعلق با صفات جمالی دارد . 
مانند رافت و رحمت و لطــف و رضا و امثال آن  و از صفات 
جالله مانند عقوبت و قهر و خشم ترسان باشند و سبب این 

ترس دو چیز است : محبت الهی و مالحظه مکر 
رجا 

رجا امیــدواری به رحمت و عفو خداوند متعال اســت که 
صوفیه و عارفــان بدان توجه فراوان دارنــد و بعد از خوف 
بدین مرحله می رسند . رجا در اصطالح تعلق قلب است به 
حصول امری محبوب در آینده گفته اند : رجا، شادی دل 
بود به وعده های نیکو  و گفته اند نظر بود به بسیاری رحمت 
خدای . رجا دلبستن است به دوستی که در آینده حاصل 
می شــود همچنان که خوف به آینده تعلق دارد . خوف و 
رجا مانند  دو قدمی هستند که سالکان طریق با آنها  منازل 

و مراحــل را طی 
می کنند گاهی 

بــا قدم خــوف از 
مهلکه ها می گذرند و 

گاهی با قدم رجا از یأس و 
نومیدی راه به در می برند.   

حاج / حاجی 

در عربی حاج به تشدید ج اسم فاعل به معنای » به جاآورنده حج « است . در متون قدیم فارسی این کلمه به صورت 

اسم جمع به کاررفته است :» یکی آن دیگری را گفت : » دانی امسال حاّج چند کس بوده اند ؟ گفت : نه .گفت: ششصد 

هزار بودند « » آن پیرو و یاران او بر دو طرف خانه کعبه بایستند و حاج در رفتن گیرند و به خانه در می روند و هریک 

دو رکعت نماز می کنند و بیرون می آیند «  فارسی زبانان از این کلمه ،حاجی را به منزله مفرد آن ساخته و به حاجیان 

جمع بسته اند :» خلقی از حاجیان پیشِ  در خانه  کعبه ایستاده باشند و چون در باز کنند ایشان دست به دعا بر دارند 

و دعا کنند و هر که در مکه باشد چون آواز حاجیان بشنود داند که در حرم گشودند ، همه خلق به یکبار به آوازی بلند 
دعا کنند «

بعضی از فضال استعمال حاجی را غلط می دانند  ولی این کلمه از قدیم در شعر و نثر فارسی به کار رفته و امروزه نیز 

به عنوان گونه حاج در گفتار و نوشتار متداول است و اشکالی ندارد:»گفتند فالن کس چندین حج کرده است . گفت 

مردی حاجی باشد « » هر سال چندین هزار حاجی از بی آبی در بادیه می مردند « 

از من بگوی حاجی مردم گزای را              کو پوستین خلق به آزار می درد

حاجی تو نیستی ، شتر است از برای آنک           بیچاره خار می خورد و بار می برد
مونث این کلمه در عربی حاجه است که فارسی زبانان حاجیه می گویند .

غلط
 ننویسیم

سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من

سیر مشو ز رحمتم ای دو جهان پناه من

سیر و ملول شد ز من خنب و سقا و مشک او

تشنه تر است هر زمان ماهی آب خواه من 

مولوی

بیت 
روز

سعدی شیرازی از شاعران جهانگرد ایران بوده است .یکی 
از مکان هایی که شیخ اجل بارها به آنجا قدم نهاده سرزمین وحی است.سعدی در 
طول سفر خود اتفاقات و حوادث زیادی را مشــاهده کرده که نمونه هایی از آنها را در آثارش 
ذکرکرده است.کتاب گلستان پر از حکایاتی است که در آن وقایع سفر به حج بیان شده است.سفری 
که در آن روزگار و سختی های بی مانندش فقط به یک دلیل انجام می شده است.عشق به ذات حق تعالی.

شــیفتگان زیارت کعبه با زبان های گوناگون و از قوم مختلف راهی این سفر می شدند تا سخن دل خود را به 
زبان خود به گوش محبوب برسانند.

وقتی در سفر حجاز طایفه ای جوانان صاحب دل هم دم من بودند و هم قدم وقت ها زمزمه ای بکردندی و بیتی محققانه 
بگفتندی و عابدی در سبیل منکر حال درویشان بود و بی خبر از درد ایشان. تا برسیدیم به خیل بنی هالل ؛کودکی سیاه 

از حی عرب بدر آمد و آوازی بر آورد که مرغ از هوا در آورد. اشتر عابد را دیدم که به رقص اندر آمد و عابد را بینداخت و 
برفت. گفتم ای شیخ در حیوانی اثر کرد ترا همچنان تفاوت نمی کند:

           گلی از گلستان سعدی

 تو خود چه آدمی کز عشق بی خبری
 گر ذوق نیست ترا کژ طبع جانوری
لُد  تَمیُل ُغصوُن الباِن ال الَحَجُر الَصّ
دلی داند درین معنی که گوش است
 که هر خاری به تسبیحش زبانیست

دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب

َو ِعنَد ُهبوِب الّناشراِت َعلَی الِحمی
بذکرش هر چه بینی در خروش است  

نه بلبل بر گلش تسبیح خوانیست

  حـج 

نگینی کهن

 بر انگشتر

 ادبیات فارسی
 نغمه 
دانش آشتیانی
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رالی اتومبیلرانی خانوادگی در جاده اصفهان – کاشان
هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اصفهان به مناسبت هفته دولت یک دوره مسابقات 
رالی اتومبیلرانی خانوادگی برگزار می کند. این مسابقات روز جمعه سوم شهریورماه و با همکاری 

سازمان ورزش شهرداری اصفهان در مسیر اصفهان - نطنز - کاشان برگزار خواهد شد.

 تیــم فوتســال گیتی پســند اصفهــان نماینــده ایــران در جــام
باشگاه های آسیا که موفق به کسب عنوان  

نایب قهرمانی در این مسابقات شد، 
روز شنبه  در هفته هشتم مسابقات 
لیگ برتــر در خــارج از خانه به 
میدان رفت.شــاگردان علیرضا 
افضل که به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی در این دوره از مسابقات 
لیگ برتر محســوب می شوند، روز 
گذشته نتوانستند از پس تیم مقاومت 
قرچک برآیند و با نتیجه مساوی راهی اصفهان 
شدند.در پایان تالش دو تیم این بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان 
رسید تا سه امتیاز حساس این بازی در جیب هیچ کدام از تیم ها نرود 
و دو تیم امتیازات را تقسیم کنند؛ بدین ترتیب و با کسب این تساوی، 
گیتی پســند در همان رده دوم با یک بازی کمتر ایستاد.تیم فوتسال 
گیتی پسند با یک بازی کمتر 4 امتیاز از تیم صدرنشین مس سونگون 
عقب است و در صورت پیروزی در بازی عقب افتاده هم نمی تواند در رده 
اول بایستید؛ این درحالی است که تیم گیتی پسند با داشتن بیشترین 
بازیکن ملی پوش و تاثیرگذار یکی از تیم های خوب این دوره از لیگ برتر 
فوتسال محسوب می شود؛ البته شاگردان افضل در 7 بازی خود تاکنون 
رنگ شکست را تجربه نکردند و دو تساوی و 5 پیروزی حاصل کار آنها 
بوده است؛ همچنین این تیم با آمار 24 گل زده در مقابل 14 گل خورده 

در زمره بهترین خطوط حمله و دفاع قرار دارد.
گیتی پسند در هفته بعدی باید به مصاف آتلیه طهران قم در اصفهان 
برود که امیدوار است بتواند با کسب یک پیروزی خانگی و از دست دادن 

امتیاز از سوی تیم باال سری، خود را به جایگاه نخست نزدیک تر کند.

در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال؛

 مدافع عنوان قهرمانی
منهای فوتبال در قرچک زمینگیر شد

دبیر هیئت پرورش اندام استان اصفهان خبر داد:

اعزام تیم منتخب پرورش اندام 
به مسابقات انتخابی تیم ملی 

دبیر هیئت پرورش اندام استان اصفهان اظهار داشت: طی 
دو روز پنجشنبه و جمعه مســابقات پرورش اندام، بادی 
کالسیک و فیزیک، قهرمانی باشگاه های استان اصفهان 
برگزار شد که این مسابقات در سال دو بار انجام می شود و 
این بار این مسابقات با هدف تشکیل تیم منتخب استان و 

اعزام به مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی برگزار شد.
مجتبی محمــدی در ادامه گفت: روز اول مســابقات به 
رشته پرورش اندام و روز دوم مسابقات به رشته های بادی 
کالسیک و فیزیک اختصاص یافت که این مسابقات در 
سه رده ســنی جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان برگزار 
شد و 158 ورزشــکار در قالب 34 تیم از شهرستان ها و 
باشــگاه های مختلف حضور یافتند که در پایان تیم های 

اول تا سوم مشخص شدند.
دبیر هیئت پرورش اندام اســتان اصفهان با بیان اهمیت 
تجلیل از قهرمانــان، تصریح کرد: از مهــدی عبدلوند، 
قهرمان مچ اندازی جهان با اهدای یک نیم سکه طال تجلیل 
شــد و همچنین از دو قهرمان خود در مسابقات 2017 
مغولســتان تقدیر کردیم که علی عرب قهرمان و رسول 
داوری ،نایب قهرمان این مسابقات بودند و با اهدای یک 

سکه طال، از آنها تقدیر به عمل آمد.
وی با اشاره به انتخاب هیئت پرورش اندام استان اصفهان 
به  عنوان هیئت برتر از بین 31 اســتان کشــور از طرف 
فدراســیون پرورش اندام، خاطرنشان کرد: از کسانی که 
در این هیئــت تالش کردند تا چنین جایگاهی کســب 
شود، تقدیر و تشکر کردیم؛ سوم تا ششم شهریورماه، تیم 
منتخب استان برای مســابقات انتخابی تیم ملی حضور 
خواهد یافت و امیدواریم مانند هرسال حداقل 3 نماینده 
از استان اصفهان در تیم ملی حضور داشته باشند که یکی 
از نقاط قوت هیئت اســتان، برگزاری مرتب مجمع های 

سالیانه است.
محمدی با تشریح تفاوت های ســه رشته پرورش اندام، 
فیزیک و بادی کالسیک، عنوان کرد: پرورش اندام از همان 
ابتدا بوده و به معنای حجم زیاد عضالت و درشــت بودن 
است، در حالی  که بادی کالسیک یعنی بدن استانداردتر 
و متوازن تر که نیاز به حجم زیاد عضالت ندارد و فقط بدن 
شکیل و زیبا مهم اســت؛ بخش فیزیک نیز به تازگی به 
مجموعه پرورش اندام اضافه شــده که در این رشته فقط 
زیبایی و نمایش باالتنه ورزشــکاران مهم است و نیاز به 
حجم زیاد و رژیم های ســخت نیست و هدف فدراسیون 
جهانی از این رشــته، عدم مصرف داروهای مکمل بوده 

است.

خبر روز

اولین پنالتی در یک لیگ معتبر پس از بازبینی تصاویر و ویدئو چک 
به سود بایرن مونیخ در بوندس لیگا اعالم شد.

شنبه شب تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان 
موفق شــد با نتیجه 3 بر یک از سد 
لورکوزن بگذرد. یکی از 3 گل بایرن 
به مدد تکنولوژی ویدئوچک به ثمر 
رســید و پنالتی اعالم شده پس از 

بازبینی تصاویر به ثبت رسید.
نیمــه اول این دیدار بــا برتری 2 بر 
صفر بایرن و گلزنی نیکوالس ســوله 
در دقیقه 9 و تولیســو در دقیقه  19 به پایان 
رسید. در نیمه دوم هم با کمک تکنولوژی بازبینی، یک پنالتی برای 
بایرنی ها گرفته شد تا لواندوفســکی در دقیقه 52 گلزنی کند. در 
ادامه لورکوزنی ها در دقیقه 65 گلی تماشایی را به ثمر رساندند تا 
این دیدار در نهایت با وجود حمالت دو تیم با نتیجه 3 بر یک به سود 
شاگردان کارلتو به پایان برسد.کارشناسان امیدوارند با به کارگیری 
تکنولوژی بازبینی تصاویر و پروژه سنسورهای حساس داخل توپ، 

عدالت بیش از پیش در فوتبال رعایت شود.

جنگ روانی کره ای ها قبل از بازی با تیــم ملی فوتبال ایران با اقدامات 
عجیبی از سوی سران فوتبال این کشور آغاز شده است.

تیم   ملی فوتبال کره جنوبی نهم شــهریور ماه در بازی حساســی باید 
در ورزشگاه ســئول ، میزبان تیم   ملی ایران باشد. این تیم   اصال شرایط 
مناسبی برای صعود به جام جهانی را ندارد. 36 سال است که کره تقریبا 
به راحتی مســافر جام جهانی بوده  ولی این بار شرایط طوری است که 

احتمال نرسیدن این تیم به جام جهانی وجود دارد.
دو بازی حســاس برابر تیم های ملی ایران و ازبکستان سرنوشت کره 
جنوبی و سرمربی این تیم یعنی »شین تائه یونگ« را مشخص خواهد 

کرد.
به نظر می رسد کره ای ها دست به هر کاری می زنند تا سه امتیاز بازی 
برابر تیم   ملی ایران را به دســت بیاورند و بعد از مدت ها شکست را به 
تیم کارلوس کی روش تحمیل کنند.اولین اقدام کره ای ها این بود که 
ورزشگاه خودشــان را تغییر دهند و بزرگ ترین ورزشگاه آماده یعنی 
سئول را میزبان بازی با تیم   ملی فوتبال ایران معرفی کند.در ادامه  در 
حالی که این ورزشگاه 60 هزار نفر گنجایش دارد، سران فدراسیون کره 

با  اضافه کردن صندلی ظرفیت آن را به 66 هزار نفر رساندند.
آخرین باری که 60 هزار نفر برای دیدن یک بازی کره به ورزشگاه رفت، 
اکتبر 2013 در جریان بازی دوســتانه کره و برزیل بود و بازی با ایران 
اولین بازی تاریخ کره در انتخابی جام جهانی اســت که 60 هزار نفر یا 

بیشتر به ورزشگاه می روند.

عالوه بر اینکه فدراسیون فوتبال کره جنوبی پرچم های رایگان در اختیار 
هواداران این کشور قرار می دهد تا ورزشگاه یک دست قرمزپوش شود، 
وزارت کار کره هم اعالم کرده افرادی که برای تماشــای بازی تیم های 
ملی کره و ایران به ورزشگاه بروند، عالوه بر گرفتن مزایا، هنگام حضور 
در ورزشگاه ساعت کاری برای آنها لحاظ خواهد شد و به همین دلیل در 
ظرف چند  دقیقه تمام بلیت های این بازی به فروش رسید.رسانه های 
کره جنوبی از بازی این کشور با ایران به عنوان»جنگ ایرانی«  نام بردند 
و اخیرا در اقدامی عجیب فدراسیون فوتبال کره از هواداران خواست تا 
تمام طول 90  دقیقه به صورت ایستاده و با سر و صدای فراوان تیم   ملی 

کشورشان را در بازی برابر تیم   ملی فوتبال ایران همراهی کنند.

درحاشیه 
آغاز جنگ روانی کره ای ها؛

 »سئول« جهنم خاموش می شود؟

  کاریکاتور روز

نحوه حضور درخشان روی نیمکت نفت
حمید درخشان در اظهار نظری گفته است: »شبانه مرا از خانه بیرون کشیدند و مربی نفت کردند!«

 اولین پنالتی پس از ویدئو چک
 به سود بایرن

اتفاق روز

ســعید احمدوند، ســرمربی تیم ملی تنیس چند روز پیش 
از سمت خود استعفا داد. اســتعفایی ناگهانی که در شرایط 
فعلی وی بســیار غیر منتظره بود و همه به دنبال علت این 
کناره گیری ناگهانی بودند، اما پاسخ تنها در یک کلمه خالصه 

شد: »خستگی«!
احمدوند که حدود 5 سال هدایت تیم ملی تنیس را بر عهده 
داشته است و این تیم را در گروه دو آسیا اقیانوسیه حفظ کرد 
با موافقت شایسته رییس این فدراسیون دیگر سرمربی تیم 
ملی نیست تا سیف ا...  بهزادپور، مربی تیم ملی جانشین وی 
شود. آنچه در این بین بیش از هرچیز دیگر اهمیت دارد علت 
این استعفا آن هم در این برهه زمانی است. آیا سرمربی تیم 

ملی تنیس واقعا خسته شده است؟
 آیا فدراسیون تنیس یا اظهار نظرهای اخیر اهالی این رشته 
احمدوند را متقاعد به کناره گیری از تیم ملی کرده یا موضوع 

چیز دیگری است؟!
گفت وگوی خبرنگار مهر با دو طرف این قضیه )احمدوند و 
شایسته( این موضوع را اثبات می کند که داستان فقط یک 

خستگی عادی نیست. به نظر می رسد احمدوند مطالبات و 
خواسته هایی از فدراسیون داشــته که با واکنش نه چندان 
مثبت فدراسیون به این درخواست ها، وی نبودن را به بودن 

ارجح دانسته است.
دلیل استعفای سرمربی تیم ملی تنیس چه بود؟

سعید احمدوند، سرمربی تیم ملی تنیس در گفت وگو با مهر 
در پاسخ به این سوال که علت اســتعفای شما چه بود گفت: 
وقتی یک نفر اســتعفا می دهد دالیل مختلفی دارد. من این 
دالیل را به رییس فدراســیون گفته ام و شاید ایشان لزومی 
نمی بیند در این مورد صحبت کند. من مدت ها در تیم ملی 
بودم و حتما خوبی ها خیلی بیشتر از سختی ها بود. استعفایم 
بنا به دالیل کاری بود و اگر دوستان صالح ببینند این دالیل 

را عنوان می کنند.
 به هر حال وقتی استعفا می دهم یعنی مشکالتی وجود داشته 
و شرایط گل و بلبل نبوده است. من خسته شده بودم و توانایی 
صددرصدی برای ادامه کار نداشتم. شاید در آینده بتوانم با 

ذهنی بازتر دوباره به تیم ملی کمک کنم اما حاال خیر.

احمدوند درخواستی از فدراسیون نداشته است
مجید شایســته، رییس فدراســیون تنیس در گفت وگو با 
خبرنگار مهر »خســتگی« را تنها دلیل استعفای احمدوند 
می داند. هرچند به صورت غیر مستقیم به برخی بی انصافی ها 

در مورد عملکرد احمدوند اشاره می کند.
 شایســته در این خصوص اظهار کرد: احمدوند خسته شده 
بود. وی 5 سال زحمت کشــیده و تالش کرده بود و طبیعی 

است دچار مشکالتی هم بشود،
 اما بــا صراحت مــی گویــم کــه وی درخواســتی از ما 
 نداشــته اســت. او ســال ها زحمت کشــید و تیــم را در

 دسته دو نگه داشت.
 شاید بتوان خستگی روحی و جسمی را تنها دلیل استعفای 
وی دانست. به هرحال گاهی دقت نظر الزم نمی شود و برخی 
تالشگران همچون احمدوند مورد کم لطفی افرادی می شوند 
که انصاف را کنار گذاشته بودند. من 5 سال تمام از احمدوند 
حمایت کردم و حاال هم این حمایت ها را دارم. شــاید وی 

ایراداتی به من شایسته داشته و درست هم باشد.
 فعال با توجه به مسابقات پیش رو بهزادپور، هدایت تیم را بر 
عهده دارد تا در آینده ای نزدیک تصمیمی معقول و اثرگذار 

در خصوص کادر فنی تیم ملی بگیریم.
احمدوند دلش با تیم ملی است

آنچه مسلم است احمدوند گالیه هایی داشته است که قابل 
برطرف شدن است.

 او هنوز دلش با تیم ملی است و شــاید برخی اظهارنظرها، 
کارشکنی ها و نقدهای غیرمنصفانه وی را به سوی استعفای 

اجباری سوق داده است.
 به نظر می رســد عدم حضور وی در کنار تیم ملی شــوک 

منفی بــرای بازیکنان تیم 
باشــد. فدراســیون تنیس 
می توانســت پیش از آنکه 
موضوع استعفای احمدوند 
علنی شــود مشــکالت را 
حل کند. به نظر می رســد 
همانطــور کــه شایســته 
رییــس ایــن فدراســیون 
احمدونــد  گویــد  مــی 
خواســته عجیب و غریبی 
از فدراسیون نداشته است. 
شاید وی تنها کمی حمایت 
بیشتر و آبی بر آتش انتقادات 
مخالفــان خــود را انتظار 
داشــته اســت؛ اتفاقی که 
بی توجهــی بــه آن باعث 
شده در آســتانه بازی های 
داخــل ســالن آســیا تیم 

 دو نفــره تنیس ایــران با یــک ســرمربی جدیــد راهی
 ترکمنستان شود.

کالف سردرگم استعفای سرمربی تنیس؛

رازی که به »خستگی« تعبیر می شود!

سرمربی تیم ملی تنیس درحالی از سمت خود استعفا داده است که همه علت آن را »خستگی« عنوان 
می کنند هرچند به نظر می رسد داستان این کناره گیری موضوع دیگری است.

تساوی برابر سیاه جامگان و سپس مساوی بدون گل با پیکان و در نهایت 
باخت دو بر صفر در دربی اصفهان نتایج خوبی برای پرافتخارترین مربی 
لیگ برتر به حساب نمی آیند. ژنرال البته چند فصلی است که نتوانسته 
افتخارات گذشته اش را تکرار کند و حضورش در ذوب آهن که باشگاهی با 
ساختار مناسب است این ذهنیت را به وجود آورد که امسال می تواند سال 
بازگشت قلعه نویی به اوج باشد، اما درباره قلعه نویی همیشه این موضوع 
مطرح است که تیم های او در ابتدای فصل نتایج خوبی نمی گیرند و  هرچه 
به نیم فصل دوم و پایان مسابقات نزدیک می شویم تیم های قلعه نویی 
منسجم تر شده و بهتر امتیاز می گیرند.او در همین مسیر با استقالل و 
سپاهان قهرمان لیگ شده است . آیا او با ذوب آهن هم می تواند بعد از چند 

نتیجه ضعیف به جمع مدعیان این فصل بپیوندد؟ 

آندرانیک تیموریان بعد از بدشانسی هایی که سال گذشته نصیبش شد و 
نتوانست با جدایی از ماشین سازی پیراهن استقالل را به خاطر محرومیت 
فیفا بر تن کند، در نفت تهران حضور یافت و  چند بازی خوب انجام داد، اما 

دیگر نتوانست نظر کارلوس کی روش را برای حضور در تیم ملی جلب کند.
 آندو بعد از این اتفاقات برای لیگ هفدهم پیراهن گسترش فوالد را پوشیده و 
در مسابقه با فوالد خوزستان در ترکیب تیمش حضور داشت و بازوبند کاپیتانی 
را نیز بر دست بست، اما نتوانست مانع شکست گسترش فوالد شود. از سوی 
دیگر کاخا ، هافبک گرجستانی که سال گذشته در ماشین سازی حضور داشت 
و امسال به گسترش فوالد پیوسته و به خاطر شباهت مدل موهایش لقب بدل 
آندو را به خود اختصاص داده نیز در کنار کاپیتان سابق تیم ملی بازی کرد و 

راهی برای جلوگیری از شکست تیمش پیدا نکرد.

 شروع ژنرال؛ مثل 
شروع های استقالل و سپاهان!

 دست خالی آندوی
 اصلی و بدلی در اهواز

ســتاره آرژانتینی یوونتوس به احتمال حضورش در بارسلونا واکنش 
نشــان داد.مدیاست نوشــت: پائولو دیباال 
لقب مســی جدید فوتبال آرژانتین را 
یدک می کشــد. این بازیکن جوان 
در یوونتوس بازی می کند و یکی 
از بهترین های این تیم در دو فصل 
اخیر بوده است.دیباال از تکنیک 
و ســرعت باالیی برخوردار است و 
سبک بازی او بسیار شبیه به لیونل 
مسی اســت. هواداران بارسلونا عالقه 
زیادی به این بازیکــن دارند و بعد از 
جدایی نیمار بسیار دوست دارند که  دیباال پیراهن تیم محبوب آنها 
را بر تن کند، اما این انتقال در شرایط کنونی غیر ممکن است.دیباال 
در واکنش به احتمال حضورش در بارســلونا، گفــت : باید بگویم که 
یوونتوس هم مثل بارسلونا تیم بزرگی است. رسانه ها چیزهای زیادی 
درباره حضور من در بارسلونا می نویسند که باید بگویم همه این اخبار 
دروغ است. او ادامه  داد: هم تیمی هایم بارها به من پیام داده اند که آیا 
راهی بارسلونا می شوم؟ توضیح دادن بعضی چیزها بسیار سخت است 
اما یک واقعیت وجود دارد، اینکه یوونتوس هم در سطح بارسلوناست 
و خوشحالم که در این تیم بازی می کنم. دیباال به تازگی قرارداد خود 
 را با یووه تمدید کرده است و تا سال 2021 با این تیم ایتالیایی قرارداد

 دارد.

مهاجم اسپانیایی - مراکشی رئال مادرید قرارداد خود را برای 4 سال 
دیگر تمدید کرد.

اشرف حکیمی، بازیکن جوان تیم دوم 
رئال مادرید که از باشگاه های بزرگ 
انگلیســی، ایتالیایی و فرانسوی 
پیشنهاد رســمی دریافت کرده 
بود، قرارداد خود را با مادرید برای 
4 ســال دیگر تمدید کرد.اشرف، 
بازیکــن مورد عالقه زیدان اســت و 
سرمربی فرانسوی رئال مادرید اسپانیا 
قصــد دارد وی را در اولین فرصت ممکن به تیم 
اصلی خود اضافه کند. باشگاه رئال مادرید از وکیل اشرف خواسته برای 
حضور وی در شهر مادرید و خرید مسکن همکاری کند، طبق قرارداد 
واگذاری منزل مخصوص بازیکنان رئال مادرید در شمال شرق پایتخت 

اسپانیا بخشی از رقم قرارداد خواهد بود.

 واکنش»دیباال« به احتمال حضور
 در بارسلونا

»اشرف« در مادرید ماندگار شد

واکنش روز

»لوســیانو پریرا« در بازی برابر پارس جنوبی از ناحیه ساق 
پا مصدوم شد و به اجبار از زمین مســابقه بیرون رفت. فراز 
کمالوند، سرمربی نفت آبادان اما امیدوار است که این بازیکن 

را در بازی حس اس برابر ذوب آهن در اختیار داشته باشد.
شــیمبا روز شــنبه هنگام بازگشــت تیمش به آبادان، به 
هم تیمی هایش گفت که شرایط نسبتا خوبی دارد و امیدوار 

است که به بازی برابر ذوب آهن برسد.
29

در شــرایطی که هفته گذشــته شــایعه احتمال دعــوت از چند 
بازیکــن جــوان اســتقالل بــه اردوی تیم ملی منتشــر شــد، 
اما باخــت آبی هــا به ســایپا، ایــن مســئله را تحت تاثیــر قرار 
 داده اســت. خبرآنالیــن دربــاره ایــن موضوع نوشــته: شــنیده 
می شود که شاید تنها دو بازیکن استقالل در لیست نهایی کی روش 
باشند. امید ابراهیمی، وریا غفوری، پژمان منتظری و داریوش شجاعیان 

بازیکنانی هستند که شاید دو نفر از آنها در لیست کی روش نباشند.

کاروان پرسپولیس راهی عمان شد تا سه شنبه شب در مرحله 
رفت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم االهلی 

عربستان بازی کند.
 سرمربی پرســپولیس برای این بازی سید جالل حسینی 
کاپیتانش را در اختیار نخواهد داشت؛ چرا که این بازیکن 2 
اخطاره و از حضور در این بازی محروم است. حسینی همراه 

سایر بازیکنان پرسپولیس به عمان نخواهد رفت.

ملی پوشان استقالل در خطر!پرسپولیس بدون حسینی به عمان سفر کرد »پریرا« به بازی  با ذوب آهن می رسد

وقتی یک نفر 
استعفا می دهد 
دالیل مختلفی 

دارد. من این 
دالیل را به رییس 
فدراسیون گفته 
ام و شاید ایشان 

لزومی نمی بیند در 
این مورد صحبت 

کند

فوتبال جهان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2215 | August 20,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2215 | یکشنبه 29 مرداد 1396 | 27 ذی القعده 1438

بهره برداری رسمی ازتقاطع غیرهمسطح استقالل
امروز در قالب هفتاد و یکمین برنامه از ســری برنامه های »هــر هفته، چند افتتاح« با 
 حضور مدیران شهری و اعضای شورای شــهر ، تقاطع غیر همسطح استقالل رسما به 

بهره برداری می رسد.

شورا

معاون فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه این نهاد برنامه های 
متنوعی را برای بارورکردن اعتقادات دینی و مذهبی جامعه هدف زیرپوشش 
در حال اجرا دارد، اظهار داشت: کمیته امداد به منظور تقویت بنیه اعتقادی و 
دینی مددجویان نسبت به اعزام آنها به اماکن زیارتی همچون مشهد مقدس، 
عتبات عالیات و قم و همچنین برگزاری کالس های آموزشی مختلف در قالب 
این دوره های اردویی اقدام می کند.کریم زارع با اشاره به اینکه در سال گذشته 
9 هزار و 478 مددجوی زیر پوشش با اعتبار 11 میلیارد و 229 میلیون ریال 
به اردوهای زیارتی، آموزشی اعزام شده اند، افزود: سال گذشته یک هزار 120 
نفر از مددجویان به اردوی مشهد مقدس، 400 مددجو به سفر زیارتی قم،570 
نفر به اردوهای راهیان نور، 600 نفر اعزام به اردوها استانی، 6 هزار 188 مددجو 

به سایر اردوها و 600 نفر به مرقد امام خمینی )ره( اعزام شده اند.

چهارمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان با برگزاری 190 جلسه علنی 
صبح دیروز با حضور 19 تن از اعضا به کار خود پایان داد.چهارمین دوره 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با برگزاری 190 جلسه علنی و با حضور 
 19 تن از اعضا به کار خود پایان داد.رســول جزینی و ندا واشــیانی پور
 دو عضو غایب آخرین جلسه چهارمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان 
بودند.همچنین در این جلسه از 7نفر از ورزشکاران برتر پارادومیدانی و 
8 ورزشکار برتر دیگر تجلیل شد.مهدی علیزاده یکی از این ورزشکاران و 
آزاده دفاع مقدس مدال خود را به شهید محسن حججی تقدیم کرد و او 
را قهرمان قهرمانان خواند.پس از اتمام آخرین جلسه دوره چهارم شورای 
اسالمی شهر اصفهان، اعضای این شــورا با حضور در گلستان شهدای 

اصفهان با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

اعزام بیش از ۹۰۰۰ 
 مددجوی کمیته امداد
 به اردوهای آموزشی  

 شورای شهر 
 باحضور1۹عضو 

به کارخود پایان داد

در آخرین جلسه  شورای چهارم شهر مطرح شد؛

تصویب86۰۰ میلیاردتومان بودجه 
برای شهرداری

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و نودمین صحن 
علنی شورا با اشاره به عملکرد چهارساله دوره چهارم شورا،توجه 
به سیاست های کلی نظام و قوانین فرادستی اظهار داشت: ارتقای 
جایگاه شورای اسالمی شهر اصفهان، تعامل ســازنده با نهادها و 
دستگاه های اجرایی، اولویت دادن به منافع مردم در همه زمینه ها، 
تالش و حرکت در مســیر سیاست گذاری های شــهر برای ارائه 
خدمات بهتر به شــهروندان را ازجمله بخش های کلی عملکردی 

شورای دوره چهارم شورا عنوان کرد.
رضا امینی بابیان اینکه در دوره چهارم شورای اسالمی یکصد و نود 
صحن علنی برگزار شد، گفت: 139 جلسه تلفیق شورای اسالمی 

نیز در مدت چهار سال دوره چهارم شورا برگزار گردید.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 25 برنامه تجلیل 
از نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان و ... درصحن های علنی شورای 
دوره چهارم انجام گرفته شده است، اظهارکرد: هشت هزار و 600 
میلیارد تومان بودجه در مدت دوره چهارم شــورای اسالمی برای 
شهرداری تصویب شده است.وی بابیان اینکه طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا با مشارکت جدی شــهرداری اصفهان انجام گرفت، 
گفت: انجام این طرح منجر به تغییرات محیط  زیســت و افزایش 
روزهای پاک و ســالم و کاهش روزهای ناســالم و بهبود کیفیت 

هوای اصفهان شد.
امینی با بیان اینکه طرح جامع حمل ونقل شهری نیز در این دوره 
به طور جدی پیگیری شــد، گفت: افتتاح و پیگیری خطوط قطار 
شهری، توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، دیده شدن 13 مسیر 
خط اتوبوس تندرو که در حال حاضر 40 کیلومتر آن به بهره برداری 
رسیده است، نوســازی یک هزار و 500 تاکسی شهری، نوسازی 
تمامی ناوگان تاکســیرانی فرودگاه، طرح ریزی و تســهیل برای 
خطوط ویژه دوچرخه سواری و راه اندازی مرکز کنترل کیفیت هوا 

در اصفهان از جمله اقدامات انجام شده در این دوره از شوراست.
وی با اشاره به مطالعات جامع تعیین ســهم مولدین آالینده های 
هوای اصفهان، گفت: اصفهــان به عنوان دومین کالنشــهر پس 
 از تهران با مشــارکت دانشــگاه صنعتــی در این مســئله ورود 

پیدا کرد.
امینی پروژه میدان استقالل، پروژه اشراق، میدان شهدای هسته ای 
واقع در فنارت، تقاطع غیرهمسطح شهدای اشکاوند و ... را به عنوان 

بخشی از پروژه های مهم کالنشهر اصفهان عنوان کرد.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان راه اندازی سامانه مکانیزه 
شهرسازی را یکی از افتخارات برجسته این دوره از شورا و شهرداری 
بیان کرد و افزود: با چنین اقدامی شفاف ســازی زیادی در کارها 
 انجام گرفت، همچنین دست واســطه ها در چنین اموری کوتاه 
شــد. به گزارش صاحب نیوز، با توجه به اینکه اســتاندار اصفهان 
پیش ازاین، شروع کار دوره پنجم شــوراهای اسالمی اصفهان را 
ابتدای شــهریورماه اعالم کرده بود، امروز دوره چهارم شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان با حضور اعضای خود  آخرین صحن علنی 

را برگزار کرد.

شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تاکیدکرد:

 توسعه حمل و نقل عمومی 
برای رفع معضل آلودگی هوا

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: اصفهان جزو 
کالنشهرهایی است که برنامه دارد و آن هم برنامه باالدستی اصفهان 

1400 است.
وی افزود: منتخبان دوره پنجم شورای اسالمی شهر اصفهان ممکن 
است در برخی از اولویت های کاری شــهرداری با دوره قبلی شورا 
تفاوت نظر داشته باشند، اما بعید می دانم که در بین همه اهل فن 
اولویت های عمومی مانند حمل و نقل عمومی، مبارزه با آلودگی هوا، 

فضای سبز و غیره دور از دستور کار آنها قرار داشته باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در برنامه های 
شهرداری سهمی برای حمل و نقل عمومی پیش بینی شده است 
که هنوز آن سهم محقق نشده و جا دارد تا با انجام اقدامات مختلف 

این سهم تامین شود.
وی تاکید کرد: قطعا اتوبوس های تندرو، مترو، تاکســی و افزایش 
خطوط حمل و نقل عمومــی در اولویت تمام دوره های شــورای 

اسالمی شهر اصفهان قرار داشته و خواهد داشت.
مصور ادامه داد: شهر اصفهان ناچار است برای بهبود شرایط آلودگی 
هوا و زیســت محیطی، حمل و نقل عمومی را توسعه دهد که یکی 
 از اجزای اصلی آن خطوط اتوبوســرانی و بی آر تی در سطح شهر

 است.
وی با بیان اینکه توجه به مسئله حمل و نقل عمومی در دوره چهارم 
شورای اسالمی شهر اصفهان آغاز شد، خط اول مترو در اصفهان به 
اتمام رسید، خط دوم شروع شد و به سرعت در حال پیشرفت است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان در پایان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم تا منتخبان مردم در دوره پنجم شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان هم این روند اقدامات را در جهــت بهبود معضالت 

زیست محیطی از جمله آلودگی هوا ادامه دهند.

بامسئوالن

استانداراصفهان:

شهیدحججی پرورش یافته 
امامزاده هاست

استاندار اصفهان در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
امامزاده ســلطانعلی بن محمد باقر)ع(، اظهار داشت: 
اگر اصفهان استان نمونه شــهادت و ایثارگری است، 
به برکت وجود720 امامزاده واجب التعظیم به عنوان 

مراکز مذهبی و معنوی و فرهنگی است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه مدیران دو نوع کار و وظیفه 
بر عهده دارند، افزود: یکی وظیفه قانونی و اداری است 
که اگر با نیت خیر انجام شــود توشــه ای برای آخرت 
خواهد بود و دیگری کارهایی است که صرفا برای آبادی 
آخرت انجام می شود و فعالیت هایی است که اگر انجام 
شود می تواند حتی خطاهای قسمت اول را هم بپوشاند.

وی با بیان اینکه رســیدگی به امــور امامزادگان جزو 
این قیبل فعالیت هاســت، افزود: آنچه از انسان باقی 
می ماند اقدامات و کارهایی است که برای آخرت صورت 

می گیرد.
وی خاطر نشــان کرد: وجود 23هزار شــهید استان 
اصفهان و 11 درصد شــهدا و ایثارگران با وجود شش 
درصد از جمعیت کشور در اســتان اصفهان به  برکت 
وجود امامزادگان اســت و شــهدایی از قبیل شــهید 

حججی پرورش یافتگان همین امامزاده ها هستند.
زرگرپور طرح تبدیل آستان مقدس امامزادگان به مراکز 
گردشگری فرهنگی و مذهبی را طرح بزرگی خواند که 
تبلیغ کمی از آن شده است و افزود: ایمان دارم که اگر 
طرح های اینگونه ای آغاز شود با عنایت خود امامزادگان 

به اتمام می رسد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 8 نجف اشرف:

 شهید حججی
 اخالص عمل داشت

مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر 8 نجف اشرف اظهار 
داشت:شهید حججی هر کجا احساس وظیفه می کرد 
حضور یافته و خدمت می کرد. او تالش نمی کرد که خود 
را بشناســاند و این یکی از مهم ترین ویژگی هایش در 

اخالص عمل بود.
حجت االسالم طالب پور با اشــاره به تکلیف گرا بودن 
این شهید بیان کرد: شــهید حججی به دنبال این بود 
که وظیفه خود را به خوبی ادا کند. شرایط زندگی او نیز 
خاص بود، جوان ترین شهید ما در لشکر 8 نجف اشرف 
شهید حججی است، از طرفی نحوه شــهادت او نیز از 

مسائل بسیار مهم بود.

به گزارش ایمنا؛ تاریخچه اتوبوســرانی شهر اصفهان به قبل از 
سال 1320 می رسد که اولین سیستم حمل و نقل همگانی در 
این شهر فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان با بیش از 2 هزار نفر پرسنل و بالغ بر 2000 
کیلومتر طول شبکه خطوط، اکنون به عنوان تنها سامانه حمل 
و نقل عمومی شهر اصفهان وظیفه جابه جایی حدود 950 هزار 
نفر مسافر در روز را به وسیله 1400 دستگاه اتوبوس بر عهده دارد.

این شرکت با هدف افزایش کیفیت سرویس دهی به شهروندان 
برنامه های راهبردی خود را تدوین و به ترتیب اولویت در جهت 
اجرایی شدن برنامه ها تالش خواهد کرد.در این راستا گفت و 
گویی با محمد علی احمدی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان انجام داده ایم که در ادامه مشروح آن از نظرتان می گذرد:

در شهر اصفهان چند دســتگاه اتوبوس به شهروندان 

خدمت رسانی می کنند؟ 
در حال حاضر 1200 دســتگاه اتوبوس در سطح شهر اصفهان 
فعال است و در حال حاضر متوسط عمر ناوگان با میانگین 9 سال 
را داریم که با100دستگاه اتوبوس که در 24 مردادماه وارد ناوگان 

شد به7ونیم سال تقلیل یافت.
اتوبوس های خریداری شده،در کدام خطوط به کار گرفته 

شدند؟ 
عالوه بر خطوط BTR، در خط 34 که روزانه حدود 30 هزار نفر را 
از میدان جمهوری تا میدان آزادی جا به جا می کند و پایانه صفه، 
29 دستگاه از این اتوبوس ها به کارگیری می شوند و تعدادی از 
آنها در خط 26 از آتشگاه تا خیابان شیخ بهایی نیز مورد استفاده 

قرار می گیرند.
نحوه ارائه کمک های دولتی برای خرید اتوبوس چگونه 

بوده است؟ 
طبق مقررات و روال گذشته یک سوم هزینه های حمل و نقل 
عمومی در شهرها را دولت،یک سوم شهرداری و یک سوم را مردم 
پرداخت می کردند.برای خرید اتوبوس ها 82 و نیم درصد هزینه 
ها را از بودجه دولتی و 17 و نیم درصد را از شهرداری و اتوبوسرانی 
تامین می کردیم، اما از سال 91 تاکنون عمال حمایت های دولت 
برای خرید اتوبوس منتفی شد.یکی از دالیلی که مسافران نسبت 
به بازرسان کنترل کارت حساســیت پیدا کردند، این است که 
هزینه های اتوبوسرانی به شدت باال رفته و با نداشتن حمایت های 
دولتی، فقط شهرداری حامی اتوبوسرانی است.در حال حاضر 
هزینه هر سفر درون شهری اصفهان حدود 1250 تومان است، 
اما متوسط بلیت ما 390 تومان می باشد،یعنی مردم حدود یک 

سوم هزینه واقعی بلیت اتوبوس را پرداخت می کنند.
تعدادی از مسافران خط 8۰ از کیفیت اتوبوس های این 

خط گالیه مند هستند
خط 80 روزانه 8 هزار مســافر را با 22 دســتگاه اتوبوس فعال 
جابه جا می کند.طول این خط 20 کیلومتر و متوسط عمر ناوگان 
آن 7 سال است. اتوبوس هایی در این خط فرسوده باشند، از خط 

خارج می شوند.
طبق شنیده ها، اتوبوس هایی که از مدار خارج می شوند 
به بخش خصوصی واگذار و معموال در خطوط بین شهری 
مثل خوروزق اصفهان به کارگیری می شوند که با استقرار 
در پایانه های درون شهری، آالیندگی را به هسته مرکزی 

شهر می برند، برای این مشکل چه راهکاری دارید؟ 
اتوبوس هایی که از مدار خارج می شوند، اسقاط می شوند البته 
سیاست بازسازی اتوبوس های مناســب را در راستای اقتصاد 

مقاومتی داشته ایم.
شهروندان باید بدانند که تعدادی از اتوبوس های جدید به خط 

آتشگاه- شیخ بهایی تحویل داده شده است.

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان اظهارکرد: مصرف برق روزانه ساختمان خدمات شهرداری از طریق نیروگاه خورشیدی 
تامین و 20 درصد مازاد مصرف به مدار ارسال می شود تا بقیه ساختمان ها استفاده کنند.

عباســعلی نصوحی در  ادامه تصریح کرد: در مدت 2 سال گذشته با اجرای نهضت آســفالت معابر، حدود 27 میلیارد 
تومان آسفالت در سطح معابر اصلی و فرعی پخش شده است. مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان افزود: طی این دو سال 

همچنین حدود 130 میلیارد تومان پروژه های عمرانی در منطقه 8 اجرا شده است. 
وی یادآور شد: با توجه به درخواست های مکررشهروندان به خصوص افراد 
معلول، بهینه سازی و زیباسازی  پیاده رو ضلع غربی خیابان کاوه حدفاصل 
سه راه ملک شهر تا جابر انصاری در بودجه امسال پیش بینی شده و در 
سال آینده پیاده رو سازی آن انجام می شــود تا مشکل معلوالن در این 

قسمت از شهر نیز برطرف شود.
 نصوحی به راه اندازی نیروگاه خورشــیدی در کنار ساختمان خدمات 
شهری این منطقه با هزینه 150 میلیون تومان اشاره کرد و گفت: مصرف 
برق روزانه ساختمان خدمات شهرداری از این طریق تامین و 20 درصد 

مازاد مصرف به مدار ارسال می شود تا بقیه ساختمان ها استفاده کنند.

در منطقه 8شهرداری راه اندازی شد؛

نیروگاه خورشیدی با اعتبار1۵۰میلیون تومانی 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهارکرد: مردم اصفهان در نمودار ایمنی در تراز 
متوسط رو به باال قرار دارند.

 آتشپاد بهزاد بزرگزاد  با تاکید بر اینکه آتش نشانی اصفهان مهم ترین اولویت فعالیت های خود را بر امور پیشگیرانه قرار 
داده است، گفت: در این راستا هر ماه دوره های آموزشی این سازمان ویژه عموم مردم برگزار می شود. 

وی خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان بیش از 300 هزار نفر را در طول سال 
آموزش چهره به چهره می دهد که این اقــدام در ارتقای فرهنگ ایمنی 
مردم بسیار تاثیرگذار است. بزرگزاد یادآور شد: البته مردم باید در مباحث 
پیشگیرانه همراه این سازمان باشند تا در کاهش حوادث تاثیرگذار نقش 
آفرین باشــند. وی گفت: با اقدامــات قابل توجه آتش نشــانی اصفهان 
سایت های بازی کودکان در این کالنشهر از ایمنی باالیی برخوردار شده اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: خوشبختانه با اقدامات اثر بخش این سازمان، در حال حاضر 188 سایت 
بازی کودکان در شهر اصفهان به تایید آتش نشانی رسیده و از بروز حوادث 

در آنها جلوگیری شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

آتش نشانی، 188 سایت بازی کودکان را تایید کرد

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

شهروندان یک سوم هزینه واقعی بلیت اتوبوس را پرداخت می کنند

 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی
 اظهارکــرد: ضمن احترامــی که بــرای اختیــار انتخاب 
 شــهردار توســط اعضای شــورای شــهر قائل هســتم؛ 
مالک هایی برای شهردار وجود دارد که برخی ویژگی ها مانند 
امانتداری، صداقت، پاک دستی و توانمندی برای هر کسی 
 که می خواهد در نظام اسالمی مســئولیت قبول کند الزم

 است. 
حیدرعلی عابدی ادامه داد: برای قــرار گرفتن در جایگاهی 

همچون شهرداری اصفهان، شاخص های دیگری نیز وجود 
دارد از جملــه اینکه برای عمــوم مردم قابل قبول باشــد، 
همچنین آن فرد برای نهادهای داخل و خارج استان پذیرفته 

شده باشد تا بتواند امور کالن را پیگیری کند.
عابدی تاکید کرد: شهردار اصفهان عالوه بر موقعیت فردی، 
تحصیالتی و تجربه باال باید وجهه ملی قابل پذیرش داشته 

باشد و بتواند با بخش های مختلف کشور تعامل کند.
وی با اشاره به فرآیند انتخاب شــهردار که از سوی شورای 

شهر اتخاذ شــده گفت: برای این موضوع چند روش وجود 
دارد؛ روشی که در حال انجام است و می توان نام آن را حذفی 
گذاشت که با بررســی افراد به مرور آنها را حذف کرده تا به 

فرد مورد نظر رسید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: روش دیگری که آن را می پســندم این است که تمام 
افرادی که اعالم برنامه می کنند امتیازدهی شــوند تا نهایتا 
یک نفر که بیشترین امتیاز را داشــته انتخاب و نفر دوم نیز 
 به عنوان ذخیره و گزینــه احتمالی و از مابقی افراد قدردانی 

شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

شهردار اصفهان باید وجهه ملی قابل پذیرش داشته باشد

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در ســاعت 1۰ صبح تاریخ 1396/6/12 در آدرس اصفهان بوستان سعدی ساختمان 4۰ کدپستی 

56772- 81756  برگزار میگردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران-  بازرسان - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و تصویب تراز مالی
سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
که در ســاعت 1۰ صبح تاریخ 1396/6/11 در آدرس اصفهان بوستان سعدی ساختمان 4۰ کدپستی 

56771- 81756  برگزار میگردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

انتخاب مدیران-  بازرسان - انتخاب روزنامه کثیراالنتشار و تصویب تراز مالی
سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

مقام دعوت کننده: هیات مدیره شرکت

 در شرکت صنایع شیمیایی ریف ایران سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 12385 و شناسه ملی 1۰72۰135832

 در شرکت تولیدی صنعتی خودرنگ سهامی خاص
 ثبت شده به شماره 356۰ و شناسه ملی 1۰26۰243777

م             مهدی زرگر/ زاینده رود

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2215 |August 20, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



36
17

32
12

امام علی عليه  السالم :
جهاد درى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را روى اولياى خاص 

خود گشوده است. 
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Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M

۲- به کودک اجازه دهید احساسات خود را 
ابراز کند

کودکان نمی توانند بین احساساتشــان و خودشان 
تفاوت قائل شــوند. به جای بی اهمیت جلوه دادن 
یا نفی احساســات آنها که باعث می شود فکر کنند 
احساسشــان بی ارزش یا خجالت آور اســت، آنچه 

احساس می کنند را بپذیرید.
ناپســند دانســتن عصبانیــت یا تــرس کودک، 
باعث نمی شــود او دیگر این حس را نداشته باشد 
 بلکه او را وامی دارد احساســات خود را ســرکوب 
کند.  احساســاتی که آزادانه ابراز می شــوند دیگر 
کودک را آزار نمی دهند، اما متاســفانه احساساتی 
که سرکوب شوند از بین نمی روند، بلکه انگار به دام 
افتاده  باشــند همواره دنبال یافتن راهی به بیرون 
هستند. این احساسات تحت کنترل ضمیر خودآگاه 
قرار ندارند، به همین دلیل می توانند بعدها ناگهان و 
ظاهرا بی دلیل و توفانی خود را نشان دهند. آن وقت 
با کودکی روبه رو می شوید که به خواهر خود مشت 

می زند، کابوس می بیند یا تیک عصبی دارد.
بنابراین بــه کودک آموزش دهیــد بعضی رفتارها 
نادرست هســتند و نباید از او ســر بزند، اما هر چه 
احســاس می کند قابل درک و بخشــی از طبیعت 

انسانی اوست.
»می دونــم خیلی عصبانی هســتی کــه برادرت 
اسباب بازیت رو شکست! کامال درکت می کنم ولی 
هر چقدر هم عصبانی باشــی دلیل نمی شه اون رو 
بزنی، به جاش سعی کن احساست رو بهش بگی و 

باهاش حرف بزنی.«
»می دونم به خاطر اولین روز مدرسه استرس داری. 
منم مثل تو بودم. دوســت داری دربــاره اش با هم 

حرف بزنیم؟«
»می دونم خیلی ناامیدی! چون از صبح انگار همه اش 
بد آوردی. تعجبی نداره اگه بخوای گریه کنی. همه 
گاهی اوقات نیاز به گریه دارن. بیا بغل بابا و هرقدر 

دوست داری گریه کن.«
چرا این  رویکرد هــوش هیجانی کودک را 

تقویت می کند؟
وقتی احساســات کودک را بپذیرید بــه او کمک 
می کنید خود نیز احساساتش را بپذیرد. در نتیجه 
می تواند از پس آن بربیاید، بــه راهش ادامه دهد و 

احساساتش را بهتر کنترل کند.
پذیرش شما به کودک یاد می دهد زندگی احساسی 
او خطرناک یا شرم آور نیســت و درحقیقت کامال 
عادی و قابل مدیریت اســت. به این ترتیب کودک 
می فهمد تنها نیست. یاد می گیرد حتی بخش های 
نه چندان خوشایند وجودش هم قابل قبول است، 
پس می تواند همان طوری باشد که واقعا هست و این 

هیچ ایرادی ندارد.

مهارت زندگی

چطور هوش هیجانی 
کودکان را تقویت کنیم؟)2(

یادداشت

 ندا جهت تغییر
 تغییرات به هرحال، خواسته و یا ناخواسته اتفاق  شاه نوری

می افتند. چیزی که برای ما مهم اســت، جهت 
این تغییرات است. منظورم از جهت تغییر این است که آیا این تغییرات 
در نهایت به نفع ما تمام می شوند یا به ضرر ما. حدس زدن این موضوع هم 
کار راحتی نیست چون گاهی نیازمند پیش بینی آینده است. پیش بینی 
آینده برای خودش یک کار تخصصی است. همه فال بین ها، خواب گزارها 
و آینده بین های عالم ادعای همین کار را دارند. آنها ستاره ها، خطوط کف 
دست و خواب های ما را بررسی می کنند تا ببینند که دنیا قرار است به کدام 
سمت برود. اتفاق هایی که می افتد به نفع ماست یا به ضرر ما و در آینده 
قرار است چه بالیی به سرمان بیاید. دستشان درد نکند کار پر زحمتی را 
گردن گرفته اند فقط متشکر می شدیم اگر به زبان قابل فهم تری برایمان 
پیش گویی می کردند؛ مثال همین خدابیامرز نوستر آداموس! چنان دربسته 
و پیچیده پیش گویی هایش را نوشته  است که برای فهم آنها به یک لشکر 
آدم نیاز است و هر کدام از اشعارش آنقدر تاویل پذیرند که می شود آنها را به 
هزار واقعه تاریخی نسبت داد. حاال ما که به فالگیر و خواب گزار دسترسی 
نداریم و پیش گوهایمان هم چنگی به دل نمی زنند برای پیش بینی آینده 
چه کاری باید انجام بدهیم؟ درست است که ما به آینده دسترسی نداریم 
اما دستمان به گذشته که می رسد. یک اتفاق هرگز با همه شرایطش دوبار 
تکرار نمی شود، اما اتفاقات مشابه زیادی در تاریخ بشر می افتند که می شود 
آنها را مطالعه کرد و از آنها درس گرفت. فقط ما نیستیم که قرار است با چنین 
وضعی دست و پنجه نرم کنیم و قبل از ما آدم های زیادی بوده اند که از پس 
شرایطی مشابه ما برآمده اند. عالوه بر مطالعه گذشته و تاریخ، دقت کردن در 
جزئیات اتفاقی که برای ما افتاده است هم می تواند کمک کننده باشد. دیدن 
همه ابعاد موضوع  و مطالعه دقیق آن اگرچه نمی تواند به ما توان پیش گویی 
دقیق آینده را بدهد، اما باعث می شود تا ما بتوانیم برای این آینده نامعلوم 

چند سناریو بنویسیم و خودمان را برای مواجهه با آن آماده کنیم.

باغ 
کاغذی

کتاب»هشــت گام تا حضور قلب« اثری مشــترک از»اصغر               
آیتی« و»حسن محمودی« است که براهمیت توجه به نماز و 

حضور قلب در آن اشاره دارد.
درنماز آنچه مهم است و باید روی آن تکیه کرد،) بعد از ترویج 
اصل نماز که همــه راباید نماز خوان کــرد و همه نماز خوان 
بشــوند( عبارت اســت از توجه در نماز؛ همان چیزی که به 

آن»حضور قلب« گفته می شود.
 این جمله که در پشت جلد کتاب هشت گام تا حضور قلب در 
نماز آمده همان چکیده  ای است که کل کتاب سعی در آموزش 

و تفهیم آن به خواننده دارد و بر آن تاکید می کند.
 گام های هشــت گانه این کتاب تا رســیدن به حضور قلب 
عبارت اند از: »شــناخت نمــاز«، »شــناخت آداب و رعایت 
آن«،» شــناخت قلب«، »چرایــی حضور قلــب«، »موانع 
حضور قلب«، »خواســتن«، »عوامل حضور قلب«،»عوامل 
حضور قلــب و تثبیــت و تکمیل«  کــه هر یــک از گام ها 
خود دارای توضیحاتی اســت کــه خواننــده بامطالعه  اثر، 
 متوجه اهمیت توجه به نماز و داشــتن حضــور قلب در آن 

می شود.

هشت گام تا حضور قلب تغییرات ناخواسته

۳- ریویرای فرانسه
»ریویـرای فرانسـه« )French Ruviera( کـه بـه نـام 
»کـوت دازور« )Côte d’Azur( نیـز شـناخته می شـود 
رویای عکاسـان اسـت. درواقع ریویرای فرانسـه یک خط 
سـاحلی اسـت در کنار دریای مدیترانه، جایی کـه آلپ و 

مدیترانـه بـه یکدیگر می رسـند. 
حـال تصـور کنیـد طلـوع و یـا غـروب خورشـید در این 
منطقه زیبا چـه تصاویر شـگفت انگیزی را برای عکاسـان 

می توانـد خلـق کند.
شـهرهای قدیمی »مانتون« )Menton( یـا »ویلفرانچ- 
سـور- مـر« )villefranch-sur-mer( در این منطقه 
خود مانند یک کارت پسـتال زیبا هسـتند کـه حتما باید 
از آنها دیدن کنید. »مونت کارلـو« )Monte carlo( نیز 

از دیگر شـهرهای دیدنی این منطقه اسـت. 
saint jean cap fer� )شبه جزیره »سن ژن کاپ فرا« 

rat( نیز بـا خانه هـای لوکـس و زیبا، عکس هـای جذابی 
را خلق مـی کند.

 Vieille( و شـهر قدیمـی )Cannes( »سـاحل »کـن 
Vieille( نیـز از دیگـر دیدنی هـای ریویـرای فرانسـه 
محسـوب می شـوند. بهتریـن زمان سـفر به ایـن منطقه 

در طـول ماه هـای جـوالی و اوت اسـت.
۴- ونیز- ایتالیا

»ونیـز« )Venice( ایتالیـا بـه خاطـر کانال هـای آبـی 
بی شـمارش و هنرهـای تاریخـی بسـیار که در این شـهر 
به وفـور یافـت می شـود مشـهور اسـت و یکـی از مقاصد 

محبـوب عکاسـان نیـز به شـمار مـی رود. 
شـما می توانید با یـک Gondola )نوعی قایـق در ونیز( 
گرند کانال را بگردید و یا از میدان مشـهور »سـن مارک« 

)St.Mark( بازدیـد کنید. 
 همچنیـن گرنـد کانـال محل برگـزاری مسـابقه سـاالنه

 Regata Storica نیـز اسـت کـه یـک مسـابقه 
قایق سـواری اسـت کـه قدمـت آن به قـرن ۱۳ می رسـد.

پـس در ونیـز می توانیـد سـوژه های عکاسـی بسـیاری را 
پیـدا کنیـد.

مکان های دیدنی در دنیا که سوژه عکاسان می شود)2(
دانستنی ها

حرف حساب

رنج بردن باعث فهمیدن می  شود
رنج بردن باعث فهمیدن می شود و ذهن را به 
تالش برای شناختن وا می  دارد تا اینکه قواعد 
زندگی و تلخی و ســختی را می شناسد ولی 
وقتی به فهمیدن و درک رســیدی، از آن به 
بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنج می شــود. 
دیگر هم از فهمیدن خودت رنج می بری، هم 
رنج فهمیدن آنچه دیگــران درک نمی کنند 
و نمی فهمنــد و نمی بینند. بــه جانت نیش 
می زند و آزارت می دهد ولی هرقدر در نادانی 
می شود درجا زد، در فهمیدن نمی شود. وقتی 
چشــم هایت باز شــد، دیگر نمی توانی آن را 

ببندی و خودت را به نفهمی بزنی.
»داالن بهشت« اثر نازی صفوی

 شهر غرق شده ترکیه
 به روی شناگران باز می شود!

شهر غرق شده در نزدیکی جزیره ککوا ، در نزدیکی آنتالیای ترکیه ، پس 
از ۳0 سال به روی عالقه مندان به شــنا باز می شود. شنا کردن در میان 
این شــهر زیرزمینی و غرق شده از ســال ۱986 ممنوع اعالم شده بود؛ 
 چرا که معتقد بودند این کار به این ســازه تاریخی زیر آب آســیب وارد 
می کند، اما با توجه به همکاری های صورت گرفته بین باستان شناسان و 

متخصصان محلی ، این ممنوعیت به زودی برداشته می شود.
این خرابه ها در سواحل شمالی ککوا ) Kekova( واقع شده است ، شهری 
که 6 متر زیر آب دریا قرار گرفته و در اثر چندین زلزله ای که در قرن دوم 

رخ داده ایجاد شده اند.
 امــروزه همچنان می تــوان قســمت های مختلف این شــهر از جمله 

ساختمان ها و پلکان آنها را زیر این آب ها مشاهده کرد. 

کارکنان آمریکا ، ظرف ۲ دقیقه خورشــید گرفتگی بیش از 69۴ میلیون 
دالر از کارآیی خود را از دست می دهند. این خورشید گرفتگی که در روز 
دوشنبه ۲۱ اوت روی می دهد فقط ۲ دقیقه و نیم طول می کشد و کارکنان 

برای دیدن آن کار خود را متوقف می کنند.
اندی چلنجر، مدیر موسسه چلنجر گری با استفاده از آمارهای وزارت کار 
آمریکا برآورد کرده که حدود 8۷ میلیون کارگر آمریکا در زمان خورشید 

گرفتگی سرکارهای خود خواهند بود.
 آنها برای پیدا کردن مکانی برای دیدن خورشید گرفتگی ۲0 دقیقه وقت 
الزم دارند و در حالی که متوســط دستمزد ســاعتی ۲۳/86 دالر است، 
هزینه ۲0 دقیقه تعطیلی کار معادل 6۴9 میلیون دالر در سراسر آمریکا 

خواهد بود.
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افقی
۱- آسوده وراحت-ســرمربی سرشناس تیم 

ملی فوتبال آرژانتین
۲- شــهری در استان کردســتان-پایتخت 

مصر-واحد پول عربستان
۳- پدر یزید-هرسازمان تروریستی مخفی

۴- باد مشرق-به هیچ وجه-پایتخت رومانی
5- مخزن ثابت با متحرک ذخیره ســیمان-

یک دسته سرباز-خیس
6- گشودن معما-سود بردن-متعهد

۷- داد و فریاد-بها-کلمه شرط
8- فرمانده-درهم ریخته-قدرت و توان
9- به هدر رفته-پزشک-برقرار و پا برجا

۱0- پوست این حیوان بالی جانش شده-نام 
مادر امام جعفر صادق)ع(-جوی خون

۱۱- ورزش پایه-تاثر انگیز-تهی دســت و 
بیچاره

۱۲- آسمانی و معنوی-شهره آفاق-سحاب
۱۳- چهره نما-با سر به زمین خوردن

۱۴- مقابــل خروج-حاملــه و باردار-پایه و 

بنیاد
۱5-برای دفع چشــم بدگفته می شــود-

مترسک جالیزی

عمودی
۱- دشــنام دادن-برنامه ای برای باال بردن 

پرچم در پادگان-پیوسته و پی در پی
۲- حقه و نیرنگ-فرستاده شده-کتف

۳- ســرزمین یعقوب-چوب ســوزاندنی-
جست وجو

۴- قیمت-روکش پالســتیکی یا نایلونی-
هنگام مصیبت می گویند

5- بندری در بلغارستان- صحیح بودن
6- رقابت کننده- خطوطی که وضوح تصویر 

ویدیوئی را از بین می برد-مسابقه پایانی
۷- هدف ها-عجله و تندی- از بت های زمان 

جاهلیت
8- ابر نزدیک ســطح زمین-محل استقرار 
تجهیزات فنی و عوامل برنامه دراســتودیو-

عددی یک رقمی

9- باغ شیراز-مقابل ارباب-تیز هوشی
۱0- گوشــه ای در افشاری-افسار-ثروت و 

دارایی
۱۱- بزرگواری-سیم پیچ

۱۲- شــجاع و قوی-نهــی کننده-ابزار درو 
کردن

۱۳- حالتی در نخستین ماه های حاملگی-
غیر ضروری- به حد مطلوب نرسیده

۱۴- رمق-ظالم و زورگو-ملخ دریایی
۱5-شهری در لرستان-زمانه-سیخونک
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تصاویر روز

طبیعت بکر و سحرانگیز سوئیس

 ۷۰۰ میلیون دالر خسارت
 برای 2 دقیقه خورشید گرفتگی!
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