
شهر هوشمند تا سال 1400 
در اصفهان محقق می شود

پدیده فصل آینده سپاهان در خط آتش است

8اجرای طرح ضیافت الهی در 206 بقعه استان اصفهان

10

جمالی نژاد:

 باغات خصوصی اصفهان احیا 
می شود

11

یکپارچه سازی قبوض گازبهای مصرفی 
سازمان ها و ادارات استان اصفهان 3

 بلیت سینما های اصفهان 
در ماه رمضان، نیم بها می شود

4

ضرورت اجرای عملیات راه آهن 
اراک- گلپایگان- اصفهان

6

صبح دیروزهمزمان بـا آخرین روز ماه شـعبان، پیکر 
مطهر شـهید دیگری از تیـپ دالورمـردان فاطمیون 
بـر دسـتان مـردم شـهیدپرور اصفهـان تشـییع و در 

گلسـتان شـهدا به خاک سـپرده شـد.
شـهید علیرضـا رضایی، جـوان 23 سـاله مدافع حرم 
بود کـه 16 فروردیـن امسـال در جنگ بـا گروه های 
تکفیـری و بـر اثـر اصابـت موشـک کورنت بـه فیض 
شـهادت نائـل آمد.پیکـر مطهـر ایـن شـهید کـه به 
تأسـی از ارباب خود، سـر در بدن نداشـت، سه شـنبه 
وارد فـرودگاه شـهید بهشـتی شـد و ظهر دیـروز در 
جـوار دیگر شـهدای مدافـع حرم در گلسـتان شـهدا 

آرام گرفـت.

تشییع پیکر مطهر شهید  
مدافع حرم  در اصفهان

جهانبین نیوز :کار در معدن یکي از سخت ترین مشاغل در سراسر جهان 
محسوب مي شود که متاسفانه در نظر گرفتن سختي کار براي این شغل 
کمتر به چشم مي خورد و کارگران نگران آینده خود هستند.کارگران تونل سوم 
کوهرنگ در نصیرآباد، میزبان مهندس مرتضي زمانپــور فرماندار، بدري بابادي 
معاون فرماندار، حسیني بخشدار و چراغپور رییس اداره تعاون کارو رفاه اجتماعي 

شهرستان کوهرنگ بودند...
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کارگراني که در تاريکي دل سنگ را مي شکافند؛

بازنشستگي؛ دغدغه کارگران 
تونل کوهرنگ 3

طی فروردين امسال در کشور ثبت شد؛

اصفهان، سومین فرودگاه در برقراری 
پروازهای خارجی

3

انیمیشن، در سی امین جشنواره کودک مستقل شد
پوستر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با حضور دبیر این جشنواره،  شهردار اصفهان،  جمعی از هنرمندان ، فرزندان و خانواده شهدای مدافع حرم در کتابخانه مرکزی اصفهان رونمایی شد. دبیر سی امین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در این مراسم گفت:برای نخستین بار در سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، بخش انیمیشن به عنوان بخش مستقل فعالیت خواهد کرد. علیرضا رضا داد در آیین رونمایی از 
پوستر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان که با حضور شهردار اصفهان، مسئوالن استان، هنرمندان کشوری و استانی و فرزندان شهدای مدافع حرم برگزار شد با اشاره به اینکه این روزها کشور پر از رویدادهای مختلف 
است، اظهار داشت: امیدواریم این تغییرات و رویدادها برای مردم سبب کارهای نیک باشد و شرایط بهتری را رقم بزند. وی ضمن قدردانی از همه هنرمندان و مسئوالن حاضر در این مراسم اظهار داشت: چشم ها به سمت و سوی چگونگی 
برگزاری این رویداد است و همه تالش خود را برای برگزاری شایسته این جشنواره داریم. دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با بیان اینکه رونمایی از پوستر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان مدت ها پیش آماده شده بود و به دلیل رویدادهای مختلف، امکان رونمایی از این پوستر نبود، تصریح کرد: امروز را زمان مناسبی برای این رونمایی دیدیم و آن را محقق کردیم. وی با بیان اینکه از شهریور ماه سال گذشته برنامه ریزی 
برای جشنواره کودک پس از امضای تفاهم نامه همکاری شهرداری اصفهان و سازمان سینمایی فارابی آغاز شد،  تصریح کرد: باشگاه هواداران جشنواره نیز از ابتدای نوروز کار خود را آغاز کرده و از سه روز آینده نیز فعالیت خود را از سر می گیرد.  
رضا داد با اشاره به اینکه قرار بود سال گذشته به دلیل عدم برگزاری جشنواره کودک، سینما دین خود را با ویژه برنامه ای در ایام دهه فجر به مردم اصفهان ادا کند،  ابراز داشت: این ویژه برنامه نیز به دلیل حجم باالی برنامه ها در اصفهان برگزار 
نشد. وی در ادامه با بیان اینکه بازبینی آثار توسط هیئت انتخاب سی امین جشنواره کودک رو به اتمام است، افزود: آثار بخش مسابقه در آینده ای نزدیک اعالم خواهند شد.  دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با 
اشاره به اینکه طی سال های گذشته توجه ویژه به انیمیشن صورت گرفته است،  اضافه کرد: از این رو برای نخستین بار در این جشنواره بخش انیمیشن به صورت مستقل فعالیت خواهد داشت.  رضا داد افزود: همچنین در سی امین جشنواره 

بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، فیلم های کودکان و نوجوانان تفکیک شده است. 

مهدی جمالی نژاد از دیگــر میهمانان ویژه این 
مراسم بود. شهردار اصفهان در جمع خبرنگاران 
در حاشیه رونمایی از پوستر سی امین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با اشاره 
به اینکه این جشــنواره پس از دو سال غیبت 
به اصفهان برگشته اســت، اظهار داشت: مردم 
اصفهان همواره با دو موضوع با ارزش به نام های 
رودخانه زاینــده رود و جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانــان عجین بوده اند 
و همــواره مطالبه گر این دوموضــوع با ارزش  
هســتند. وی با بیان اینکــه فرهنگ بچه های 
اصفهان همواره با جشنواره کودک گره خورده 
است، افزود: مردم اصفهان نگران نبود جشنواره 
کودک طی دو سال گذشته بودند و خوشبختانه 
امروز بــا همت مســئوالن و هنرمنــدان این 

جشنواره دوباره به اصفهان بازگشت.
جمالی نژاد با اشــاره به اینکه امسال جشنواره 
متفاوتی را در اصفهان شاهد خواهیم بود، گفت: 
تدابیر ویژه ای در این زمینه اندیشیده شده است 
و به دلیل تقارن برگزاری جشنواره کودک با ایام 

محرم این جشنواره تیر ماه برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم استقبال خوبی 
از ســوی شــهروندان، کودکان و نوجوانان از 
این جشــنواره صــورت گیرد، تصریــح کرد: 
به مــردم نوید مــی دهم کــه امســال گونه 
 جدیدی از جشــنواره کودک با تــم دوچرخه 

برگزار شود.
جمالی نــژاد در خصــوص اعتبار جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اضافه 
کرد: این جشــنواره در بودجه شــهرداری دو 
میلیارد تومان اعتبار دارد و قرار است با همکاری 

بنیاد بین المللی سینمای فارابی برگزار شود.
وی تصریح کرد: ما همه سعی خود را در راستای 
 انجام حداقل هزینه و بهــره برداری حداکثری 

به کار خواهیم گرفت.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه حمایت از 
 تولید نیز در دســتور کار شــهرداری اصفهان

 برای تولید آثار فاخر برای کودکان و نوجوانان 
قرار گرفته اســت، ابراز داشت: از این رو در این 
 دوره از جشــنواره از 20 فیلم حمایت شــده

 است.

شهردار اصفهان  خبرداد:

 جشنواره سی ام با تم دوچرخه برگزار می شود

مرضیه برومنــد ،کارگردان مطرح ســینماي 
کودک  در این مراسم اظهار کرد: عالم کودکي 
عالم صفا، صمیمیت و راســتگویي اســت و در 
صورتي که احســاس و روح کودکــي بر جهان 
حاکم شود به طور حتم شــاهد دنیاي زیباتري 
هســتیم. وي با بیان اینکه بایــد در حوزه هاي 
مختلف سرمایه گذاري بیشتري روي کودکان 
انجام دهیم، تصریح کرد: کودکان نیاز به آگاهي، 

نشاط و آموزش با لحن صحیح دارند.
برومند ادامه داد: در ســال هاي گذشته به ویژه 
در سال هاي سخت جنگ به دلیل وجود ترس 
و وحشــتي که بر همه جا حاکم بود هنرمندان 
با ایمان بیشتر و نیت پاک تري کار مي کردند و 
امیدوارم فرهنگ کار همان سال ها بار دیگر بر 

سینماي ایران حاکم شود.

وي اضافه کرد: تمام بچه هاي دهه شــصت که 
از کارهاي من خاطره دارند به من مي گویند ما 
وحشت و اضطراب جنگ را با دیدن برنامه هاي 
ساخت همان ســال ها مانند خونه مادربزرگه 
فراموش مي کردیم و اینکه مي بینم کودکان آن 
سال ها با کارهاي من خاطره دارند به این موضوع 
افتخار مي کنــم. برومند با تشــکر از مدیریت 
شــهري اصفهان بابت فراهم کــردن مقدمات 
ســي امین جشــنواره فیلم کودک و نوجوان، 
ادامه داد: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر و 
شهردار اصفهان که شهرداري بسیار جوان است 
به این اتفاق کمک کردند. امیــدوارم در حوزه 
فرهنگ، تصمیم گیري ها سریع تر و منطقي تر 
گرفته شود تا شــهري که قدمت برگزاري این 
جشنواره را دارد دیگر دچار اینگونه وقفه ها در 

برپایي این جشنواره نشود.
وي افزود: امیــدوارم از این پس نام جشــنواره 
فیلم کودک و نوجوان بــا اصفهان پیوند خورده 
تا بتوانیم همه ساله با پرواز پروانه هاي جشنواره 

در این شهر زیبا و تاریخي حضور داشته باشیم.
کارگردان، بازیگر و عروســک گردان سینماي 
کشــور با بیان اینکه اصفهان ظرفیت برگزاري 
این جشنواره را دارد، گفت: اصفهان به دلیل دارا 
بودن هتل هاي مناسب، رستوران ها و سالن هاي 
نمایش خوب قابلیت برگزاري جشنواره را به نحو 

بسیار مطلوب دارد.

کارگردان، بازيگر و عروسك گردان سينماي کشور مطرح کرد:  

پیوند ناگسستني اصفهان با جشنواره فیلم كودک و نوجوان

علی قاســم زاده، معــاون فرهنگــی و اجتماعی 
شهرداری اصفهان نیز در آیین رونمایی از پوستر 
سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان در کتابخانه مرکزی اصفهان با اشاره به 

اینکه آرزوی همه مردم اصفهان جاری شدن دائمی 
آب در رودخانه زاینده رود و همچنین دائمی شدن 
برگزاری جشنواره کودک در اصفهان بوده است،  
اظهار داشــت: البته باید توجه داشته باشیم که 
پیمان نامه این جشنواره در اصفهان رسمی شده و 
امیدواریم این پیمان نامه دائمی شود.  وی در ادامه 
با تاکید بر اینکه باید فرهنگ و هنر فراتر از سیاست 
دیده شود،  ابراز داشت: از این رو مسئوالن باید در 
این خصوص دقت و توجه بیشتری داشته باشند.  
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان در 
ادامه با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره ای متفاوت 
درخواست همه مردم اصفهان است،  افزود: اصفهان 
شهر خالقی است و باید برنامه ریزان جشنواره به 

این مهم توجه کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان:

پیمان نامه جشنواره كودک در اصفهان دائمی شود

دبير سی امين جشنواره بين المللی فيلم های کودکان و نوجوانان:

ادامه در صفحه 11
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لباس قاجاری   بر تن اصفهان نیمه جان

خطاط برجسته مغضوب شاه
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ایران،روسیهوترکیهمناطقکاهشتنشدرسوریهرامشخصمیکنند
میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رییس جمهور روسیه در امور 
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اعالم کرد: کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران مناطق 

کاهش تنش در سوریه  را روی نقشه ترسیم و مشخص خواهند کرد.

اخبار کوتاه

به نقل از دویچه وله؛ جان کری، وزیر خارجه پیشــین آمریکا پیش از 
بررسی طرح تازه تحریم ها علیه جمهوری اسالمی با انتشار چند پست 
در شــبکه  توییتر در مورد تاثیر تحریم های احتمالی بر اجرای توافق 
اتمی میان ایران و گروه 1+5 هشدار داد.جان کری، وزیر امور خارجه 
پیشــین آمریکا و رییس اســبق کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
آمریکا توافق اتمی میان گروه 1+5 و جمهوری اسالمی و مسئله برجام 
را همچنان به دقت دنبال می کند. او در آستانه بررسی تحریم های تازه 
آمریکا علیه ایران در مورد تاثیرات این گام ها بــر اجرای توافق اتمی 
هشدار داد.کمیته روابط خارجی سنای آمریکا قرار بود، روز پنجشنبه 
25 مه، پیش نویس طرحی را مورد بررسی قرار دهد که در آن از تشدید 
تحریم ها علیه ایران در عرصه های موشــکی، حقوق بشر و تروریسم، 

به ویژه در مورد سپاه پاسداران صحبت شده است.

تعدادی از افســران بلندپایه اســراییل، با بی خطر جلوه دادن گروه 
تروریستی داعش و میانه رو دانستن این گروه ، به آمریکا توصیه کردند 
به جای تالش برای نابودی آن بر مهار خطــر ایران و حزب ا...متمرکز 
شود. این افسران ارتش اسراییل در گفت وگو با مجله پولتیکوی آمریکا 
تالش کردند، داعش را یک گروه نسبتا میانه رو و کم خطرتر از القاعده 
نشان دهند زیرا به گفته آنان داعش دشمن غرب نیست و در اصل برای 
تشکیل خالفت اسالمی و بهبود وضعیت داخلی و ثبات آن تشکیل شد.
همچنین این افسران ارتش اسراییل هشدار دادند که چنانچه بشار اسد 
در سوریه پیروز شود به این معنی خواهد بود که ما با حزب ا... در یک 
جبهه روبه رو خواهیم شد و آمریکا باید از مبارزه با داعش اجتناب کرده 
و اجازه دهد این گروه در بخشــی از خاک سوریه و عراق باقی بماند به 

ویژه اینکه داعش با القاعده و حزب ا... و بشار اسد می جنگد.

هشدار توییتری 
جان کری درباره عواقب 

تحریم علیه ایران

توصیه اسراییل به واشنگتن:

به جای نابودی داعش بر 
مهار ایران متمرکز شوید

دیدگاه

علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسالمی در 
همایش تجلیــل از فعاالن ســتاد اصولگرایان معتدل 
حسن روحانی با بیان اینکه معتدلین هر دو جناح کشور 
حلقه پیوندی به نام اعتدال دارند که با تمســک به آن 
همانند انتخابات اخیر مجلس و ریاســت  جمهوری در 
همه زمینه ها می توانند به موفقیت دست یابند گفت: 
گفتمان عقالنیت و اعتدال، بهترین مسیر برای انقالب 

اسالمی است.
نایب رییس مجلس شورای اســالمی با تاکید براینکه 
دیواری که بیــن اصالح طلبــان و اصولگرایان وجود 
دارد باید از بین برود، اظهار داشــت: گفتمان اعتدال و 
عقالنیت باید ادامه دار باشد؛ چرا که تندروی در مجلس 

و دولت به کشور آسیب می رساند.
علی مطهــری پدیده مبارکــی که در ایــن انتخابات 
اتفاق افتاد را پیدا کردن راه توســط مردم دانســت و 
تصریح کــرد: آیــت ا... هاشــمی رفســنجانی روزی 
گفته بودنــد که دیگــر نگــران نظام نیســتند؛ چرا 
 کــه مــردم راه خــود و انقــالب را درک کرده انــد 
و این فرموده را همه در روز 2۹ اردیبهشــت به چشم 

دیدیم. 

سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در مراسم گرامیداشت چهارم خرداد، روز مقاومت 
و پایداری مــردم دزفول خطاب به حکام کشــورهای 
مرتجــع منطقه گفت: ملــت های خــود را بپذیرید و 
داشته های خود را برای ملت خودتان خرج کنید؛ چرا 
که نوکری صاحبان قدرت تا زمانی حافظ قدرت شــما 

خواهد بود که منافع آنها تامین شود.
وزیردفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: دیر 
نخواهد بود که سرنوشــت صدام بــرای حکام مرتجع 

منطقه تکرار شود و ملت ما شاهد این روز خواهد بود.
وی افزود: امروز ملــت ما قدرت خود را به دشــمنان 

تحمیل کرده و آنها را وادار به تسلیم کرده است.
سردار دهقان با اشاره به شرایط منطقه و تحوالت اخیر 
خاطرنشان کرد: تالش های صورت گرفته در روزهای 
اخیر برای تضعیف موقعیت ایران بــه منظور افزایش 
امنیت اســراییل و داغ کردن بازار فروش تسلیحات به 

مرتجعین منطقه است.
وی افزود: عربستان سعودی بداند که با تبدیل سرزمین 
 خود به انبار ســالح هــای آمریکایی هیــچ قدرتی را

 خلق نخواهد کرد.

مطهری: 

دیوار بین اصالح طلبان و 
اصولگرایان باید از بین برود

سردار دهقان:

سرنوشت صدام برای حکام 
مرتجع منطقه تکرار می شود

منتجب نیا: 

رییسی و حامیانش نمی توانند 
دولت سایه تشکیل دهند

موحدی کرمانی:

تخلفات در نتیجه انتخابات 
موثر نیست 

رویداد24: قائم مقام حزب اعتماد ملی معتقد اســت که 
حامیان آقای رییسی توان تشکیل دولت در سایه را ندارند؛ 

زیرا این آقایان با ظرفیت های کشور آشنا نیستند.
منتجب  نیا در خصوص هدف از تشکیل دولت سایه از سوی 
حامیان رییسی گفت: دولت در سایه مسئله جدیدی نیست 
و در دنیا معموال احزابی که کاندیدای آنها برای کسب مقام 
ریاست جمهوری موفق نمی شوند، حزب تشکیل می دهند. 
به عبارتی دیگر به موازات برنامه های دولت حاکم آنها طی یک 
بررسی جامع و جمع آوری اطالعات، برنامه های اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی برای خود تهیه می کنند تا با دست پر 
به نقد دولت بپردازند و این نقدها را هم در قالب پیشنهاد 
مطرح می کنند، پس از پایان دولت هم برای کسب قدرت با 

برنامه وارد صحنه می شوند. 
وی اظهار داشــت: اصولگرایــان در حوزه های اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی در طول تبلیغات انتخاباتی هیچ برنامه ای 
ارائه نکردند و بسیار هم بعید اســت که برنامه ای داشته 
باشند؛ بنابراین این اشکال عدم برنامه به آنها وارد است زیرا 
به طورمعمول گروه معترض باید ابتدا دارای برنامه باشــد 

سپس دولت را ناموفق بخواند.

ایسنا: آیت ا... محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه 
روحانیت مبارز در همایش جمنا بــا تاکید بر اینکه »این 
تجمع نشــان دهنده این اســت که ما احساس شکست 
نمی کنیم « اظهار داشت:تمام تالش ما این بود که اصلح 
را تشــخیص دهیم و برای خدا تالش کنیم و ما اصلح را 
شــناختیم و طبق وظیفه به او رای دادیم و برای او تبلیغ 
کردیم؛ لذا امام)ره( هم فرمود که ما مامور به انجام وظیفه 
هستیم.موحدی کرمانی با اشاره به 16 میلیون رای رییسی 
گفت: ما با آقای جنتی نشست داشتیم و در آنجا مطرح شد 
که مردم از شورای نگهبان انتظار دارند و می خواهند ببینند 
شورا چه قضاوتی می کند، شورای نگهبان وظیفه دارد همه 
آنچه اتفاق افتاده، برنامه های غلط، آرایی که ابطال شد و 
مناطقی که صندوق به آنها نرفته بــود را خودش با دلیل 
بشناسد و به مردم اعالم کند. هرچند این تخلفات در نتیجه 

انتخابات موثر نیست.
وی در ادامه گفت: جمنا فقط برای انتخابات به وجود نیامده 
و اگر این حرکت زودتر آغاز می شد معتقدم حتما به هدف 
می رسیدیم. این تشکل انقالبی باید حمایت، انتقاد و حرکت 

خود را ادامه دهد. 

یادداشت

وزیر امور خارجه کشورمان سالروز خروج اشغالگران صهیونیست از 
جنوب لبنان را به همتای لبنانی خود و دبیر کل حزب ا... تبریک گفت. 
محمد جواد ظریف در پیام هایی هفدهمین سالروز خروج اشغالگران 
صهیونیســت از جنوب لبنان و عید مقاومت و پیروزی را به »جبران 
باسیل« همتای لبنانی خود و »سیدحسن نصرا...« دبیر کل حزب ا... 
تبریک گفت.  رژیم صهیونیستی در سال 1۹۸2 به لبنان حمله کرد و 
نیمی از کشور را به اشغال خود در آورد و لبنانی ها توانستند با مبارزه 
بی امان، نیروهای اشغالگر را در سال 2۰۰۰ به عقب نشینی و خروج از 

جنوب لبنان وادار کنند.

مجلس خبرگان با صدور بیانیه ای اهانت به شیخ عیسی قاسم، رهبر 
شیعیان بحرین را محکوم کرده و نسبت به عواقب این اقدام به آل 
خلیفه هشدار داد. در بخشی از این بیانیه اینگونه آمده است: مجلس 
خبرگان رهبری، ضمن محکوم کردن ایــن اقدام توهین آمیز، به 
حاکمان دست نشــانده بحرین در مورد عواقب بازداشت آیت ا...

شیخ عیسی قاســم و توهین به ســاحت علمای ربانی و تعرض به 
مردم بی دفاع، هشدار داده و تاکید می کند که این مجلس، همواره 
حمایت از ملت های مظلوم و دفاع از حقوق انسانی آنان را وظیفه 
خویش دانسته و انسجام، وحدت و بیداری اسالمی را یک راهبرد 
اساسی در مقابل هجوم بی رحمانه دشمنان به مقدسات اسالمی و 

اقدامات تفرقه افکنانه می داند.

رؤسای نظام ایمنی هسته ای »ایران و روسیه« در مسکو با یکدیگر 
دیدار و در خصوص گسترش همکاری های هسته ای میان دو طرف 
به گفت وگو پرداختند. حجت ا... صالحی، رییس مرکز نظام ایمنی 
هسته ای کشور به همراه مدیر کل دفتر ایمنی هسته ای این مرکز به 
دعوت »الکسی آلیشین«، رییس مرکز نظام ایمنی هسته ای روسیه 
در مسکو با ایشان دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار دو طرف با توجه 
به شروع ساخت واحدهای جدید نیروگاهی توافق کردند تا سطح و 
دامنه همکاری های خود را در زمینه هــای نیروگاهی و همچنین 
دیگر تاسیسات هسته ای گسترش دهند. صالحی ضمن اشاره به 25 
سال سابقه همکاری دو مرکز نظام ایمنی هسته ای بر لزوم ارتقای 
همکاری های این دو نهاد تاکید کرد. در خــالل این دیدار هیئت 
کشورمان از مرکز تخصصی پشتیبانی فنی SEC-NRS بازدید به 
عمل آورد و طرف روســی موافقت کرد تا این مرکز در زمینه های 
مهمی همچون ارزیابی ایمنی هسته ای و تدوین ضوابط و مقررات با 

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشورمان همکاری کند.  

رییس کل دادگستری استان تهران، از آزاد شدن اکثر بازداشتی های 
روز انتخابات خبر داد و گفت: پرونده این افراد در دادسرا مفتوح است.

غالمحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت 12۰نفری که 
به دلیل تخلفات،روز انتخابات بازداشت شدند، افزود: اکثریت قریب 
به اتفاق این افراد، آزاد شــدند اما پرونده های آنها در دادســراهای 
شهرستان های مربوطه و استان در حال رسیدگی است. وی در پاسخ 
به این سوال که آیا از مدیران آموزش و پرورش استان تهران هم در 
میان بازداشــتی ها بودند، گفت: گزارشی از بازداشتی های مدیران 
آموزش و پرورشی نداشتیم، با این حال احضار افراد موضوعی متفاوت 

با بازداشت است و در جریان احضارها نیستم.

اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در توییتر درخواست کرد به جای 
بهانه های سیاسی همه وارد بازی مردم ساالری دینی شوند.

متن این پیام به این شرح است: کسانی که این روزها بهانه سیاسی 
می تراشند و اما و اگر در پیروزی قاطع ملت می آورند به جای تلخ 

کردن کام مردم، وارد بازی شیرین مردم ساالری دینی شوند.

عکس روز 

مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت 
امام خمینی )ره( در کنیسه کلیمیان

 تبریک ظریف به سیدحسن نصرا...
 به مناسبت سالگرد عید مقاومت

مجلس خبرگان اهانت به عیسی قاسم 
را محکوم کرد

 دیدار رؤسای نظام ایمنی هسته ای
 ایران و روسیه

بازداشتی های انتخابات آزادشدند

جهانگیری: 

به جای بهانه های سیاسی وارد بازی 
شیرین مردم ساالری دینی شوید

بین الملل

نهاد موسوم به »کمیته نمایندگی یا وکالتی« )که به وکالت 
و نمایندگی از ســرکرده داعش، اختیاراتی در امور مهم و 
اساســی این گروه دارد( داعش اطالعیه ای صادر و درباره 
پایه و روش اعتقادی این جنبش توصیحاتی ارائه داد. در 
بخشی از این اطالعیه آمده است که این گروهک به روش 
تفکر تکفیری »محمد بن عبدالوهاب« پایه گذار وهابیت 
عمل و خالفت خود را بر این اساس بنا کرده است؛ در این 
بخش آمده است: ما بر اساس روش و شیوه خالفت دعوت 
نجدی )عربستانی( از پیروان »امام محمد بن عبدالوهاب 

التمیمی« عمل کردیم و مانند آن را انجام دادیم.

»ایوب القرا« وزیر مشــاور کابینه »بنیامین نتانیاهو« با 
مسئوالن تعدادی از کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله 
قطر، عمان و یمن در حاشیه مراسم تحلیف رییس جمهور 
جدید اکوادور دیدار کرد. شبکه المیادین گزارش داد که 
القرا پس از دیدار با مسئوالن عرب این دیدار را »دوستانه« و 
همچنین دیدارش با »عبدالقادر الطالب عمر« نخست وزیر 

جمهوری صحرای غربی را »غافلگیرانه« خواند.
القرا همچنین درباره این دیدار گفت که رفتار صمیمانه 
مسئوالن حوزه خلیج فارس پس از سفر ترامپ به منطقه 
برای وی غافلگیرکننده بوده اســت.وی افــزود که طی 
چندین سال فعالیت سیاسی اش، این نخستین بار است 
که چند کشور عضو ائتالف به رهبری عربستان، با دیدار 

علنی با نماینده اسراییل موافقت می کنند.

رند پل، نماینده جمهوری خــواه و کریس مورفی و آل 
فرانکن نمایندگان دموکرات، قانونی را ارائه کردند که بر 
اساس آن سنا باید با بخشی از قرارداد فروش تسلیحات 
نظامی به عربستان سعودی مخالفت کند.قانون موسوم 
به »اقدام کنترل صادرات تســلیحات« مصوب 1۹76 
میالدی به یک ســناتور اجازه می دهد تا سنا را برای 
رای گیری درباره فروش تسلیحات مجبور کند. این 3 
سناتور سال گذشته نیز قانون مشابهی را ارائه کردند تا 
مانع از فروش 1/15میلیارد دالر تانک و سایر تجهیزات 
نظامی به عربستان ســعودی شــوند ولی این اقدام با 
مخالفت اکثر نمایندگان روبه رو و با شکست مواجه شد.

اعتراف داعش به الگو گرفتن 
از مؤسس وهابیت

دیدار گرم و صمیمانه وزیر 
صهیونیست با مسئوالن عرب

سناتورهای آمریکا در پی توقف 
قرارداد عربستان

 روحانی رکورد الیک اینستاگرام 
را شکست

پســت رییس جمهور، هنگام رای دادن در روز 2۹ اردیبهشــت با 
41۹5۰۰ الیک رکورد بی ســابقه ای در پســت های اینستاگرام 
ایرانی ها به جای گذاشت. حسن روحانی با یک و نیم میلیون فالوور 

به این رکورد دست یافت.

مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی )ره( روز پنجشنبه 
با حضور جمعی از کلیمیان در کنیسه کلیمیان تهران برگزار شد.

انتخاباتسیاست خارجهواکنش

سردار امیرعلی حاجی زاده به مناســبت چهارم خرداد ماه روز 
پایداری و مقاومت مردم دزفول طی سخنرانی در این شهر اظهار 
داشت: ما کمتر شهری را مانند دزفول در جهان سراغ داریم که 
همزمان با آتش توپخانه، بمباران هوایی و موشک مورد تهاجم 
قرار بگیرد و مردم دزفول در اوج مظلومیت در چنین شرایطی 
مقاومت کردند. وی اظهار داشت: این مقاومت در حالی بود که 
همزمان رزمندگان دزفولی در جبهه های نبرد حضور داشتند و 
مردم این شهر نیز میزبان دیگر رزمندگان از شهرهای مختلف 
بودند.این مقام نظامی با اشاره به روند آغاز جنگ توسط ارتش 
رژیم بعثی گفــت: در تمام جنگ ها زد و خــورد و تبادل آتش 
طبیعی اســت، اما ما در 4۰ ماه اول جنگ امکان پاســخگویی 

متوازن به حمالت عراق را نداشتیم.
سردار حاجی زاده خاطرنشــان کرد: البته عزیزان ما در نیروی 
هوایی ارتش از ابتدا پاسخ مناسبی را شروع کردند، اما جنگ ما 
فقط با رژیم بعث نبود و آنها از همه امکانات آمریکا،  شوروی، اروپا 
و مرتجعین عرب برخوردار بودند به طوری که پدافند هوایی بغداد 
با پدافند شهر مسکو مقایسه می شــد و این موضوع کار را برای 

عزیزان ما در نیروی هوایی ارتش بسیار سخت می کرد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ادامه داد: در سال 65 
قرار بود عملیات موشکی توسط ســپاه انجام شده و همزمان 
جنگنده های نیروی هوایی ارتش نیز به برخی نقاط حمله کنند. 
من وقتی از معاون عملیات پایگاه نوژه در خصوص میزان موفقیت 

عملیات سوال کردم او گفت امکان موفقیت 3۰ درصد است و بعد 
از عملیات نیز یکی از آن دو هواپیما سالم برگشت.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که ما در تحریم کامل قرار 
داشتیم و نیمه غربی ایران سراسر مورد تهاجم ارتش عراق بود و 
اگر این پشتیبانی ها از رژیم بعث صورت نمی گرفت جنگ ما ظرف 
دو سال تمام می شد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
اضافه کرد:  البته در حوزه دیپلماسی اقدامات زیادی صورت گرفت 
و وزیر امور خارجه ما بسیار فعال بود، اما آنها )دشمن( تصمیم 
خودشان را گرفته بودند و اگر نبود ایستادگی ملت ایران امروز باید 
شاهد مرزهای عراق در اهواز و دزفول بودیم و بعید نبود که همین 
امروز صدام در عراق حاکم باشد. سردار حاجی زاده تصریح کرد: با 
تجربه ۸ سال جنگ تحمیلی همه فهمیدند که باید روی پای خود 
بایستیم و نمی توان با اتکا به شرق و غرب توان دفاعی تولید کرد.

وی با اشاره به نقش فرماندهان شهیدی مانند شهید طهرانی مقدم 
و کاظمی در مسیر خودکفایی اظهار داشت: این مسیر تا به امروز 
ادامه دارد و ما توانستیم تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کنیم و 

از همان روزهای جنگ، تحقیقات موشکی شروع شد.
ســردار حاجی زاده گفت: ما در آن ســال های ابتدای جنگ به 
عنوان فرمانده شرمنده مردم بودیم؛ چرا که اگر قدرت داشتیم 
اجازه نمی دادیم جنگ، ۸ سال طول بکشد و این همه از جوانان 

ملت به شهادت برسند.
وی گفت: سپاه و بســیج  وقتی وارد جنگ شدند هیچ چیزی 

نداشتند، اما وقتی جنگ تمام شد تیپ ها و لشکرهای زرهی، تیپ 
موشکی و یگان های منسجم داشتیم و این روند باید امروز هم بر 

همه زمینه ها یک الگو باشد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاســداران با بیان اینکه ما امروز 
در حوزه های موشکی و هواپیماهای بدون سرنشین در سطح 
کشورهای تراز اول جهان قرار داشته و در حوزه های دیگر مانند 
پدافند هوایی، راداری، جنگ الکترونیک، دریایی و ... خودکفا 
هستیم، اظهار داشت: امروز همه مواد اولیه موشکی برای ساخت 
بدنه و تولید ســوخت و موارد دیگر کامال در داخل و توســط 

متخصصان ایرانی تهیه، طراحی و تولید می شود.
سردار حاجی زاده گفت: امروز دشمن می گوید باید توسعه صنعت 
موشکی ایران متوقف شود؛ چرا که می داند این توان تبدیل به یک 
قدرت موثر شده است. وی با تاکید بر اینکه امنیت ملت ایران خط 
قرمز نیروهای مسلح چه در ارتش و چه در سپاه است، گفت: ما 
قدرت موشکی را افزایش می دهیم و این طبیعی است که دشمنان 
ما یعنی آمریکا و اسراییل از تولید موشک، آزمایش های موشکی 
و نشان دادن شهرهای موشکی ما ناراحت و عصبی باشند؛ چرا که 

می خواهند ملت ایران همیشه در موضع ضعف باشد.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران دشمن اصلی ملت و نظام 
ایران را آمریکا معرفی کرد و افزود: ما هیچگاه یادمان نمی رود که 
آمریکا از رژیم بعث در جنگ با ایــران حمایت کرد،  هواپیمای 
مسافربری ما را را مورد هدف قرار داد،  از منافقین حمایت کرد، 

پدیدآورنده داعش است و عامل جنگ در سوریه،  یمن و عراق.
ســردار حاجی زاده تصریح کرد: ما به عنوان نیروهای مســلح 
هیچگاه اجازه نمی دهیم حوادث دلخراشی مثل حمله ارتش رژیم 
بعث به ایران مجدد تکرار شود. توان دفاعی را قدم به قدم و پله 
به پله جلو می بریم باز همین جا اعالم می کنم که طی سال های 
اخیر سومین کارخانجات زیر زمینی تولید موشک در ایران توسط 

سپاه تاسیس شده است.
وی گفت: ما در کنار صنایع دفاعی وزارت دفاع به توسعه توان 
موشکی ادامه خواهیم داد و ترس های تجار آمریکایی برای ما هیچ 
ارزشی ندارد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اضافه کرد: 
در آینده اولین موشک بالستیک زمین به زمین بعدی که ساخته 
شود به نام »دزفول« نام گذاری خواهد شد و ما سعی می کنیم 

موضع این شهر را از تجهیزات موشکی غنی کنیم.
سردار حاجی زاده همچنین با اشاره به موضوع خرید تجهیزات 
نظامی اخیر توسط عربســتان از آمریکا خاطرنشان کرد: این 
موضوع به هیچ عنوان ما را ناراحت نمی  کند و مطمئن هستیم 
در آینده همین تجهیزات علیه رژیم صهیونیستی به کار گرفته 
خواهد شد.وی همچنین ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز 

آزادی خرمشهر این ایام را به مردم خطه جنوب تبریک گفت.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه خبر داد:

تاسیسسومینکارخانهزیرزمینیتولیدموشک

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از تاسیس سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک در ایران توسط سپاه 
پاسداران خبر داد.

 ما در آن سال های 
ابتدای جنگ به 
عنوان فرمانده 
شرمنده مردم 

بودیم؛ چرا که اگر 
قدرت داشتیم 

اجازه نمی دادیم 
جنگ، 8 سال طول 
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مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: استان 
اصفهان یکی از مناطق بسیار مستعد تولید نهال در کشور است که با 
تامین نیاز نهال استان، هر ساله بخش قابل توجهی از نیاز سایر نقاط 

کشور را تامین می کند.
احمدرضا رییس زاده با بیان اینکه اصفهان در تولید نهال های استاندارد 
در سطح کشور می درخشــد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ بیش از یک 
میلیون و ۸۸۰ هزار اصله نهال از ارقام و گونه های مختلف، تولید و با 

نصب شناسه، بین متقاضیان استان و کشور توزیع شد.
وی افزود: عمده گونه های تولیدی استان را سیب، به، زالزالک، زردآلو، 
آلو، گوجه، هلو و شلیل، انار، انگور و... تشکیل می دهد و شهرستان های 
عمده تولیدکننده نیز تیران و کرون، نجف آباد، فالورجان، گلپایگان 

و نطنز هستند.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: 
در راستای ساماندهی به تولید نهال گواهی شده، یک باب باغ مادری 
با ظرفیت اسمی تولید سالیانه ۴۰۰ هزار اصله، انواع نهال گواهی شده 
در منطقه مهیار احداث شده است که در سال جاری تعداد محدودی 

از نهال گواهی شده قابل عرضه خواهد بود.

با مسئوالن

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان گفت: تبدیل ایران هراسی به ایران دوستی 
امری بسیار مهم و اساســی بوده و مسئولیت آن به عهده 
صنعت گردشگری اســت. به گزارش واحد رسانه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، رسول زرگرپور 
در افتتاحیه نهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و اولین 
نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و 
کافی شاپ، اظهار کرد: گردشگری در استان اصفهان باید 
به صنعتی فراگیر و محوری تبدیل شود که این امر نیازمند 
مسیری سخت است. وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم 
بسیاری از داشــته های ما در این حوزه به ناداشته تبدیل 
شد، افزود: محور توسعه استان اصفهان در 2۰ سال آینده 
بر علم و فناوری، هنر و گردشــگری متمرکز است و این 
امر با برنامه ششم توسعه مطابقت دارد. استاندار اصفهان 
اعالم کرد: در کل سال ۹2، 6۵ هزار گردشگر خارجی و در 
فروردین ۹6، ۸۵ هزار گردشگر خارجی وارد استان اصفهان 
شده و این نشان دهنده توسعه ظرفیت گردشگری استان 
است. وی ادامه داد: آمادگی کامل داریم که با کمک بخش 
خصوصی و مدیریت شهری و همکاری اتحادیه ها و اصناف، 

این جریان را توسعه و پیشرفت دهیم.

نمایندگان اتحادیه صنایع هوا فضای ایالت باواریای کشور 
آلمان، طی حضور در پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی 
اصفهان، با توانمندی های علمی و پژوهشی این دانشگاه 
آشنا شدند. رییس پژوهشکده اویونیک دانشگاه صنعتی 
اصفهان، هدف از این بازدید را معرفی توانمندی ها، امکانات 
آموزشی و تحقیقاتی این پژوهشکده بیان کرد و گفت: در 
جریان این بازدید و طی نشستی مشترک با حضور اساتید 
و کارشناســان این پژوهشکده، ریاســت دانشکده برق و 
کامپیوتر دانشــگاه صنعتی اصفهان و هیئت آلمانی، در 
زمینه همکاری  و تعامل بیشتر طرفین مذاکره شد. وحید 
غفاری  نیا با اشاره به ســاختار، توانمندی  ها، زمینه  های 
پژوهشــی و تحقیقاتی و جایگاه علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و همچنین زمینه  های پژوهشی و پروژه  های انجام 
شده توسط پژوهشکده اویونیک این دانشگاه، افزود: اجرای 
طرح توســعه فناوری  های کلیدی هواپیمای مسافربری 
۱۵۰ نفره در حوزه اویونیک، مهم ترین طرح پژوهشی انجام 
شده در این پژوهشکده است. نمایندگان اتحادیه صنایع 
هوافضای ایالت باواریای آلمان نیز در این دیدار، فعالیت ها و 

توانمندی  های خود در حوزه هوایی را ارائه کردند.

معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: طرح احداث نیروگاه خورشیدی 
به ظرفیت ۴۵۰ مگاوات، انجام و زمین مورد نظر نیز واگذار شــده است و 

امیدواریم با پیگیری های تخصصی، عملیاتی و اجرایی شود.
محمدعلی طرفه اظهار داشت: شروع فعالیت دولت یازدهم در اصفهان، با 

تکمیل مطالبات سند آمایش سرزمینی مصادف شد.
وی تاکید کرد: رویکرد عمرانی ســند آمایش ســرزمینی استان، تکمیل 
طرح های نیمه تمام با توجه به مسائل محیط زیستی برای کنترل آلودگی 
و ارتقای کیفی هواست. معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۰ مگاوات در منطقه شرق 
اصفهان افتتاح شد، گفت: طرح احداث نیروگاهی به ظرفیت ۴۵۰ مگاوات، 
انجام و زمین مورد نظر نیز واگذار شــده است و امیدواریم با پیگیری های 

تخصصی، عملیاتی و اجرایی شود.

قائم مقام وزیر نیرو گفت: طرح های توسعه ای اعم از تونل و نیروگاه ها، باید با 
نگاه همه جانبه  احداث شود تا خللی به دیگر بخش ها وارد نکند.

ستار محمودی در همایش سراســری مدیران روابط عمومی صنعت آب 
و برق کشور در اصفهان اظهار داشــت: پیش از عملیات اجرایی و احداث 
هر نوع سازه ای اعم از تونل، ســد و نیروگاه، باید تمام جوانب اجتماعی، 
زیست محیطی و میراث فرهنگی آن را سنجید تا طرح توسعه ای جدید سبب 
خلل در سایر بخش ها نشود. وی بیان داشت: هماهنگی های محلی در این 
استان از سوی استانداری اصفهان، می تواند زمینه ساز اختصاص بهینه آب 

به شمار بیشتری از مردم شود.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه تاکنون در حوزه مدیریت مصرف بهینه در 
بخش آب و برق به صورت جزیره ای عمل کــرده ایم، گفت: در این عرصه 

نیازمند فعالیت های اساسی و چشمگیر هستیم.

نیروگاه خورشیدی ۴۵۰ 
مگاواتی احداث می شود

احداث طرح های توسعه ای 
با نگاه همه جانبه  

رییس اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: اصفهــان و بنگکولو 
می تواند روابط اقتصادی ایران و اندونزی را تقویت کنند.

سیدعبدالوهاب ســهل آبادی در دیدار با سفیر اندونزی در 
ایران، اظهار داشت: استان اصفهان به   عنوان صنعتی ترین 
اســتان ایران می تواند همکاری نزدیکی با اندونزی داشته 
باشد. وی یکی از وظایف سفارت خانه ها را ایجاد بستر ارتباطی 
بین اتاق های بازرگانی دانست و افزود: اتاق بازرگانی اصفهان و 
جاکارتا می تواند زمینه توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار ایجاد پاویون جمهوری 
اسالمی ایران در نمایشــگاه تخصصی اندونزی شد و گفت: 
شرکت های استان اصفهان می توانند از طریق این پاویون، به 

معرفی توانمندی های خود بپردازند.
سفیر اندونزی در این دیدار گفت: هدف من از سفر به اصفهان 

برقراری روابط نزدیک تجاری بین اندونزی و اصفهان است.
اکتاوینو علمودین با اشــاره به حضــور هیئت های تجاری 
اندونزی در ایران گفت: آمــاده پذیرش هیئت های تجاری 

اصفهان در استان های اندونزی هستیم.
وی استان  بنگکولوی اندونزی را یکی از استان های فعال در 
بخش صنایع نساجی و غذایی برشمرد و بیان داشت: اصفهان 
و بنگکولو می توانند در زمینه های مختلف روابط اقتصادی و 

سرمایه گذاری تعریف کنند.
سفیر اندونزی، از اتاق بازرگانی اصفهان و بازرگانان این استان 

برای حضور در نمایشگاه تخصصی اندونزی در ماه شهریور 
دعوت کرد و گفت: در این نمایشگاه توانمندی های صنعتی، 
کشــاورزی و خدماتی شــرکت های اندونزیایی در معرض 

نمایش قرار می گیرد.
گفتنی اســت اندونزی  بــا جمعیت 2۵۸ میلیــون نفری،  
به عنوان پرجمعیت ترین  کشــور مسلمان به شمار می رود. 
در سال گذشته حجم واردات این کشور از ایران ۹۰ میلیون 
دالر و صادراتش به ایران ۸۹ میلیون دالر بوده است. نفت، 
قیر، مواد شیمیایی و پتروشیمی، دستگاه های الکترونیکی، 
محصوالت کشــاورزی و موتورهای الکترونیکی، به عنوان 
مهم ترین واردات از ایران و کاغــذ، الیاف مصنوعی، ماهی و 
روغن، از مهم ترین اقالم صادراتی این کشور به ایران است.   

طرح تبادل گروهی قبوض مصرفی انرژی، برای نخستین 
بار در سطح کشور توسط شرکت گاز استان اصفهان اجرایی 
شد. در این طرح که به صورت پایلوت در سطح ادارات تابعه 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در حال اجراست، 
اطالعات قبوض گاز مصرفی تمامی ادارات تابعه این شرکت 
به صورت یکپارچه به صورت یک فایل الکترونیکی صادر 

شده و در اختیار ستاد مرکزی این شرکت قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درخصوص این طرح 
بیان داشــت: در راســتای صرفه جویی در زمان، کاهش 
هزینه ها، نیروی انسانی، حفظ محیط زیست و در جهت 
پرداخت به موقع صورت حســاب گازبها، پیشــنهاد شد 
قبوض گاز سازمان ها و ادارات در سطح استان به صورت 

گروهی و متمرکز محاسبه و ارسال شود.
ســید مصطفی علوی افزود: در این روش به محض تولید 
صورت حســاب، اطالعات قبوض تولید شــده بر حسب 
ســازمان ها و ادارات زیر مجموعه آنها تفکیک گردیده و 
فایل مربوط به آن به صورت ایمیل به ســازمان یا شرکت 

مربوطه ارسال می شود.
وی با اشــاره به اینکه امــکان پرداخت گروهــی گاز بها 
ازطریق سیســتم بانکی نیز میســر خواهد بــود، گفت: 
سایر شــرکت های خدماتی نظیر آب، برق و مخابرات نیز 
می توانند برای قبوض مصرفی مشترکین خود در بخش 

ادارات، از این طرح استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، حذف چاپ کاغذی 
وتوزیع دســتی قبوض، پرداخت قبوض به صورت یکجا 
توسط ستاد مرکزی هر سازمان، ارگان یا شرکت، امکان 
نگهداری ســوابق، تجزیه و تحلیل داده هــا و اطالعات 
قبوض برای همه سازمان ها و ارگان ها و مدیریت بهینه 
مصارف انــرژی در ادارات را از مهم ترین مزیت های این 
طرح برشمرد. وی بیان داشت: در حال حاضر طی تعامل با 
شرکت آب و فاضالب استان در رابطه با اجرای این طرح، 
فایل الکترونیکی دو دوره گذشته قبوض گاز مصرفی این 
ادارات، تهیه و به ســتاد مرکزی شــرکت آب و فاضالب 

ازطریق پست الکترونیک ارسال شده است.

برای نخستین بار در کشور اجرا شد؛

یکپارچه سازی قبوض گازبهای مصرفی سازمان ها و ادارات استان اصفهان

انرژیبازرگانی
سهل آبادی در دیدار با سفیر اندونزی در ایران؛

تقویت روابط اقتصادی ایران و اندونزی در اصفهان

توسعه، به عنوان عالی ترین هدف در برنامه های اقتصادی 
کشورهای توسعه نیافته مطرح بوده و دستیابی به آن بدون 
رسیدن به ســطح اشــتغال کامل، آرزویی دست نیافتنی 
و رویایی غیرقابل تحقق است. در کشــور ما به ویژه بعد از 
انقالب، توسعه موکدا مورد توجه بوده و برنامه های اقتصادی 
کشورمان با هدف دستیابی به توسعه تهیه و تنظیم گردیده 
اســت؛ لکن باید بدانیم که نیل به این هدف مستلزم تالش 
فراوان و فراهم نمودن بستر الزم است و اشتغال کامل یعنی 
استفاده از حداکثر ظرفیت عوامل تولید اعم از نیروی انسانی، 
طبیعت و سرمایه کشور، بســتر توسعه محسوب می گردد؛ 
بنابراین افزایش و باال رفتن نــرخ بیکاری، آن هم به صورت 
فزاینده، نشانگر آن است که نه تنها گام موثری در راه توسعه 
برنداشــته ایم بلکه مرتبا فاصله ما با توسعه بیشتر و بیشتر 

می شود.
در حال حاضر اقتصاد کشور ما همچون اتومبیلی است که با 
فشار یک پا بر پدال گاز می خواهیم به آن حرکت و سرعت 
ببخشیم؛ در حالی که با پای دیگر بر پدال ترمز فشار آورده 
و خودمان از حرکــت آن جلوگیری می کنیم. از یک ســو 

مناسبات بازرگانی خود را با کشورهای پیشرفته، آن هم به 
میزانی حیرت انگیز، گسترش داده و از سوی دیگر بر میزان 

واردات کاال به کشور افزوده می شود.
باید باور کنیم که دولت بدون یاری دانشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی، همچون مرغی بدون بال اســت که قدرت پرواز 
نخواهد داشــت و از طرف دیگر روابط اقتصــادی ایران با 
سایر کشــورهای جهان که زمانی براســاس مصلحت های 
غیراقتصادی تنظیم گردیده و اکنون آن مصلحت ها جای 
خود را به مصلحت های پرارزش تر دیگری داده است، باید 

مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.
بدون شــک ممانعــت از ورود بســیاری کاالی خارجی یا 
وضع عوارض ســنگین بر آنها ممکن اســت در کوتاه مدت 
مشکالتی نظیر کم شدن رفاه عمومی و باال رفتن نرخ تورم 
را در پی داشته باشد؛ اما در مقابل دســتاوردی عظیم تر و 
ارزشمندتر که همان اشــتغال مطلوب و رفع بیکاری است 
به دســت خواهد آمد. منطق صحیح و عقل سلیم حکم می 
کند که منفعت بزرگ تر را بر ضرر کوچک تر ترجیح دهیم. 
بی شک اگر تصمیمات صحیح اقتصادی افق روشن و آینده 

امیدبخشی پیش روی ملت قراردهد، ملت ریاضت اقتصادی 
را در کوتاه مدت پذیرفته و ســختی های تورم و کم شــدن 
رفاه عمومی را با جان و دل تحمــل خواهد کرد. با تمام این 
تفاسیر اما با ایجاد اشتغال، شاید بتوان اندکی از بحران های 
موجود در اقتصاد کشور را کاهش داد. کارشناسان اقتصادی 
اعتقاد دارند سیاست هایی که در جهت جبران نابرابری های 
اجتماعی باشد، یکی از ضرورت های در حال حاضر اقتصاد 
کشــورمان بوده و بهترین راه آن اشتغال آفرینی برای افراد 
است و شاید بتوان علت اصلی فقر را در سیاست های غلط 
اقتصادی دولت ها جســت وجو کرد. فقر در  اثر بی توجهی 
به منافع عموم جامعه گســترش پیدا می کند  و در چنین 
شرایطی، دسترسی به کاالهای اساسی، آموزش و سالمت با 

مشکل رو به رو می شود.
ایجاد اشتغال یکی از سیاست های درستی است که می تواند 
در جهت رفع فقر مطلق به کار بیاید و باید دانســت که فقر 
به هیچ عنوان با توزیــع منابع مالی از بین نمــی رود. باید 
توجه داشــت که پرداخت یارانه های نقدی به افراد جامعه، 
سیاســتی غلط بوده و از طریق تزریق پــول نقد نمی توان 
مشکل افراد فقیر را به صورت ریشه ای در کشور حل کرد؛ 
چراکه این موضوع به طور حتم مشکالت جدی برای اقتصاد 

کشور به بار آورده و عوارض 
اجتناب ناپذیــری خواهد 
داشــت؛ بنابراین بهترین 
روش رفع فقر در کشــور 
فراهم آوردن فرصت شغلی 
برای افراد یک جامعه است.

تزریق پول بــه نیازمندان 
مسکنی اســت موقتی؛ اما 
فقر نیاز به درمــان دائمی 
دارد. درمان فقر، جامعه ای 
ســالم و پویا را بــه وجود 
می آورد و ایــن چرخه ای 

ادامه دار است. 
دولت می تواند بــا فراهم 
آوردن فرصت شغلی برای 
گروه های مختلف جامعه از 
جمله افراد تحصیل کرده یا 
افرادی که تحصیالت کمی 

دارند، مشکل فقر را در کشور ریشــه کن کند. به طور کلی 
اقداماتی در اقتصاد موثر است که بتواند منافع عموم جامعه 

را در برداشته باشد.
باید انواع مشاغل در کشور ایجاد شــود تا از این طریق رفع 
محرومیت صورت گیرد. پرداخت نقدی اثر بخشی خود را در 
طوالنی مدت از دســت می دهد و تنها اثرات کوتاهی دارد 
که قربانیان آن مجددا افراد و گروه های پایین دست جامعه 

خواهند بود.

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

6،500،000 ریالنیم سکه

3،710،000  ریالربع سکه

2،550،000 ریالسکه یک گرمی

1،150،100 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

در فروردین ماه امسال فرودگاه اصفهان سومین فرودگاه در برقراری پروازهای خارجی بود. 
در این فرودگاه ۴۵۰ پرواز صورت گرفت و ۵۹ هزار و ۳۸۱ مسافر اعزام و پذیرش شدند و 

همچنین ۹۱۹ هزار و 6۱2 کیلوگرم بار، ارسال و پست شد.
بر اساس آمار ارائه شده از ســوی گروه آمار و اطالعات هوانوردی و فرودگاهی اداره کل 
مخابرات و فناوری اطالعات هوانوردی، در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران، به طور کلی ۳۷ هزار و 6۹۵ پرواز خروجی در فروردین ماه ۱۳۹6 
انجام شد که به وسیله آنها چهار میلیون و 6۹۷ هزار و ۴۹۹ مسافر، اعزام و پذیرش و ۵۱ 
میلیون و 22۷ و 6۵ کیلوگرم بار ارسال و پست شدند. این آمار گویای رشد ۱۰ درصدی در 
نشست و برخاست هواپیما، رشد ۱۵ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر و رشد ۱6 درصدی 
در ارسال و پست بار نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است. در پروازهای داخلی نیز 
2۹ هزار و 622 پرواز خارجی صورت گرفت و ۳ میلیون و ۵۰۹ هزار و 22۳ مسافر اعزام 
و پذیرش شدند و همچنین 2۹ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۱۳ کیلوگرم بار ارسال و پست شد. 
بر اساس این آمار، رشد ۱۱ درصدی در نشســت و برخاست، رشد ۱۸ درصدی در اعزام 

و پذیرش مسافر و رشد 2۱ درصدی در ارسال و پست بار نسبت به زمان مشابه در سال 
۱۳۹۵ رخ داد. در فروردین امسال فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۸22 پرواز، رتبه نخست 
را در میان فرودگاه های داخلی کسب کرد. سپس فرودگاه مشهد با استقبال از ۴ هزار و 
۹۰۹ پرواز، توانســت رتبه دوم فرودگاه  های ایران در پروازهای داخلی را به دست آورد.  
در فروردین ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی در نشست و 
برخاست هواپیماها، رشــد ۹ درصدی در اعزام و پذیرش مسافران و رشد ۸ درصدی در 
ارسال و پست بار در پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها 

صورت گرفت.

طی فروردین امسال در کشور ثبت شد؛

اصفهان،  سومین فرودگاه در برقراری پروازهای خارجی

تزریق پول به نیازمندان، پاک کردن صورت مسئله است؛

مسکن موقتی!

 قیمت انواع مودم ای دی اس ال
ADSL Modem 

بازار

TP-LINK TD-W8151N تی پی لینک

 580,000
ریال 

650,000
ریال

تولید بیش از یک میلیون و ۸۸۰ هزار 
اصله نهال در استان اصفهان

گردشگری،  ایران هراسی را به 
ایران دوستی تبدیل می کند

  آشنایی آلمانی ها 
با دستاوردهای دانشگاه صنعتی

D-Link DSL-2730U دی لینک

  570,000
ریال

 660,000
ریال

Asus DSL-N12E_C1 Wire-  ایسو س
less N300

 1,280,000
ریال

 1,400,000
ریال

عرضه گوشت با قیمت تنظیم بازار در ماه رمضان
مدیر کل پشــتیبانی امور دام اصفهان گفت: 2۵۰ تن گوشت منجمد قرمز با قیمت 
2۱ هزار تومان و هشت هزار تن مرغ منجمد با قیمت ۵ هزار و ۷۰۰ تومان در استان 

اصفهان آماده عرضه است.

پرداخت نقدی 
اثربخشی خود را 
در طوالنی مدت 
از دست می دهد 

و تنها اثرات 
کوتاهی دارد که 

قربانیان آن مجددا 
افراد و گروه های 

پایین دست جامعه 
خواهند بود

اگر باور داریم که یکی از مشخصه های بارز نظام اسالمی، »عدالت اجتماعی« است، بنابراین باید  زاینده رود
بپذیریم که یکی از ابزارهای رسیدن به عدالت اجتماعی، اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری و فقر است. 
عدالت اجتماعی در یک جامعه تحقق نمی یابد؛ مگر زمانی که فقر در آن جامعه از بین برود و فقر از بین نمی رود، مادامی 

که بیکاری بیداد می کند. حال پرسش این است: راهکار مبارزه با بیکاری و رسیدن به فرصت های شغلی چیست؟
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پخش یک فیلم سیاسی در عید فطر
هادی انباردار، تهیه کننده فیلم»ماه گرفتگی« در خصوص زمان اکران این فیلم گفت: چون فیلم 
ما فضای سال 88 را روایت می کرد به ما گفتند فعال صالح نیست که این فیلم اکران شود و من 

فکر می کنم که اکران این اثر برای عید فطر باشد.

اخبار فرهنگی

مصطفی حسینی، مدیر امور ســینمایی حوزه هنری 
اصفهان گفت: امور سینمایی استان اصفهان در طول ماه 
مبارک رمضان در نظر دارد که بلیت سینماهای استان را 

تا پایان سانس ۱۶:۳۰ نیم بها کند.
وی با بیان اینکه پس از افزایش بهای بلیت ســینما در 
اواخر سال  گذشته دیگر افزایش قیمت در بهای بلیت 
سینماهای استان نداشتیم و اکنون بلیت سینما 8 هزار 
تومان است، افزود: در طول ماه مبارک رمضا از سانس 

۱8:۳۰ به بعد بلیت سینماها تمام بهاست.
مدیر امور سینمایی اصفهان  درباره فیلم های در حال 
اکران سینماهای استان بیان کرد: فیلم »برادرم خسرو« 
به کارگردانی احسان بیگلری که مورد تحسین منتقدان 
سینمای ایران قرار گرفته است از شنبه هفته گذشته در 

سینما ساحل به اکران درآمد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فیلم »تیک آف« آخرین 
ساخته احســان عبدی پور در سینما ســپاهان اکران 
شده گفت: پردیس ســینمایی چهارباغ در سالن نقش 
جهان خود فیلم »نهنگ عنبر2«، در سالن چهلستون 
»آشوب«، در سالن چهارسوق »نقطه کور«و  در سالن 
شیخ بهایی فیلم »ویالیی ها« را به نمایش گذاشته است.

 بلیت سینما های اصفهان 
در ماه رمضان، نیم بها می شود

 دلتنگی »بهنوش بختیاری« 
برای همکاران

بهنوش بختیاری با انتشار این عکس در اینستاگرام خود در توضیح 
این عکس نوشت: دلتنگ گل و بلبلیا

به گزارش ایمنا؛ موزه های برتر ســال ۹۵ در چهار گروه 
موزه های خصوصی، موزه های دولتی بزرگ، متوسط و 
کوچک و ۱2 محور تخصصی شامل آموزش، پژوهش، 
بازدید از موزه، تالش برای بقا، توسعه مدیریت، خالقیت 
و نوآوری، کودکان و نوجوانان، اعمال اســتانداردهای 
فنی و توســعه فیزیکی، گردآوری، معرفی، حفاظت و 
نگهداری و شعار روز جهانی معرفی شدند. در این میان و 
در بخش موزه  خصوصی، موزه شاهین شهر به عنوان موزه 
خصوصی با شاخصه بازدید، موزه کلوک نطنز به عنوان 
موزه خصوصی با شاخصه تالش برای بقا و سراموزه دکتر 
رهگشــا در بادرود به عنوان موزه خصوصی با شاخصه 
معرفی، معرفی شدند. همچنین در بخش موزه  دولتی 
کوچک، موزه عصارخانه شــاهی با شاخصه پژوهش و 
موزه برزک با شــاخصه معرفی، معرفی و تقدیر شدند. 
دربخش موزه دولتی متوسط، موزه چهلستون اصفهان با 
شاخصه استاندارد توسعه فیزیکی، بازدید و تالش برای 

بقا به عنوان موزه برتر انتخاب شد.

همزمان با برگزاری روز جهانی موزه؛

درخشش موزه های اصفهان، 
در مسابقات موزه برتر سال ۹۵

خبر

یک منبــع آگاه روز پنجشــنبه از نامه ای خبر داد که ســیدرضا 
صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی برای رییس ســازمان صدا و 
سیما نوشته و در آن خواستار پخش 
»ربنای« محمدرضا شجریان در ایام 

ماه مبارک رمضان شد.
این منبع آگاه به خبرنگار ایرنا گفت: 
این نامه در حاشیه نشست سوم خرداد 
اعضای کابینه »حسن روحانی« تسلیم 
»عبدالعلــی علی عســکری« رییس 
سازمان صدا و سیما شده اســت. هنوز در خصوص تصمیم گیری 
در مورد پخش »ربنای« استاد شجریان در ایام ماه رمضان سال ۹۶ 

خبری منتشر نشده است.
 موضوع این نامه در چند روز گذشــته در شــبکه های اجتماعی 
بازنشر شده است.استاد محمدرضا شــجریان پیش تر بارها گفته 
بود که »ربنا« متعلق به مردم اســت. این اثر ۱۹ اردیبهشت سال 
جاری ثبت ملی شد و »زهرا احمدی پور«، معاون رییس جمهوری 
و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لوح 
ثبت ملی آن را به همایون شــجریان فرزند محمدرضا شــجریان 
 اهدا کرد. استاد آواز ایران مدتی است به علت بیماری تحت مداوا

قرار دارد.

 احتمال پخش ربنای شجریان 
در رمضان امسال

اینستاگردی

تحدید حدود اختصاصی  
3/60  شــماره صادره: 1396/43/369127- 1396/2/30 نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
ساختمان پالک شماره 584 فرعی از 22/326 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات 
به نام سید رضا میرمعصومی فرزند سید مرتضی مفروز و درجریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/03/28 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

6612 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان)142 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

3/95  شماره صادره: 1396/43/370616 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 
شماره 3/4 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فرح زاینده رودی 
و محمدحســین زاینده رودی فرزندان رمضان وراث رمضان زاینده رودی که وی احد از وراث 
هادی زاینده رودی می باشد که وی نیز ورثه کوکب سلطان لنبانی صبیه محمدابراهیم می باشد 
درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه 
شنبه مورخ 96/03/30 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 6644 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 

اصفهان)168 کلمه، دو کادر(
مزایده

3/108 اجرای احکام مدنی شــعبه اول مجتمــع قضایی 1 دادگاه حقوقی اصفهــان در نظر دارد 
جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 961628 ج ح 1 م له آقای رسول میرباقری 
با وکالت آقای مجتبی نیکدوســتی علیه خانم جمیله پنیری با وکالت آقای داود ملک پور مبنی بر 
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی قدیمی بشرح ذیل در روز سه شنبه مورخ 1396/3/30 
از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل این اجراء ) زیرزمین دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش 
ملک فوق که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده می توانند با مراجعه به از آن بازدید 
و با تودیع 10 درصد قیمت پایه، در جلسه مزایده شــرکت نمایند. الف( مشخصات ملک واقع در 
اصفهان میدان احمدآباد حدفاصل خیابان های سروش و ولیعصر انتهای بن بست الله کدپستی 
8155996531 محل مورد بازدید یک باب مسکونی قدیمی ساز به شماره پالک های ثبتی 1147 و 
15190/1148 بخش 5 ثبت اصفهان که دارای اسناد تک برگی به شرح ذیل می باشد: 1- پالک ثبتی 
1147 با شماره سریال 688411 د/91، شماره ثبت ملک 105173، دفترخانه 525 صفحه 134 به 
مساحت عرصه 249/55 مترمربع سه دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان به خانم جمیله 
پنیری و شماره سریال 6888412 د/91 شماره ملک 8525 دفتر 43 صفحه 509 به مساحت عرصه 
249/55 مترمربع سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آقای رسول میرباقری و 2. پالک 
ثبتی 1148 با شماره سریال 688538 د/91 شــماره ثبت ملک 104293 صفحه 596 به مساحت 
278/8 مترمربع، سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان به نام خانم جمیله پنیری و شماره 
سریال 688539 د/91 شماره ثبت ملک 8527 دفتر 43 صفحه 512 به مساحت عرصه 278/855 
متر مربع سه دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان به نام آقای رسول میرباقری  می باشد. 
در وضع موجود ساختمان قدیمی و تخریب شده در ضلع شمالی که قسمتی از آواربرداری آن 
انجام نشده یک طبقه ضلع جنوبی به مساحت 75 مترمربع با دیوار باربر سقف تیرآهن و آجر، کف 
سرامیک، سرویس بهداشتی حمام و توالت آشپزخانه اپن با کابینت MDF و درهای آلومینیوم و 
انشعابات آب برق و گاز موجود می باشد محل دارای پروانه ساختمان به شماره 3/93/11471 
مورخ 93/4/15 و شــهرداری منطقــه 3 اصفهان با کاربری مســکونی در حد 5 ســقف 469/5 
مترمربع عرصه )پس از رعایت برهای اصالحی( و زیربنای 1499 مترمربع می باشد. ب( نظریه 
کارشناسی: با عنایت به مشخصات ذکر شده متراژ عرصه و اعیان موقعیت نوع کاربری انشعابات 
مربوطه بالمعارض بودن جهت نقل و انتقال و کلیه موارد تاثیرگذار در قضیه ارزش شش دانگ 
ملک مورد نظر در زمان مباشرت به کارشناسی مبلغ 16/900/000/000 ریال معادل یک میلیارد 
و ششصد و نود میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود.م الف:6287 اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)478 کلمه، 5 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/162 شماره صادره: 1396/43/369857- 1396/3/1 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره: 4623 فرعی از 31 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 151730 در صفحه 
245 دفتر امالک جلد 830 به نام بنیاد تعاون سپاه پاسداران اصفهان تحت شماره چاپی مسلسل 
538593 صادر و تســلیم گردیده اســت و مالک با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 8782 مورخ 1395/12/19 به گواهی دفترخانه 
424 اصفهان رسیده اســت و به موجب صورتمجلس شــماره 22053/غ مورخ 1388/11/7 به 
صورت 3 بلوک E-F-G درآمده و هر بلوک شامل 8 دســتگاه آپارتمان در و 8 واحد انباری و 8 
واحد پارکینگ می باشد و بموجب سند رهنی 92272 مورخ 1382/6/30 دفترخانه 19 اصفهان در 
قبال مبلغ 5/252/000/000 ریال در رهن قرار گرفته است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 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 نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 6611  حیدری رئیس ثبت منطقه غرب اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی  
3/139  شــماره صادره: 43/369526- 96/3/3 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 45/439 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد 
عیس پره فرزند حسنقلی درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/03/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 6711 حیدری رئیس منطقه ثبت 

اسناد وامالک غرب اصفهان)139 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

3/180 شماره صادره: 1396/43/370615 - 1396/3/2 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
مغازه پالک شماره 25/3436 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
ابراهیم کرمی زاده فرزند مصطفی درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 96/03/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 6982 حیدری رئیس 

منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان)141 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی  

3/181 شــماره صــادره: 16/43/370436 - 1396/3/2 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک شــماره 31/9644 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای مقررات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی به موجب رای شماره 
139560302025020072-1395/07/27 هیات اول به نام مهشــید میهن پرست فرزند حشمت 
مفروز گردیده که به نامش درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/03/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 6983 حیدری رئیس منطقه 

ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان)162 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/166 شماره دادنامه : 9609970351200017 شماره پرونده: 9509980351200302 شماره 
بایگانی شعبه: 950386 خواهان: شرکت بازرگانی سایپا یدک به مدیریت آقایان مسعود تبریزی 
و رمضان شرقی با نمایندگی آقای سید علی پور مستوفی فرزند سید محمد حسین به نشانی تهران  
کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج  نبش بلوار دارو پخش شرکت بازرگانی سایپا یدک . خوانده: 
آقای سید فضل ا... ناجی اصفهانی/ شیرازی فرزند مهدی به نشانی اصفهان احمدآباد ساختمان 
ناجی خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه 
چک رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت بازرگانی ســایپا یدک بطرفیت آقای سید فضل ا... 
ناجی اصفهانی، بخواســته مطالبه مبلغ 2/200/000/000 ریال وجه چک شماره 345565 مورخ 
89/12/15 عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و با توجه به آن که خوانده دلیلی 
که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشــد اقامه و ابراز نداشته، لذا دادگاه خواسته 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/200/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول بر اساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی و پرداخت 75/706/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
خواهد بود. م الف: 5469 شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)276 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/167 شماره دادنامه : 9609970354500211 شماره پرونده: 9509980358101001 شماره 
بایگانی شعبه: 951667 شاکی :خانم منصوره شــریف زارع فرزند حسن به نشانی شهرستان 
اصفهان پل تمدن خ شهید خزایی خ هدایت جنوبی بن بست یاس 20 انتهای کوچه درب سفید رنگ 
واحد 3 متهم : آقای داوود صادقی مزرجی به نشــانی خراسان شمالی بجنورد دبیرستان دانش 
کدپســتی 9414797773 اتهام :کالهبرداری دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای داوود 
صادقی مزرجی فرزند علیرضا دایر به کالهبرداری به مبلغ 29/992/935 ریال موضوع شکایت 
خانم منصوره شریف زارع با عنایت به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی پرینت حساب اخذ 
شده و استعالم از بانک عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی و متواری بودن وی دادگاه 
بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
، اختالس و کالهبرداری متهم را به تحمل یکســال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 29/992/935 
ریال جزای نقدی درصندوق دولت و رد مال به مبلغ فوق الذکر در حق شاکی صادر و اعالم می 
گردد . رای صادره غیابی می باشــد ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 5463 شعبه 119دادگاه کیفری دو شهری اصفهان)119 جزایی 

سابق()230 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/168 شماره  دادنامه : 9109970351500282 شماره پرونده : 9009980351500927 شماره 
بایگانی شعبه : 900937 خواهان : موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به مدیریت مراد علی نیکو 
پناه با وکالت آقای سید رضا طباطبائی منش به نشــانی اصفهان خیابان چهارباغ باال روبروی 
شرکت زمزم مجتمع پارسیان طبقه زیرزمین واحد 104 خواندگان : 1. آقای جعفر زمانی رنانی 
2. آقای برات علی عســگری رنانی همگی به نشانی مجهول المکان خواســته : مطالبه وجه چک 
گردشــکار : دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی موسســه قرض الحسنه مهر 
بسیجیان با وکالت آقای سید رضا طباطبائی منش به طرفیت آقایان برات علی عسگری رنانی و 
جعفر زمانی رنانی به خواسته مطالبه مبلغ نود و شــش میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال و 
خسارت دادرسی به استناد چک های 847210 و 584971 نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان درمطالبه دارد و خواندگان دفاعی که برائت 
ذمه خود یا بی اعتباری مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده اند دعوی خواهان مقرون به 
صحت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا به 
پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد و هشت ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد ضمنًا 
دایره اجراء خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ ) سر رسید چکها ( لغایت زمان اجرای 
حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم 
له ایصال خواهد داشت رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض دراین 
دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است. م الف: 5479 شعبه 15دادگاه 

عمومی حقوقی  اصفهان)309 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
3/169 شماره  دادنامه : 9609970353800214 شماره پرونده : 9509980360201423 شماره 
بایگانی شعبه : 951605 شاکی : آقای اکبر کنگی قینانی فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان خ جی 
ابر ک احمد فروغی پ 24 متهم : آقای علی گلستانه به نشــانی مجهول المکان اتهام : اعمال نفوذ 
غیر قانونی گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر 
مبادرت به انشــاء رای می نماید . رای در خصوص اتهام آقای علی گلستانه مبنی بر اعمال نفوذ 
غیر قانونی موضوع شکایت آقای اکبر کنگی قینانی فرزند هوشنگ ، دادگاه ازتوجه به مفاد کیفر 
خواست تنظیمی از سوی دادســرای عمومی انقالب اصفهان و دالئل احصایی درآن و اظهارات 
مطلعین و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود و ســایر قرائن بزهکاری وی را محرز دانسته و 
مستند به ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقرارت قانونی متهم موصوف را به 
تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی وظرف بیســت روز پس از ابــالغ واقعی قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از مهلت مذکور ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف: 5474 شــعبه 112دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی 

سابق ()215 کلمه، دوکادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/96 شماره ابالغنامه: 9610106825302320 شماره پرونده: 9609986825300161 شماره 
بایگانی شعبه: 960173 خواهان امیرعباس بخشائی دادخواستی به طرفیت خوانده غالم رشیدیان 
دزفولی و حسین حسینوند به خواسته مطالبه وجه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه اول اتاق 121 ارجاع و به کالسه 960173 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/04/20 و 
ساعت 10/45 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 6329 شعبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/97 در خصوص پرونده کالســه 950832 خواهان محمد گازر دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمدرضا فاطمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/4/24 ساعت 
15/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 6311 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره یک()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/98 در خصوص پرونده کالسه 960222 خواهان مهناز دانش ور دادخواستی مبنی بر )نسخه 
ثانی پیوســت( مطالبه به طرفیت مرضیه ایزدی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/04/24  ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 
صدوق شمالی نیکبخت چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان شهدای مدافع حرم شعبه 33 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:6270 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/99 شماره ابالغنامه: 9610100353501407 شماره پرونده: 9409980359501328 شماره 
بایگانی شعبه: 950240 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستالن اصفهان به موجب کیفرخواست 
شــماره 950240 برای امیر امیری فرزند محمد که متهم اســت به خیانت در امانت رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 96/4/25 ساعت 8:30 تعیین گردیده 
است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 
180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 6252 شعبه 109 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق()127 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/101 در خصوص پرونده کالسه 951604 ح/11 خواهان صندوق کارآفرینی امیر اصفهان با 
وکالت بهنوش باریک رو دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- فریبا شکری زاده 2- اشرف 
سلیمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/4/26 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم  شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6302 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو()121 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/102 در خصوص پرونده کالســه 951607 ش/11 خواهان صندوق کارآفرینی امیر اصفهان 
با وکالت بهنــوش باریک رو دادخواســتی مبنی بر  مطالبه تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 96/4/26 ســاعت 11/30 ظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق 
شمالی نبش چهارراه وکال شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شــود.م الف:6292  شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختــالف اصفهان)مجتمع شــماره 2(

)121 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/103 در خصوص پرونده کالسه 95-1124 ، 950664 خواهان بانک ملت به مدیریت آقای هادی 
اخالقی به وکالت محمد سجزی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهناز ملکوتی خواه 

فرزند ماشااله 2- فاطمه منوچهریان نائینی فرزند هوشنگ تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/4/26 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6289 شعبه 

27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()129 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/104 در خصوص پرونده کالسه 95-1123 ، 950665 خواهان بانک ملت به مدیریت آقای هادی 
اخالقی به وکالت محمود ســجزی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- نفیسه نگارعداقی 
فرزند هوشــنگ 2- مهدی زارعی فرزند حســین تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
96/4/26 ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6290 شعبه 

27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()128 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/110 در خصوص پرونده کالســه 189/96 خواهان داود نصر اصفهانی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ابوطالب سلطانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/4/19 ساعت 
8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهید خرازی 
حد فاصل خ آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6263 شعبه 52 حقوقی شورای 

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

3/100 در خصوص پرونده کالســه 951603 ش/11 خواهان صندوق کارآفرینی امیر اصفهان 
با وکالت بهنوش باریک رو دادخواســتی مبنی بر مطالبه تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/4/26 ساعت 11 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه 
وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 6301 شعبه 

11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()112 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/178 شماره صادره: 1396/43/370020- 1396/3/1 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شــماره 3391 فرعی از 25/555 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به 
نام عبدالرسول کمیلی فرزند علی مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 96/03/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 6902  حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)142 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/176 شماره صادره: 1396/43/369996- 1396/3/1 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 1430 فرعی از 15/400 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام 
فاطمه حاجی رستم هندی فرزند غالمحسین مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/03/28 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 6878 حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )142 کلمه، دو کادر(
مفاد آرا )نوبت اول( 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
»آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی«
برابرآراء شــماره های ذیل صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی الحاق موادی  به قانون  ســاماندهی مستقر در واحدثبتی حوزه 
ثبت ملک خوانسار،تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است.لذا مشخصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شــرح زیربــه منظوراطالع عموم دردونوبــت به فاصله 15 
روزآگهی میشوددرصورتی که اشــخاص نسبت به صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشــته باشــند،می توانندازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره 
ثبت اسنادوامالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شماره139660302011000041 مورخ 1396/02/21 خانم فاطمه فرقانی فرزند محمد 
مهدی  بشماره شناسنامه 1350 صادره خوانساردارای کد ملی 1229321268 در 4 سهم مشاع 
از 14 سهم ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 2121/94 متر مربع پالک شماره 557 فرعی از  15 

اصلی واقع دربخش شش ثبت خوانسار
2- رأی شماره139660302011000042 مورخ 1396/02/21 خانم فاطمه فرقانی فرزند محمد 
مهدی  بشماره شناســنامه 1350 صادره خوانســاردارای کد ملی 1229321268 در ششدانگ 
یک قطعه باغ  به مساحت 588/70 متر مربع پالک شــماره 664 فرعی از  15 اصلی واقع دربخش 

شش ثبت خوانسار
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 06 /1396/03

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/21                                                                                                                                                                                                                                            
م الف: 53 شیخ سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار

مجموعه داستان »سیاهی چســبناک شب« نوشته محمود 
حسینی زاد در 8۶ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت 

8۰۰۰ تومان در نشر چشمه منتشر شده است.
این کتاب با داســتان های »این چهار پنج نفر«، »ســیاهی 
چسبناک شــب«، »هرم یادها«، »آن وقت«، »کتک خورده 
بود«، »کافه تریا«، »گریه می کرد« و »ردی ســربی« همراه 

است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: آشنایی با مردی جوان، 
نسیمی اســت در زندگی مردی تنها، نسیم توفان می شود و 

مرد سرگردان.
دو نفر سال ها به هم نگفته اند »دوســتت  دارم«. تمام رابطه 

»دوستت دارم« بوده. حاال که دیر شده، چه؟
زندگی دختری بنا شده بر عشق به مرد جوانی. دختر از خطای 

مرد نمی گذرد و بار حسرتی را می کشد، ویرانگر.
پسرکی تا حد مرگ تحقیر شده و مردی که نپرسیده می داند، 
 چه بر سر پســرک آمده. هر دو باید جایی چیزی می گفتند 

و نگفتند.
مردی ایستاده در باران مقابل پنجره ای تاریک، آرزو می کند 

برق رفته باشد، نه زن.
گاهی یک کلمه، یک لحظه، می تواند نجاتت دهد.

کلمه را نگویی، لحظه را از دست بدهی، از دست رفته ای.
همچنین رمان »نهنگی  که یونس را خورد، هنوز زنده است« 
نوشته ســعید محســنی در ۱۶۹ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ 

نسخه و قیمت ۱۴هزار تومان در همین نشر عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب آمده است: تازه ترین رمان سعید 
محسنی نامی عجیب دارد، »نهنگی که یونس را خورد، هنوز 
زنده اســت«. این عجیب بودن در بافت رمــان نیز چنان جا 
گرفته که ما را با رمانی متفاوت روبه رو می کند. محسنی که 
کتاب قبلی اش، »دختری که خودش را خورد«، با اقبال خوبی 
روبه رو شد در این رمان زبان طنزآلود و روایی اش را حفظ کرده 
و درباره مردی می نویسند که جهان بر او تنگ آمده. او در یک 
کتاب خانه عمومی کار می کند؛ کتاب خانه ای فقیر، کم مراجع، 
خاک گرفته و در عین حال در حال پوسیدن. باید فرمایشات 
همکاری را هم که مدام در حال تنگ تر کردن این فضاســت 
تحمل  کند در کنار خاک پارکی که حوالی کتاب خانه است، 
تنهایی و بی کتابی کتاب خانه و از آن مهم تر، جهانی که مملو از 
جنون شده. در این فضا روزی دختری برای گرفتن کتاب وارد 
این کتاب خانه می شــود، اما ماجرا آن جوری که احتماال فکر 
می کنید پیش نمی رود! محسنی در رمانش موقعیتی ساخته 
طنزآلود و مملو از احساس زجر و تک افتادگی برای کسی که 
چنبره مفهوم این کتاب خانه نفرین شــده در حال بلعیدنش 

است... مثل یک نهنگ... یک رمان متفاوت و خواندنی.
رمان»بازی های مردانه« نوشــته آرمان امیری نیز در ۳2۴ 
صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت 2۶ هزار تومان در 

نشر چرخ راهی بازار شده است.
در نوشته پشــت جلد کتاب آمده اســت: پدر، پسر و وکیل، 

مثلثی مردانه را حول جنایتی ناجوان مردانه تشکیل می دهند. 
نقشــه هایی که هریک در این بین پیــاده می کنند ترکیبی 

چندگانــه اســت از مقاصد 
احساســات  و  متفــاوت 
متناقضی از عشــق و نفرت 
که به یکدیگر دارند. آرمان 
امیری چندین ســال است 
کــه در حــوزه سیاســی و 
اجتماعــی روزنامه نگاری و 
وبالگ نویســی می کند. به 
همین خاطر، ردپای تاریخ 
معاصــر ایــران در رمان او 
نقش پررنگی دارد. راز روابط 
پیچیده این بازی های مردانه، 
درسایه ســنگین مجادالت 
نســل های پیشین است که 
از پس تاریخ بر نســل امروز 
ســنگینی می کند. میراثی 

تاریخی که هر یک از شــخصیت های رمان بــه نوعی با آن 
درگیر هستند و به شیوه خود با آن مواجه می شوند. سیمای 
نقش آفرینان این تاریخ پرمجادله تماما مردانه به نظر می رسد، 
اما اگر جای خالی بین سطرها را با تصویر نیمه پنهان زنان پر 

نکنیم، راز جنایت هیچ گاه کشف نخواهد شد.

داستان های جدید ایرانی به بازار کتاب آمدند

مجموعه داستان »سیاهی چسبناک شب« از محمود حسینی زاد، رمان »نهنگی  که یونس را خورد، هنوز زنده  است« از سعید محسنی و »بازی های مردانه« از آرمان 
امیری به تازگی راهی بازار شده اند.

محسنی در این 
رمان زبان طنزآلود 
و روایی اش را حفظ 

کرده و درباره مردی 
می نویسند که 

جهان بر او تنگ 
آمده
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ماموریت ویژه میهمانداران؛

 ردیابی احساسات مسافران 
با هدست واقعیت افزوده

 سامسونگ در حال کار روی 
گلکسی S9، با اسم رمز »Star« است   

یک خط هواپیمایی اروپایی قصد دارد با استفاده از هدست هلوگرافیک 
)واقعیت افزوده(جزییات غذای مورد عالقه و احساســات مسافران 
هواپیما را هنگام سفر، ردیابی کند. مایکروسافت قصد دارد هدست 
واقعیت افزوده  هولولنز رارونمایی کنــد. به همین دلیل کاربردهای 
جالبی برای این هدست ایجاد شده اســت. درهمین راستا شرکت 
 Dimention ایرنیوزلند« به تازگی اعالم کرده مشغول همکاری با«
Data است تا با کمک این هدســت خدمات ارائه شده در هواپیما را 
ارتقا دهد؛ البته این پروژه هنوز در مرحله آزمایشی است. براساس آن  
میهمانداران با کمک هولو لنز می توانند با نگاه کردن به مسافر به سرعت 

جزییات غذای مورد عالقه و برنامه سفر او را متوجه  شوند.
  به نظر می رسد  این شرکت در حوزه ردیابی وضعیت احساسی مسافر، 

حاالت صورت و ضربان قلب فعالیت هایی انجام داده است.

با توجه به گزارشــی جدید، کمپانی سامسونگ کار روی پرچمداری 
جدید از سری S خود را آغاز کرده است. به احتمال زیاد این کهکشانی 
جدید، گلکسی S9 نامیده شــده و با اسم رمز »اســتار« در چرخه 
آماده سازی برای تولید قرار گرفته است. مدل دیگری از این سری که 
صفحه نمایشی بزرگ تر خواهد داشت، »اســتار 2« نام گذاری شده 
 »Project Dream «نیز با رمز S8 است. به یاد دارید که گلکسی
خوانده می شد و گلکسی نوت 8 نیز هم اکنون نام »Great« را یدک 
می کشد. این گزارش اشاره می کند که توسعه گلکسی S9 حدود 3 تا 
4 ماه زودتر از برنامه ریزی همیشگی آغاز شده، پس باید چند ماه زودتر 
نیز منتظر شروع تولید آن باشیم. الزم به ذکر است که تا کنون هیچ چیز 
به طور رسمی توسط سامسونگ تایید نشده و تمامی این مطالب فقط 

در حد شایعه هستند.

علم پژوهی

بررسی های اخیر نشــان می دهد که گرافین می تواند 
رفتار خودترمیمی داشته باشد، به شکلی که در صورت 

آسیب ساختاری، خود را ترمیم می کند. 
این ویژگی می تواند برای ساخت پوست مصنوعی مورد 

استفاده قرار گیرد.
به گزارش آنــا؛ گرافین ماده ای تــک الیه ای  از جنس 
کربن است که به عنوان مقاوم ترین ماده جهان شناخته 
می شود.یافته های اخیر پژوهشگران حاکی از از وجود 
پدیده خودترمیمی در گرافین است که می توان از این 
ویژگی برای ساخت پوست مصنوعی استفاده کرد. از 
دیگر کاربردهای این پدیده، استفاده از آن برای ساخت 

حسگر است.
سال هاست که دانشــمندان به دنبال تولید جایگزین 
برای پوست انسان هستند، اما تا کنون مواد مصنوعی 

ساخت بشر چنین ویژگی نداشته است.
 به دلیــل امکان ایجاد خراش تصادفی، پوســت مورد 
اســتفاده در ربات ها باید دارای قابلیت خودترمیمی 
باشند. این گروه نشان دادند که می توان نانوحسگری 
ســاخت که در آن گرافین به کار رفته باشــد تا وجود 
ترک و آسیب را به سرعت شناســایی کند. به محض 
شناسایی، فرآیند ترمیم و هســته زایی آغاز می شود. 
 این ویژگی باید به گونه ای باشــد که بعد از گسترش
  شــکاف در ســطح پوســت نیــز فرآینــد ترمیــم

 انجام شود.
نتایج نشــان می دهد کــه خودترمیمی بــا ترکیب 
خودبه خودی پیوندهای آســیب دیده انجام می شود. 
این گروه یک الیه منفرد گرافینی که در آن نقص هایی 
از قبل وجود داشت را تحت فشار قرار و نشان دادند که 
به محض برداشتن فشــار از روی گرافین، بخش های 

آسیب دیده ترمیم می شود.
گوشــا آکاریا، از محققــان این پــروژه، می گوید: »ما 
قصد داشــتیم تا رفتار خود ترمیمی را هم در گرافین 
آسیب دیده و هم گرافین دست نخورده مشاهده کنیم. 
همچنین به دنبال اســتفاده از این پدیده در ساخت 
نانوحسگر برای شناسایی نقطه آسیب دیده با استفاده 
از شبیه سازی دینامیک سلولی بودیم. در حال حاضر 
می توانیم شــواهد مربوط به خودترمیمــی ترک در 
گرافین بدون نیاز به محرک هــای خارجی را به طور 

مستند ارائه دهیم.«
این گروه تحقیقاتی نشان دادند که طول ترک یا شکاف 
ایجاد شده روی سطح اهمیت ندارد و گرافین می تواند 

آن را ترمیم کند.

فناورانه

یک شرکت تجاری به نام Eleven ،کفش ورزشی جالبی تولید کرده که هم 
به عنوان ابزار ارتباط با شبکه های بی سیم وای فای قابل استفاده است و هم 

برای شارژ گوشی و نمایش ویدئو به کار می رود.
 این کفش نمایشــگرهای کوچک و باریکی روی ســطح بسته شدن چسب
  کفش دارد و فایل هــای ویدئویی مختلفــی از این طریق قابل مشــاهده

 است.
کفش مورد نظر، برای تامین انرژی دارای باتری بوده که بعد از هر بار شارژ به 

مدت سه ساعت قابل استفاده خواهد بود.
 قرار است بخشی از درآمد ناشــی از فروش این کفش های عجیب و غریب 

صرف امور خیریه و خرید کفش و لباس برای افراد محروم شود.
شاید مهم ترین مزیت این کفش از نظر بسیاری از کاربران امکان شارژ کردن 
گوشی همراه باشد زیرا می توان با وصل کردن ســیم رابط گوشی به پورت 

USB آن را شارژ کرد.
فعال تنها یک جفت از این کفش تولید شــده و برای فروش با اهداف خیریه 
در سایت حراجی آنالین ebay قرار گرفته است. در هشت روزی که از زمان 
عرضه این کفش در ebay می گذرد قیمت آن در میان طرفداران به 4۹۵۰ 

دالر افزایش یافته است.

هوش مصنوعی رنگ شناس نمی شودکفش ورزشی سازگار با وای فای

پژوهشگران تکنولوژی های نوین نتوانستند با استفاده از یک هوش مصنوعی 
پیشرفته، نام گذاری رنگ ها را بیاموزند. اگر نگران آخر الزمان روباتیک هستید که 
در آن روبات ها هر کاری را که انسان می تواند انجام دهد از او ربوده اند، یک شغل 
پیدا شده است که هوش مصنوعی توانایی انجام آن را ندارد. کار کشف و نام گذاری 
رنگ های تازه، کاری دشوار است که هنوز هیچ هوش مصنوعی ای از پس انجام آن 
بر نیامده است. پژوهشگران برای آزمودن توانایی روبات ها در نام گذاری رنگ ها 
و ســایه های تازه، 77۰۰ رنگ موجود در مجموعه شروین-ویلیامز را به همراه 
مشخصات RGB آنها به یک ابرکامپیوتر دارای هوش مصنوعی شبکه ای ارائه 
دادند و از او خواستند تا نام های جدید برای رنگ های غیرمتعارف بسازد. نتیجه 
این تجربه این بود که ابرکامپیوتر، مشغول ارائه نام های قلمبه  و نامفهومی مانند 

Bylfgoam و Dondarf شد.
در مرحله بعدی نحوه اســتفاده از ترکیبات معنــی دار و قابل فهم به کامپیوتر 
آموخته شد و نتیجه حاصل کمی ارتقا یافت، اما کلماتی مانند »سندی احمق« 
یا »خاکستری عمومی« باز هم برای رنگ ها مناسب نبودند و پژوهشگران به این 
جمع بندی رسیدند که هوش مصنوعی درک مناسبی برای نام گذاری رنگ ها و 

سایه های تازه اختراع شده از رنگ های موجود را ندارد.

بیت کوین در حال طی کردن مسیر پیشرفت است و هرروز نقطه  عطف جدیدی 
در این روند پشت سر می گذارد. در زمان تهیه  این گزارش، ارزش یک بیت کوین 
که به اختصار با BTC نیز به آن اشاره می شود به مقدار 2734.۹۹ دالر بوده است. 
با در نظر گرفتن این نکته که ارزش بیت کوین در گذشته به ندرت و به سختی از  
2۰۰۰ دالر بیشتر شده است، رسیدن ارزش آن در یک بازه  زمانی کوتاه و آن هم 

به چنین میزانی کامال غیرعادی به نظر می رسد.
اگر ما تا چند روز پیش در گزارش هایمان اشاره می کردیم که قرار است ارزش 
بیت کوین به زودی به 2۵۰۰ دالر برسد؛ اکنون به نظر می رسد که ما باید در این 
رقم تجدید نظر کنیم و این بار بگوییم که بیت کوین به زودی از 3۰۰۰ دالر هم رد 
خواهد شد. این اتفاق در صورتی که درخواست ها برای آن ادامه پیدا کند، احتماال 
به زودی اتفاق می افتد.به نظر می رسد بیت کوین اکنون به یکی از جذابیت های 
اصلی دنیای فناوری تبدیل شده و همه از آن استقبال می کنند. این موضوع با 
تمایل افراد برای تبدیل پول هایشان به واحد پول دیجیتال کامال مشهود است. در 
همین حین، بیت کوین و همین طور سایر ارزهای رمزپایه تحت تاثیر خبرهایی در 
مورد اقبال و تمایل دولت ها و کمپانی ها برای استفاده از آن قرار گرفته اند. ارزش 
بیت کوین با وضعیت سیاسی یا موقعیت یک کشور خاص تغییر نمی کند؛ این 

چیزی است که در واحدهای پول متداول به وفور شاهدش هستیم.

عبور ارزش بیت کوین از ۲۷۰۰ دالر

هوش سنج

برای نوشــتن اعداد از 28 تا 8۰ چند بار رقم 7 به کار 
می رود ؟

فرض کنیم عدد پنج رقمی به صورت abcde باشد
abcde1=10abcde+1
1abcde=100000+abcde

پس با توجه به اینکه abcde1 ،سه 
برابر 1شده است داریم:

3abcde+10abcde+1=300000
با حل معاده ساده فوق داریم:

7abcde=300000-1
abcde=42857 در نهایت جواب

  معمای شماره ۲14۷

  جواب معمای شماره ۲146

 شــاید »آچار فرانسه« بهترین لقبی باشــد که بتوانیم به
 Timbre بدهیم. برنامه ای که با امکانــات فراوان و رابط 
کاربری ســاده خود توانســت به ســرعت دل دارندگان 
دیوایس های اندرویدی را به دســت بیاورد. Timbre را 
می توانیم به سه قسمت تقسیم کنیم: Video ،Audio و 
Other. کسانی که می خواهند روی فایل های صوتی خود 
تغییراتی بدهند، باید به بخش Audio رجوع کنند. اینجا 
می توانید به کمک Join چندین فایل صوتی را با هم ترکیب 

کنید یا به واسطه Cut بخشی از آن را جدا کنید.
 ،]Split[ عالوه بر آن قابلیت تقسیم صدا به چندین قسمت
 ]Bitrate[ تغییر بیت ریت ،]Omit[ حذف بخشی از آهنگ
یا فرمت موزیک ]Convert[ را هم دارید. همین امکانات 
را با قسمت Video که مرتبط با فایل های ویدئویی است 
هم شاهد هستیم؛ با این تفاوت که اینجا دو ویژگی متفاوت 

دیگر وجود دارد.

یکی از آنها Remove Audio نام داشته و همانگونه که 
اســمش نشــان می دهد، صدا را از ویدئو حذف می کند. 
 Audio نسبت به Video دومین قابلیت متفاوت بخش
هم جداسازی صدا از تصویر ]Video to Audio[ بوده و 
کسانی که می خواهند دیالوگ یا ترانه ای را از ویدئوی آن 
جدا کنند، این گزینه به کارشان می آید. با وجود اینکه همین 
دو بخش به خوبی نیازهای کاربران را بر طرف می کند، اما 
Xeus برای کارآمدتر کردن اپلیکیشنش قسمت Other را 
 Text و Console هم اضافه کرده که فعال تنها به دو شاخه
 Text to Speech تقســیم شده اســت؛ to Speech
متن را به گفتار تبدیل کرده و Console برای کسانی که 
برنامه نویس هستند مناسب خواهد بود.با توجه به کارایی 
 Other این قسمت، احتماال در آینده امکانات بیشتری به
اضافه می شود. شما می توانید برای دانلود این اپلیکیشن 
این آدرس  goo.gl/ldjF06   را در مرورگرتان وارد کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

گرافین می تواند رفتار 
خودترمیمی داشته باشد

آئودیرویخودروهایبرقیرالیکراسسرمایهگذاریمیکند
آئودی از یک سری خودروی برقی رالی کراس پشتیبانی می کند و اذعان دارد که استفاده از 

فناوری الکتریکی در خودروها می تواند سودمند باشد.

 ایسوس از گوشی هوشمند
 ZenFone Live رونمایی کرد 

نحوه ارسال پیام  ویدئویی آنالین 
در تلگرام

ایسوس از گوشی هوشــمند ZenFone Live رونمایی کرد. این 
گوشــی در هند با قیمت ۹۹۹۹ روپیه که معادل 1۵4 دالر است، 
به فروش می رسد. نمایشــگر ۵ اینچی ZenFone Live از نوع 
IPS LCD بوده و دارای رزولوشن 128۰ در 72۰ است. پردازنده 
 Adreno آن GPU 4 هسته ای گوشی، اسنپ دراگون 41۰ بوده و
3۰6 است. رم گوشی 2 گیگابایت و حافظه داخلی آن 16 گیگابایت 
اســت، که با حافظه جانبی microSD می تــوان آن را ارتقا داد. 
دوربین اصلی 13 مگاپیکســلی با دریچه دیافراگم f2.0 و دوربین 
سلفی ۵ مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم f2.2 وظیفه ثبت تصاویر 
کاربران را برعهده دارند. دوربین ســلفی دارای فلش LED بوده و 
اندازه پیکسل آن 1/4میکرومتر است. گوشی، دو سیم کارته است و 
باتری آن 26۵۰ میلی آمپر ظرفیت دارد. سیستم عامل گوشی اندروید 
6.۰و از رابط کاربری ZenUI ایسوس نسخه 3.۰ استفاده می کند.

ایسوس، ZenFone Live را اولین گوشــی پخش زنده در دنیا 
می داند که به طور real-time )زمان واقعی( تصاویر را زیباسازی 
می کند. این یعنی گوشی حالت های زیباسازی برای دوربین دارد، 
که در برنامه هایی که شــامل پخش زنده هستند مثل اینستاگرام، 
فیس بوک یا یوتیوب فعال می شــوند و بهبود کیفیت تصویر را در 
پی دارند. گوشی، دو میکروفون با فناوری MEMS )سیستم های 
میکروالکترومکانیکی( دارد که می تواند کیفیت صدای دریافتی را 
بهبود دهد. کیفیت این میکروفون ها در محیط های شلوغ و نویزی 
هم بسیار عالی است. این گوشی در رنگ های صورتی، طالیی و سیاه 

ارائه شده است.

آپدیت 4.۰ تلگرام شــامل قابلیت های جدیــدی مانند پیام های 
ویدئویی مشابه پیام های صوتی و همچنین تلسکوپ و قابلیت انتشار 

ویدئوها در فضایی غیر از تلگرام است.
تلگرام با مشاهده تمایل کاربران به پیام های صوتی در این پیام رسان، 
در جدیدترین آپدیت خــود قابلیت پیام های ویدئویــی را اضافه 
کرده است. برای ارســال یک پیام ویدئویی، با مراجعه به هر یک از 
گفت وگوهایتان در تلگرام، باید روی آیکون میکروفن برای تغییر به 
وضعیت دوربین ضربه بزنید. سپس باید مانند ضبط پیام های صوتی، 
آیکون دوربین را نگه دارید و پیام خود را ضبط کنید و در نهایت با رها 

کردن دکمه ضبط، پیام شما ارسال می شود.
پیام های ویدئویی سریع هستند زیرا تلگرام آنها را حتی زمانی که شما 
در حال ضبط هستید، فشرده و ارسال می کنند؛ البته حتی اگر نگه 
داشتن دکمه کار دشواری به نظر می رسد، می توانید دوربین را در 
حالت ضبط با کشیدن به باال قفل کنید. این کار اکنون برای پیام های 

صوتی هم امکان پذیر است.
پیام های ویدئویی به طور پیش فرض به صورت خودکار دانلود و اجرا 
می شوند و شما می توانید از طریق تنظیمات این دانلود خودکار آن را 
تغییر دهید. همچنین در حالی که همزمان یک پیام ویدئویی را تماشا 
می کنید، می توانید آزادانه چت های دیگر خود را باز کنید و ویدئو در 
گوشه تلگرام برای شما ظاهر می شــود. شما می توانید صفحه پیام 

ویدئویی را در اطراف صفحه نمایش حرکت دهید.
تلسکوپ

یکی دیگر از قابلیت های جدید تلگرام، تلسکوپ است. یک پلتفرم 
اختصاصی میزبانی ویدئو برای افرادی کــه از ویدئو برای ارتباط با 
مخاطبان خود استفاده می کنند. با تلسکوپ می توانید فراتر از فضای 
تلگرام بروید. این قابلیت، از ویدئوهای دایره ای شکل و یک دقیقه ای 
مشابه پیام های ویدئویی اســتفاده می کند و نیازی به داشتن یک 

حساب در تلگرام برای تماشای آنها نیست.
 Telesco.pe اکنون هر کانال عمومی در تلگرام دارای یک آدرس
است و تمامی ویدئوهای آن در دسترس کاربران اینترنت از سراسر 
دنیاست. هر بار که یک پیام ویدئویی را در کانال عمومی بارگذاری 
می کنید، آن ویدئو به طور خودکار وارد فضای Telesco.pe می شود 
و قابل دسترسی خواهد بود. با تلســکوپ حتی کاربرانی که تلگرام 
ندارند می توانند با به اشــتراک گذاری آنها در توییتر و فیس بوک از 

ویدئوها لذت ببرند.
این آپدیت در روزهای اخیر منتشر شده است و کاربران با مراجعه به 
فروشگاه های آنالین گوگل پلی و یا اپ استور می توانند آن را دانلود 

کرده و از آن بهره ببرند.

دانشمندان یک ونوس مگس خوار مصنوعی طراحی کرده اند 
که همانند این گیاه طبیعی، بازوهای خود را باز می کند و اشیای 
بسیار ریز را برمی دارد.دانشمندان دانشگاه فناوری »تمپر« در 
فنالند می گویند که این ابزار منعطف می تواند راهگشای ساخت 
ربات های نرم شود که به راحتی اشــیای بسیار ریز را بردارد و 
بدون نیاز به برنامه نویسی یا قطعات کنترل شده کامپیوتری، به 
صورت خودران عمل کند.آری پریماجی، مدیر گروه تحقیقاتی 

سازنده این ربات می گوید: »اگر می خواهید ابزار هوشمندی 
بسازید، اغلب اوقات باید از کامپیوتر و برخی مدارهای کنترلی 
استفاده کنید که به حسگرها و آشکارسازها وصل می شوند. در 
نتیجه سیستمی خواهید داشت که بخش های بسیار زیادی 

دارد و مجبورید تمام این قطعات را با هم یکپارچه کنید.«
به گفته محققان، این ابزار از خط مونتاژ ریزتراشه ها گرفته تا 
ربات های انبارگردان که موجودی قفسه های انبار را مدیریت 

می کند، کاربردهای بسیاری خواهد داشت.ونوس مگس خوار 
طبیعی، غده ای برای تولید شــهد دارد که داخل گیاه است و 
حشرات را به خود جلب می کند. دو قســمت اصلی این گیاه 
شبیه به فک هستند و زمانی که حشره ای به آن نزدیک می شود، 
این دو قسمت از هم باز می شوند و حشره را می بلعند. محققان 
از مکانیســم این گیاه الهام گرفته اند، اما تفاوت در این است 
که ربات حشره ای شــکار نمی کند، بلکه در مدت زمان بسیار 
کوتاهی باز می شود و شیء ریز رابرمی دارد. این ابزار از دو بخش 
تشکیل شده:یک رشته فیبر نوری و یک ورقه که از االستومر 

کریستال مایع با قابلیت پاسخ دهی نوری درست شده است. 

ربات »ونوس مگس خوار«، دانه  نمک را هم برمی دارد

معرفی اپ Timbre؛

 ویرایشگری کارآمد برای فایل های صوتی و تصویری

امواج وای فای می تواند از میان دیوارها بگذرد. این حقیقت 
را می توان آسان فرض کرد؛ در حالی که هر روز با استفاده از 
امواج نامرئی یک روتر بی سیم که در اتاق دیگری قرار گرفته 

است، به گشت و گذار در فضای مجازی می پردازیم.
با این حال، گذر همه اشعه های مایکروویو به گوشی همراه، 
تبلت و لپ تاپ های ما نمی افتد. روترها، سیگنال های خود را 
در همه جهات پخش و منتشر می کنند؛ درست مانند اینکه 

المپی نامرئی در خانه ها و اداره های ما روشن شود.
حاال دانشمندان آلمانی راهی برای بهره برداری از این ویژگی 
پیدا کرده  اند تا هولوگرام یا عکس سه بعدی اشیای داخل یک 

اتاق را، خارج از آن اتاق، بگیرند.
فیلیپ هال، دانشجوی 23 ساله فیزیک در دانشگاه مونیخ، در 
این باره می گوید: »اساسا می توان یک اتاق را با نقل و انتقالت 

وای فای شخص اسکن کرد.«
هال در ابتدا این دستگاه را به عنوان بخشی از پایان نامه خود 
و با کمک سرپست علمی، فریدمن رینهارد، ساخت. سپس 
 Physical « این دو مطالعه ای درباره تکنیک خود به مجله
Review Letters« ارائه دادند که به زودی منتشر خواهد 
شد. هال می گوید در حال حاضر این فناوری تنها در مرحله 

نمونه اولیه قرار دارد و دارای رزولوشن محدود است.
وی می افزاید: »اگر یک فنجان قهوه روی میز باشد، می توانید 
ببینید که چیزی آنجاست، اما نمی توانید شکل آن را ببینید. 
همچنین می توانید فرم بدنی یک انســان یا یک سگ روی 
کاناپه را تشخیص دهید. در واقع قادر به دیدن همه اشیایی 

هستید که اندازه آنها بیشتر از چهار سانتی متر باشد.«
تقریبا چند سالی می شــود که توانایی دیدن از میان دیوار با 

استفاده از امواج وای فای پدیدار شده است.
بعضی از دســتگاه ها با یک یا دو آنتن وای فــای می توانند 
مزاحمت های خانگی یا اشــیای متحرک را شناسایی کنند. 
برخی دیگر با اســتفاده از تعداد زیادی آنتن قادر به ساخت 
تصاویر دو بعدی هستند،اما به گفته هال، تا به حال کسی از 
وای فای برای ساخت هولوگراف سه بعدی از کل یک اتاق و 

وسایل داخل آن استفاده نکرده است.
وی می گوید: »از آنجایی که ســیگنال های بیشتری را ثبت 
می کنیم، روش ما تصاویر بسیار بزرگ تری را ارائه می دهد. 

در این روش کل سطوح اتاق را اسکن می کنیم.«
روش »هال« متفاوت تر از دیگران است؛ چرا؟

1-  در این دستگاه از دو آنتن استفاده می شود: یکی ثابت در 
محل و دیگری آنتی که حرکت می کند.

 آنتن ثابت پس زمینه میدان وای فای را ثبت کرده و به عنوان 
مرجع در محلی که قرار گرفته کار می کند. در این میان آنتن 
دیگر به صورت دستی جا به جا می شود تا میدان امواج همان 

وای فای را از محل دیگری ثبت کند.
هال اضافه کرد: »نیازی نیست که این آنتن ها خیلی بزرگ 
باشند؛ آنتن های کوچک مثل آنتن گوشی های هوشمند هم 

برای این کار کافی است.«
2- هر دو آنتن نه تنها می توانند شدت)روشنایی( سیگنال 
وای فای را ثبت کنند بلکه قادر به ثبت فاز آن هم هســتند: 
یک ویژگی نوری از این واقعیت نشــأت می گیرد که درواقع 

یک موج است. 
برای مثال، نور لیزری تنها یک فاز دارد؛ در حالی که یک المپ 
رشته ای ترکیبی از فازهای مختلف نوری را منتشر می کند 
درست مانند لیرز؛ روترهای وای فای هم اشعه مایکروویو را 

در یک فاز منتشر می کنند.
درنهایت، سیگنال های دریافتی از هر دو آنتن به طور همزمان 
وارد یک کامیپوتر می شوند و نرم افزار مخصوصی که در شدت 
و فاز سیگنال ها متفاوت است )کم و زیاد شدن آنها با گذشت 

زمان( را نشان می دهد.
نرم افزار تصاویر دو بعدی زیادی تولید می کند، سپس آنها را 
در یک هولوگرام سه بعدی در کنار هم قرار می دهد و به خاطر 
اینکه وای فای از اکثر دیوارها عبور می کند، این هولوگرام ها 

اشیای داخل اتاق را نیز نشان می دهند.

دیگرهیچدیواریسدراهعکاسینمیشود

ترفند

دانشمندان با استفاده از امواج وای فای راهی پیدا کرده اند تا از میان دیوارها هم عکسبرداری کنند.
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يادداشت
مضجع هالل بن علی )ع( آران و بیدگل غبارروبی شد

مضجع هالل بــن علی )ع( آران و بیــدگل متقارن با دهــه هاللیه و با حضور 
 نماینــده ولی فقیــه در کاشــان و امــام جمعــه آران و بیــدگل غبارروبی 

شد.

 ويژه

امام جمعه گلپایگان در همایش ائمه جماعات شهرستان اظهار کرد: اگر امروزه قدرت جهانی بمب 
هسته ای است پس چرا آمریکا و اســراییل از ایران می ترسند، آن قدرتی که می تواند جهان را به 

چالش بکشد قدرت ایمان است و ایمان هم در مساجد ایجاد می شود.
حجت االسالم والمســلمین محمد عالء الدینی ادامه داد: ما باید بدانیم اولویت این شهرستان و نظر علما چیست؛ در 
فرصت های تبلیغی اولویت با افرادی است که مدت های زیادی زحمت 
کشیده اند. دشمنان به دنبال زدودن حساسیت ها و غیرت های اجتماعی 
هستند.گاهی مشاهده می کنیم به بهانه جشن انتخاباتی چهار نفر جمع 
می شــوند و به یک مبنای دینی آســیب وارد می کنند، این هجمه بر 

باورهای دینی افراد بسیار سنگین است .
همچنین رییس تبلیغات اســالمی گلپایگان گفت: در ســال 94 ، 330 
طالق در این شهرستان اتفاق افتاده است و در سال گذشته هم اگر این آمار 
افزایش پیدا نکرده باشد،کاهش نداشته ؛لذا ائمه جماعات به موضوعات 

خانواده و  آسیب های اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین یزدان بخش قاســمی افزود: برخی در زمان 
انتخابات در زمینه تببین انقالب به خوبی ورود پیدا کردند که چوب آن را هم خوردند، اما همواره باید بدانیم روحانیون 

و مبلغین عرصه فرهنگی مساجد را خالی نکنند.

امام جمعه گلپايگان:

 هجمه بر باور های دینی افراد بسیار سنگین است

مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان نطنز در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: با کمک خیرین، در ایام ماه 
مبارک رمضان سال جاری، 1200 ســبد غذایی بین مددجویان توزیع 
می شود.محمد رضا مومی اردستانی افزود: 1214 خانوار تحت پوشش 
کمیته امداد نطنز هستند که بیش از 1200 سبد غذایی بین این عزیزان 
در ایام ماه مبارک رمضان توزیع می شــود که عالوه بر این 1200 سبد 
غذایی، تعداد 2000 پرس غذای گرم به صورت افطاری بین مددجویان 
توزیع می شــود. مدیر کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان نطنز 
پیرامون طرح محســنین که در این شهرستان در حال اجراست، گفت: 
طرح محسنین مرتبط با خانواده های نیازمندی است که در همه ابعاد 
زندگی دچار مشکالت عدیده ای هســتند.وی تصریح کرد: حامیان و 
نیکوکاران در قالب طرح محسنین،کمک های نقدی و غیرنقدی خود را 

خانواده های نیازمند تحت حمایت اهدا کرده اند .

پنجشنبه شب طی مراسمی با حضور رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کاشان، رضا رفیعی، جمعی از شعرای برجسته 
کاشانی و دبیران انجمن های ادبی این شهر کتاب »بندهای آزاد 2« رونمایی شد. 
الهه کاشانی در حاشیه این مراســم و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف از 
این کار معرفی شاعران گمنام کشور است، اظهار داشت: شعر 24 شاعر از سراسر 
کشــور در این کتاب وجود دارد و در 1000 تیراژ و 235 صفحه تهیه و تنظیم 
شده است.مؤلف کتاب بندهای آزاد 2 ضمن اشاره به جزییات این کتاب افزود: 
در این کتاب سعی شــده بیوگرافی جامعی از شاعر در کتاب ذکر شود و پس از 
آن تعریف شعر از نگاه آن شاعر آورده شده و پس از شعر شاعر، نقدی بر شعر او 
نوشته ام.کاشانی با بیان اینکه پل ارتباطی شاعر با مخاطب برای عالقه مندان به 
نقد هر چه بهتر شعر و کمک به شاعر در پایان نقد شعر شاعر آورده شده است، 
خاطرنشان کرد: گردآوری این کتاب 10 ماه به طول انجامیده و این کتاب نسبت 

به بندهای آزاد 1 کامل تر است.

مدير کمیته امداد نطنز خبر داد:

توزیع 1200 سبد غذایی 
در ایام ماه رمضان در نطنز

باحضور ريیس اداره فرهنگ و  ارشاد کاشان؛

 کتاب »بندهای آزاد 2« 
در کاشان رونمایی شد

فرماندار شهرستان مبارکه گفت: اتحاد وهمدلی موجود بین منتخبین شورای اسالمی به پیشرفت 
و آبادانی شهر و پیشبرد پروژه های عمرانی شهر و کسب رضایت مردم کمک می کند.   

علی اصغر ذاکری در دیدار منتخبین شورای اسالمی شهر مبارکه با بیان اینکه در این دوره از تمام محالت شهرستان 
در شورای اسالمی شهر مبارکه حضور دارند، افزود: افزایش زمینه همدلی و اتحاد بین منتخبین شورای اسالمی شهر 

مبارکه با حضور و انتخاب آنها از تمام محله ها محقق می شود.
ذاکری با قدردانــی از حضورحداکثری مــردم در انتخابات گفت: پیروز 
واقعی انتخابات مردم هســتند که با حضور ۸0درصــدی خود در پای 
صندوق های اخذ رای، برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام و شهرستان 

افزودند.
وی افزود:ما به عنوان خدمتگزار مردم در کنــار عوامل اجرایی، نظارتی 
و امنیتی در شهرستان مبارکه تمام تالش خود را به کار بستیم تا عالوه 
بر برگزاری انتخابات سالم وپرشــور، رضایت مردم این شهرستان را نیز 

به دست آوریم.
ذاکری گفت: دو نفر از منتخبین شورای اسالمی شهر مبارکه از خانواده 

شهدا و سرداران شهید هستند و افتخار بزرگی برای شهر مبارکه و امتیاز و افتخاری برای شورای اسالمی شهر مبارکه 
محسوب می شود.

فرماندار مبارکه:

همدلی منتخبین شورای اسالمی به آبادانی شهر کمک می کند 

گلپايگانمبارکه

کاشان نطنز

  همایش تقدیر
 از خیران مدرسه ساز خوانسار

همایش تقدیر از خیران مدرســه ساز شهرستان  خوانسار
خوانســار، عصر پنجشــنبه با حضور مدیر کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان در هتل زاگرس برگزار شــد. از 
برنامه های جنبی این مراســم بازدید خیران خوانســاری از روند 

عملیات احداث فرهنگسرای بانوان در این شهرستان بود.

نماینده مــردم خمینی شــهر گفت: 
آمریکایی هــا متوجه شــده اند دولت 
ضعیفی در ایران بر ســر کار آمده و بــا صحبت های وقیحانه 
در عربستان و ســرزمین های اشــغالی می خواهند از کشور 
امتیــاز بگیرند.ســیدمحمدجواد ابطحــی، نماینــده مردم 
خمینی شهر در مجلس با اشــاره به اظهارات سخیفانه دونالد 
ترامپ، رییس جمهور آمریکا علیه کشــورمان، اظهار داشت: 
لیبرال های وطنی گمان می کردند کــه ترامپ یک پدیده در 
نظام سلطه است؛ چراکه وی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری اش، اعالم کرده بود تمرکزش به مسائل داخل آمریکا 
بوده و قرار نیست توجهش را چندان به حوزه سیاست خارجی 
معطوف کند. وی افزود: در داخــل نیز عده ای مدام این گفته 
ترامپ را به عنوان یک امتیاز برای کشورمان مطرح می کردند، 
در حالی که باید بدانیم ترامپ همچون دیگر رؤسای جمهور و 
سردمداران  آمریکا، عروسک خیمه شب بازی صهیونیست های 

آمریکایی و یهودی است.
ابطحی ادامه داد: ایران باید در قبال اظهارات سخیفانه ترامپ 
موضع جدی می گرفت هرچند که آقای روحانی در کنفرانس 
مطبوعاتی اش صحبت هایــی مطرح کرد، امــا صرفا جواب 
دیپلماسی کافی نیست. معتقدم آقای ظریف باید پیش از این 
تحوالت دیپلماسی فعال تری را در منطقه و در سطح بین الملل 
ایفا می کرد حتی از ظرفیت حلقه نیویورکی ها که ارتباط خوبی 

با آنها دارد، می توانست استفاده کند.

نماینده مردم خمینی شهر با تاکید براینکه جمهوری اسالمی 
می تواند در تعامل با برخی کشورهای عربی هم سو، فضا را برای 
آمریکایی ها ناامن کند، تصریح کرد: گویی آمریکایی ها متوجه 
شده اند که دولت ضعیفی در ایران بر ســر کار آمده و شاید با 
صحبت های وقیحانه در عربستان و سرزمین های اشغالی علیه 
منافع جمهوری اسالمی می خواهند از کشورمان امتیاز بگیرند.

به اعتقاد ابطحی ممکن اســت دولت دوازدهــم برای بهبود 
ضعف هایی که در دیپلماسی کشورمان وجود داشته، به یک 
خانه تکانی در این حوزه اقدام کند. وی با بیان اینکه آمریکا در 
منطقه دو هدف را دنبال می کند، بیان داشت: ایران هراسی از 
طریق تقویت رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه و همچنین 
به فروش رساندن سالح های آمریکایی در خاورمیانه به منظور 
اشتغال زایی و پیش بردن اهداف شوم  از دیگر اهداف این کشور 
است. به نظر می رســد برای بهره برداری، آموزش و نگهداری  
این سالح ها تعداد زیادی مستشــار آمریکایی وارد عربستان 
شود که وضعیتی از هر طرف به سود آمریکایی ها رقم می زند.

نماینده مردم خمینی شهر  با تاکید بر اینکه گویی آمریکا برای 
رسیدن به اهدافش گاوی به نام عربستان را می دوشد، یادآور 
شــد: نکته جالب توجه اینکه توافق تسلیحاتی 110 میلیارد 
دالری میان واشنگتن و ریاض، منجر به واکنش های قابل توجه 
روشنفکران عربستانی و دیگر کشورها شد در فضای مجازی 
نیز کاریکاتورهایی مبنی بر به استهزاء گرفتن ملک سلمان را 

شاهد بودیم.      

نماينده مردم خمینی شهر :

ترامپ به دنبال امتیازگیری از ایران 
است

 ممکن است دولت 
دوازدهم برای 

بهبود ضعف هايی 
که در ديپلماسی 
کشورمان وجود 

داشته، به يک 
خانه تکانی در اين 

حوزه اقدام کند

نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در 
مجلس شورای اســالمی گفت: وزیر راه و 
شهرسازی نسبت به اجرای پروژه راه آهن اراک-گلپایگان- 

اصفهان که سال های متوالی معوق مانده اقدام کند.
علی بختیار اظهارداشــت: برای جلوگیــری از تعدیل نیرو  
در شــهرک صنعتی گلپایــگان، وزیر صنعت باید نســبت 
به پرداخت مطالبات قطعه ســازان شــهرک صنعتی گروه 
ســایپا در گلپایگان اقدام کند.وی بیان داشــت: ســرمایه 
گذارانی سال های متوالی برای احداث شرکت گاج سرمایه 
گذاری کردند، امــا اقدامی انجام ندادنــد و اکنون تقاضای 
حبس فرصت کردنــد که هر چه زودتر بایــد در این زمینه 

تصمیم گیری نهایی انجام شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه اختصاص 1/5میلیارد دالر جهت اشتغال 
آفرینی درروستاها مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قرار گرفت، افزود: دولت هرچه زودتر الیحه اشتغال 
را به مجلس ارائه کند. وی با اشاره به اینکه وزیر کار نسبت 
به اجرای مصوبه بیمه روستایی اقدام عاجل را انجام بدهد، 
بیان کرد: احداث درمانگاه تامین اجتماعی در خوانســار و 
بیمارستان تامین اجتماعی در غرب استان یکی از ضروریات 
اســت. بختیار افزود: علی رغم مطالعات توجیهی که انجام 
شده، اما اقدام موثری انجام نشده است و مردم منطقه غرب 

استان برای درمان به مرکز استان مراجعه می کنند.

وی بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی نسبت به پروژه راه آهن 
اراک-گلپایگان- اصفهان که سال های متوالی معوق مانده 

برای آغاز عملیات اجرای آن اقدام کند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار درمجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه خرید شیر از دامداران نیازمند همکاری میان 
مجلس و دولت اســت، تصریح کرد: تعامــل میان دولت و 
مجلس برای پرداخت بهای گندم کاران درســال گذشــته  
بســیار موفقیت آمیز بود و تمام گندم کاران طلب خود را 
از دولت دریافت کردنــد.وی با بیان اینکــه کمبود صنایع 
تبدیلی، شــیر را با نرخ  نازل نصیب دالل می کند، تصریح 
کرد: عدم صرفه اقتصادی، دام های شــیرده گلپایگان را در 

مسیرگشتارگاه قرارداده است.
بختیار افزود: مزایای توســعه صنایع تبدیلی لبنی افزایش 
تولیــدات لبنی، کاهــش ضایعــات، ایجــاد فرصت های 
اشــتغال زایی بلند مدت، افزایش صــادرات، درآمدزایی و 
ارزآوری را به همراه دارد. عضو کمیســیون تلفیق مجلس 
بیان داشت: جایگزینی هلدینگ های بزرگ به جای بنگاه ها و 
صنایع تولید کوچک راهکاری برای افرایش صادرات لبنیات 
به  بازار جهانی لبنی تلقی می شــود.وی تصریح کرد: برای 
ایجاد بازار پایدار صادراتی محصوالت لبنی، نیازمند تجمیع 
واحدی کوچک لبنی هستیم تا بتوان عالوه برکاهش هزینه 
تولید با افزایش تولیدات، قدرت چانه زنی در فضای  رقابتی 

محصوالت لبنی در بازار جهانی را افزایش دهیم.  

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس عنوان کرد:

ضرورت اجرای عملیات راه آهن 
اراک- گلپایگان- اصفهان

تعامل میان دولت 
و مجلس برای 
پرداخت بهای 

گندم کاران درسال 
گذشته  بسیار 
موفقیت آمیز 

بود و تمام گندم 
کاران طلب خود 

را از دولت دريافت 
کردند

گلپايگان خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر:

عامل برداشت اینترنتی، دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر 
اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه فردی ناشناس از طریق فضای مجازی اقدام به سرقت 
از حساب وی کرده بررســی موضوع در دستور کار ماموران پلیس 

فتا قرار گرفت.
علی جعفری نژاد افزود: با بررسی های پلیسی انجام شده مشخص 
شد که متهم با به دســت آوردن رمز دوم و شماره کارت عابر بانک 
شاکی اقدام به برداشت مبلغ 24 میلیون و 500 هزار ریال به صورت 
غیر مجاز کرده اســت.فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر 
تصریح کرد: با انجام تحقیقات، متهم مذکور شناســایی و حسب 
دســتور مقام قضائی دســتگیر و در مواجه با مدارک و مستندات 
پلیس صراحتا به بزه انتســابی اقرار و انگیزه خود را ســودجویی 
عنوان داشــت. این مقام انتظامی اظهار کرد: متهم پس از تشکیل 
 پرونده مقدماتی جهت ســیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی 

شد.

خمینی شهر

فرمانده انتظامي شهرستان سمیرم:

 محموله میلیاردي اسباب بازي
 به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي شهرســتان ســمیرم اظهار 
کرد: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
رییسیان شهرستان ســمیرم حین کنترل خودروهای عبوری به 
 یک دستگاه کامیون کشنده ولوو مشکوک شــده و آن را متوقف

 کردند.
غالمرضا براتی افزود: در بازرسی انجام شده مشخص شد این خودرو 
حامل یک محموله اسباب بازی مکانیزم دار خارجی و فاقد مدارک 
گمرکی است که ارزش محموله کشف شــده توسط کارشناسان 

مربوطه یک میلیارد ریال اعالم شده است.
 فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم بیان داشت: در این خصوص 
راننده خودرو دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 
تحویل داده شــد؛ نیروی انتظامــی با قاچاقچیــان کاال برخورد 
 قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن و سرکشــی به آنها نخواهد

 داد.

سمیرم

اجرای طرح مبارزه با موش صحرایی 
در تاغزارهای آران وبیدگل

طرح مبارزه با مــوش صحرایی در 125 
هکتار از تاغزارهای آران و بیدگل اجرا شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران و بیدگل گفت: این 
طرح از ابتدای امســال تاکنون در بخش کویرات و کویر سیازگه 

ابوزیدآباد این شهرستان اجرا شده است.
رضا شــفیعی هدف از طرح مبارزه با موش صحرایی را حفاظت از 
تاغزارهای شهرستان و جلوگیری از بروز بیماری سالک در محدوده 
تاغزارها بیان کرد و افزود: با توجه به مبارزه گسترده پارسال ، کانون 
طغیان ملخ کوهان دار امسال گزارش نشــده و در نتیجه حدودی 

طغیان ملخ کنترل شده است.
وی ملــخ کوهــان دار را یکی از آفــت های جنگل هــای تاغ این 
شهرستان برشــمرد و گفت: در صورت کنترل و مبارزه نکردن با 
این آفت خسارت های جبران ناپذیری به درختان تاغ و کشاورزی 

شهرستان وارد می آورد.
موش عامل بیماری ســالک و این بیماری مشــترک انسان و دام 
اســت که با گزش پشــه خاکی به انســان منتقل می شود و در 
این بیمــاری جوندگان همچــون موش هــای صحرایی، مخزن 
بیماری هســتند و زمانی که پشــه های خاکــی از مخزن های 
 آلوده به انگل ســالک خونخــواری می کننــد، آلوده بــه انگل

 می شوند.

 آران و بیدگل

عکس خبر

تجديد میثاق يادگاران ســال های دفاع مقدس با شهدای 
چادگان

مراسم گرامیداشت سوم خرداد در پارک عسل خوانسار

  برگزاری يــادواره ســردار فاتح خرمشــهر شــهید صبحگاه مشترک نیروهای مسلح تیران و کرون
حسین قجه ای در لنجان

اخبار کوتاه

No. 2147 | May 27,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILmosavar.zayanderoud@gmail.com



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2147 |  شنبه 6 خرداد 1396 | 1 رمضان 1438

7

شهرستان

فرید براتی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان چهارمحال و بختیاری، از افزایش 
30 کد رشته جدید اعم از هتلداری، علوم دامی، خبرنگاری، غواصی و شنا و... در دانشگاه 

جامع علمی کاربردی استان از ترم مهرماه جاری خبر داد.

افزایش 30 کد رشته جدید در دانشگاه علمی کاربردی چهارمحال
اخبار

بخشــی از محل های تصویربــرداری مجموعه فاخــر تلویزیونی 
»علیمردان بختیاری« در استان چهارمحال و بختیاری مکان یابی 

شد.
مدیر کل صدا وسیمای چهارمحال و بختیاری گفت: برای ساخت 
این مجموعه تلویزیونی، بخشی از محل فیلمبرداری در قلعه روستای 
بارده شهرستان بن بازدید و انتخاب شد. مهرداد عظیمی افزود: صدا 
و سیمای کشور و استانداری چهارمحال و بختیاری نیز صد میلیارد 
ریال اعتبار به ساخت این فیلم اختصاص داده اند. وی افزود: این طرح 
ملی با هدف شناساندن مشاهیر قوم بختیاری و روحیه ضد استبدادی 
این قوم ساخته می شود. عظیمی گفت: بازیگران برجسته سینما و 
تلویزیون، در این اثر26 قسمتی که به مدت دو سال ساخته می شود 

هنرنمایی می کنند.
سعید سلطانی کارگردان مجموعه تلویزیونی علیمردان بختیاری 
که پیش از این ساخت مجموعه تلویزیونی موفق »پس از باران« را 
در کارنامه خود دارد نیز گفت: هم اکنون در حال نگارش بخش های 
پایانی فیلمنامه هســتیم. ایده اصلی ساخت این مجموعه در دیدار 
مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری با مقام معظم رهبری شکل 
گرفت و ایشان بر تجلیل و پاسداشت مقام شهید »شیر علیمردان« و 

»بی بی مریم« تاکید کردند.

کارگران تونل ســوم کوهرنگ در نصیرآباد، میزبان مهندس 
مرتضي زمانپور فرماندار، بدري بابادي معاون فرماندار، حسیني 
بخشــدار و چراغپور رییس اداره تعــاون کارو رفاه اجتماعي 

شهرستان کوهرنگ بودند.
از همان لحظه ورود به تونل از تعجب به دیوارهایي از سنگ نگاه 

مي کردیم که به دستان فوالدي  جوانانمان آب شده بودند.
بعد از حدود 40 دقیقه به کارگــران در 10 کیلومتري در دل 
کوه ملحق شــدیم و از نزدیک مصائب و درد دل کارگران عزیز 
را شــنیدیم. در این دیدار فرماندار محترم ضمن خداقوت به 
کارگران گفت: حالل ترین نان، ناني است که کارگران عزیز با 
این سختي و مشــقت فراوان در این تونل بر سر سفره خانواده 

خود مي برند. 
زمانپور، پیمانکار را مکلف به پرداخت به موقع حقوق و مزایا نمود 
و از کارگران خواست کلیه مسائل ایمني و فني را رعایت نمایند.

مهندس چراغپور، رییــس اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعي 
شهرستان کوهرنگ نیز در پاسخ به سوال یکي از کارگران مبني 
بر استفاده از قانون مشاغل ســخت و زیان آور بیان داشت: در 
راستاي ارائه خدمات بهتر ان شاءا... با همکاري تامین اجتماعي و 
استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس سعي خواهیم کرد نقیصه 
این قانون برطرف شود تا کارگران بتوانند از 1/5 برابر سابقه کار 

در شرایط سخت جهت بازنشستگي استفاده کنند.

در فرصتي مناسب مشکالت کار در تونل را از چند کارگر جویا 
شدیم. یکي از کارگران که نخواســت نامش فاش شود گفت: 
کار در تونل ازجمله مشــاغلي اســت که حتي در ایمن ترین 
محیط  هاي کاري، همچنان جزو ســخت ترین مشاغل جهان 
محسوب مي شــود. وي افزود: طبق تعریف قانون کار، مشاغل 
ســخت و زیان آور معموال به کارهایي اطالق مي شــود که در 
آن عوامل فیزیکي، شــیمیایي، مکانیکي و بیولوژیکي محیط 
کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال، تنشي به مراتب باالتر 
ازظرفیت هاي طبیعي )جسمي و رواني( در کارگر ایجاد گردد 
که نتیجه آن بیماري شــغلي و عوارض ناشي از آن است که ما 
همه آنها را به جان مي خریم. وی گفت: کار ما ســخت و زیان 
آور است و هرکس در تونل کار کرده، از خطرات و سختي هاي 

آن آگاهي دارد.
یکي دیگر از کارگران که جوانی 28 ســاله است بیان داشت: 
مطابق قانون کار، کار در تونل جزو مشــاغل سخت و زیان آور 
تلقي مي شود و در این بین یکي از دغدغه هاي اصلي کارگران، 
کمبود تسهیالت و خدماتي است که طبق قانون باید به آنها تعلق 
گیرد اما تعلق نمي گیرد. وي ادامه داد: مطابق قانون کار، کارگران 
معادن نباید بیش از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته فعالیت 
کنند؛ این در حالي است که اکثر کارگران این بخش در 2 تا 3 

شیفت کاري به صورت مداوم طي 15 روز کار مي کنند.

ضرورت ارائه خدمات ايمني و بهداشتي به کارگران
درخصوص سختي کار کارگران معدن و تونل، باید گفت که کار 
در تونل و معدن یکي از مشاغل سخت و البته خطرناک در دنیا 
محسوب مي شود؛ به طوري که کارگران با 8 الي 10 ساعت کار 

مداوم زیر آفتاب یا زیرزمین مشغول به کار هستند.
نکته قابل توجه این است که متاسفانه امنیت جاني در معادن 
روباز بســیار کمتر از معادن زیرزمیني است و با وجود نظارت 
مســئوالن ایمني، تعدادي از کارگران براي امنیت جاني خود 
تالشــي نکرده و از ابزار ضروري همانند کاله ایمني و ماسک 
استفاده نمي کنند. درخصوص ســختي کار کارگران و اجراي 
قوانین جدید به منظور برطرف کردن مشکالت این بخش باید 
گفت: در دوره نهم مجلس شوراي اسالمي، براي کارگراني که 
با مشقت بسیار کار کرده و زندگي خود را به خطر انداخته اند تا 
درآمدي ناچیز کسب کنند، قانوني تصویب شد. این قانون براي 
سختي کار کارگران معدن با عنوان 10 سال بخشش از سوي 
دولت براي اتمام دوره 30ساله و بازنشستگي است. اجراي این 
طرح فقط در صورتي امکان دارد که کارگران 20 سال کار خود 
را به صورت مداوم و پي در پي در معدن یا هر شغل دیگري انجام 

داده باشند تا از این امکانات بهره ببرند.
این در حالي است که چنانچه فاصله اي مثال یک تا دوساله براي 
کارگران پیش بیاید حساب نمي شود؛ حتي اگر شرکتي که در 
آن مشغول به کار هستند تعطیل شود. امیدواریم با اجراي قانون 
10 سال بخشــش کار براي افرادي که شغل آنها جزو مشاغل 
سخت در کشور محسوب مي شود، مشکالت و معضالت این 

قشر زحمت کش در آینده اي نه چندان دور برطرف شود.
کارگران تونل ها سختي کارشان حساب نمي شود

یکي دیگر از کارگران تونل ســوم کوهرنگ بیان داشت: پنج 
سال است به صورت مداوم مشغول به کار هستم و خوشبختانه 
مشکلي از لحاظ بیمه تامین اجتماعي و تکمیلي ندارم؛ اما کار 
کردن در معدن یک کار ریســک پذیر و طاقت فرسا محسوب 
مي شود؛ از این رو باید توجه بیشــتري به این حوزه شود. این 
کارگر درخصوص عمده مشــکالت کار در معدن تصریح کرد: 
کار در معدن یکي از مشاغل سخت در سراسر جهان محسوب 
مي شود که متاسفانه در نظر گرفتن سختي کار براي این شغل 
کمتر به چشم مي خورد.امیدواریم دولت بتواند برخي از شرایط 
سخت کاري همانند میزان بازنشستگي، حقوق و بیمه کارگران 
را در این حوزه بررسي و پیگیري کند؛ زیرا کار کردن در معدن و 
تونل با شرایط بسیار سختي از جمله دوري از خانواده و حفاري 
تونل در اعماق زمین همراه است و باید انگیزه اي براي کارگران 
فراهم شود تا بتوانند در سخت ترین اوضاع،  بهترین خدمات را 

ارائه دهند.

با مسئوالن

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ریاســت جمهوری، از 
بهره برداری منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری با 

تالش مسئوالن استان برای یکسال آینده نوید داد.
جعفر آهنگران در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری 
افزود: این منطقه در موقعیت جغرافیایی خوبی قرار گرفته 
و امید است با تصویت هرچه سریع تر طرح جامع منطقه و 
جذب اعتبارات الزم، شاهد تحول در اقتصاد این استان و 

کشور باشیم.
وی تصریح کرد: بی شک با ایجاد زیرساخت های الزم و رفع 
مشکالت موجود، گمرک نیز در این منطقه به زودی مستقر 
خواهد شد و مزایای بهره برداری از این طرح نقش مهمی 
را در تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق صادرات محصوالت 

ایفا خواهد کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به 
حضور حماسی مردم در انتخابات و رای حداکثری مردم به 
تداوم دولت تدبیر و امید افزود: مردم این استان همواره نقش 
مهمی در عرصه های مهم کشور ایفا کردند و دولتمردان باید 
با ایجاد ساز وکارهای الزم، زمینه را برای خدمت رسانی و 

بهبود معیشت مردم فراهم کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به مزایای بهره برداری از 
منطقه ویژه اقتصادی استان اظهار کرد: در حالی که طی 
سال های گذشته پیگیری این امر مهم در استان مغفول 
مانده بود، اما در دولت تدبیر و امید تالش های زیادی برای 
از سرگیری این طرح انجام شد؛ به نحوی که با درخواست ها 
و نامه های متعددی که به مرکز ارائه دادیم، توانســتیم 
به تازگی 15میلیارد ریال اعتبار برای این طرح جذب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: زیرساخت های الزم از جمله آب، برق و 
گاز در منطقه ویژه اقتصادی استان فراهم شده و هماهنگی 
خوبی بین مســئوالن برای بهره برداری هرچه سریع تر 
این طرح وجود دارد. نماینده مردم شهرستان های اردل، 
فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این نشست با تاکید بر واگذاری طرح های مهم اقتصادی به 
بخش خصوصی افزود: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی 
به منطقه ویژه اقتصادی، در عملکرد بهتر این مناطق بسیار 
اثرگذار است؛ از همین رو مسئوالن برای جذب سرمایه گذار 

باید اهتمام ویژه ای داشته باشند.
علی کاظمی باباحیدری، عملکــرد مطلوب مناطق ویژه 
اقتصادی را مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب در منطقه 
دانست و گفت: بســیاری از طرح های مهم اقتصادی که 
با شکست مواجه شده، ناشی از نبود شــرایط و امکانات 

مناسب است.

به زودی منطقه ویژه اقتصادی 
استان بهره برداری می شود

مکان یابی تصویر برداری از مجموعه 
تلویزیونی »علیمردان بختیاری«

کار در معدن يکي 
از مشاغل سخت 
در سراسر جهان 

محسوب مي شود 
که متاسفانه در نظر 
گرفتن سختي کار 

براي اين شغل کمتر 
به چشم مي خورد

مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری گفت: اعضای 
کودک مرگ مغزی 5 ساله در چهارمحال و بختیاری اهدا شد.

زهرا سیاح اظهار داشت: اعضای کودک 5 ساله که بر اثر تصادف مرگ مغزی 
شده بود در بیمارستان کاشانی، جداسازی و به بیماران نیازمند اهدا شد. 
وی افزود: محمدطاها حسنی که بر اثر تصادف در لردگان مرگ مغزی شده 
بود پس از تایید مرگ مغزی از سوی پزشکان و کسب رضایت از خانواده اش 
عملیات جداسازی اعضا، روز پنجشنبه در بیمارستان کاشانی شهرکرد 
انجام گرفت. مسئول هماهنگی تیم پیوند اعضا در چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: کبد و کلیه های محمدطاها، تک فرزند خانواده حسنی، با رضایت 

خانواده اش، جداسازی و جهت پیوند به شیراز فرستاده شد.
سیاح با بیان اینکه اعضای بدن این کودک به 4 نفر اهدا شد، خاطرنشان 

کرد: همچنین نسوج بیمار نیز به تهران برای پیوند فرستاده شد.

معاون بهزیستی استان در همایش مشاوره ژنتیک گفت:هم اکنون 32 
هزار معلول در چهارمحال و بختیاری ازخدمات بهزیستی بهره مندند 
که ازدواج فامیلــی مهم ترین علــت این معلولیت هاســت. مقدس 
افزود:آگاهی بخشی، غربالگری و مشاوره ژنتیک از مهم ترین راهکارهای 

اجرایی جهت پیشگیری از معلولیت هادر این استان است.
وی گفت: مشــاوره ژنتیک بیماری هایی از جمله عقب ماندگی های 
ذهنی،اختــالالت متابولیک و تاالســمی ها را تــا 50 درصد کاهش 

می دهد.
وی گفت:خوشبختانه استان در بحث پیشــگیری از معلولیت ها یکی 
از رویکردهای مهم سازمان بهزیستی است، موفق به کسب رتبه دوم 
کشوری شده است. مقدس گفت:50درصدمعلولیت هادر  استان ناشی 

از اختالالت ژنتیکی است.

اهدای اعضای کودک 
۵ ساله در چهارمحال و 

بختیاری

ازدواج فامیلی؛ مهم ترین 
علت معلولیت ها 

درچهارمحال وبختیاری 

ســاختمان جدید مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه 
شهرکرد افتتاح شد. رییس دانشگاه شهرکرد گفت: این ساختمان 
از واحدهای اتاق مدیریت و جلســات، اداره سامانه ها، اداره شبکه و 
زیرساخت، اداره پایش و عملیات شبکه و همچنین اداره پشتیبانی 
فنی تشکیل شده اســت. شایان شــامحمدی افزود:در این مراسم 

وب سایت و ایمیل جدید دانشگاه نیز رونمایی شد. 
سرپرســت امور اطالعات و فناوری دانشــگاه شــهرکرد، در آیین 
رونمایی از وب سایت جدید دانشگاه شهرکرد گفت: باال بردن رتبه 
سایت در موتورهای جســت وجو، برای اعضای هیئت علمی جهت 
نمایش سوابق و معرفی آنها امکانات زیادی دارد. تکنولوژی واکنشی 
مناسب برای صفحات وب، سامانه کمک برای مدیریت درخواست ها، 
هوشمندسازی اخبار و اطالعیه های دانشگاه و بخش های مختلف 

آن، از ویژگی های وب سایت دانشگاه شهرکرد است.
عباس حری افزود: اتصال به سیستم های آموزشی sess و سیستم 
کنفرانس ها جهت اطالع رسانی روی وب سایت، همگام با طراحی 
دانشگاه های برتر دنیا )طراحی براساس رنگ پرچم دانشگاه( از دیگر 

قابلیت های وب سایت جدید دانشگاه است.
وی همچنین افزود: قابلیــت های امنیتی پیشــرفته، امکان درج 
امضای دیجیتال در زیر نامه ها، امکان جســت وجوی پیشرفته در 
ایمیل ها، ایجاد مخاطبین گروهی، پاســخ خودکار به نامه ها طبق 
سیاست مشخص شده توسط کاربر، فیلتر گذاری قوی مطابق قوانین 
تعریف شده توسط کاربر، ارسال خودکار نامه ها به ایمیل دیگر مطابق 
سیاست تعریف شده، ایجاد پوشــه ها با موضوعات مختلف جهت 
بایگانی ایمیل ها و اشــتراک گذاری برخی از پوشه ها با بقیه افراد و 

امکان تغییر زبان، از ویژگی های ایمیل جدید دانشگاه است.

 افتتاح 2 طرح عمرانی و فرهنگی 
در دانشگاه شهرکرد

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان بروجن اظهار کرد: ســاعت 
21 چهارشنبه شب سوم خرداد ســقوط کوهنورد جوان از ارتفاعات 
سخت گذر منطقه بلداجی، به مرکز امداد هالل احمر بروجن اعالم شد 
که در پی آن 2 اکیپ شامل 10 نیروی امداد کوهستان به محل حادثه 
اعزام شده و به عملیات جست وجو برای یافتن وی ادامه دادند. آرش 
شیرانی ادامه داد: پس از یک تالش 2 ساعته، کوهنورد جوان که دچار 
مصدومیت شده بود را در دل کوه یافتند و به پایین ارتفاعات، هدایت 
و برای درمان به مراکز درمانی بروجن منتقل کردند. بخش بلداجی از 
توابع شهرستان بروجن، در حدود 40 کیلومتری مرکز این شهرستان 

قرار دارد و بروجن نیز در 60 کیلومتری شهرکرد واقع است.

همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر، 500 سبد کاالی معیشتی 
بین خانواده های کم بضاعت شهرستان کوهرنگ توزیع شد.

مسئول بســیج سازندگی ســپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال 
و بختیاری گفــت: این طرح در راســتای اجــرای ماموریت های 
محرومیت زدایــی ســپاه، در منطقه محروم موگویی شهرســتان 
کوهرنگ اجرا شد. سرهنگ محمدعلی مرادی افزود: هر بسته شامل 
چای، قند، برنج، روغن، شکر و رب گوجه به ارزش یک میلیون ریال 
بود. چهار هزار و 500 سکنه دهستان موگویی از توابع بخش مرکزی 

شهرستان کوهرنگ، در 15 روستا زندگی می کنند.

تســنیم: بی توجهی مســئوالن به اجرای شــبکه های فاضالب و 
کانال های رو باز در شهر چالش تر، سبب ایجاد مشکالتی برای مردم 
این شهر شده و متاسفانه با گذشت 6 ســال از اعتراضات مردمی 

هنوز مسئوالن اقدامی نکرده اند. 
وجود کانال های روباز فاضالب در شهر چالش تر  سبب بوی نامطبوع 
و مشکالت بهداشتی برای ساکنان این شهر شده که توجه به این 
مشــکالت یکی از مهم ترین مطالبات مردم این شهر از مسئوالن 
است. یکی از شــهروندان این منطقه در گفت وگو با تسنیم گفت: 
مردم ســاکن در خیابان امام خمینی)ره( کوچه 4 و خیابان های 
فرعی یک، دو، ســه، چهار و پنج برای چندمین بار اعتراض خود 
مبنی بر هدایت پســاب های خانگی به جوی واقع در این محل را 
اعالم کردند اما متاسفانه بعد از 6 ســال، پیگیری های مردم هیچ 

نتیجه ای را به دنبال نداشته است.
وی بیان کرد: عالوه بر بی توجهی های مســئوالن حوزه بهداشت، 
متاسفانه شهرداری و شورای شهر نیز به این موضوع توجهی ندارند 
و نه تنها اقدامی نمی کنند بلکه هر دفعه شهرداری با بیل مکانیزه 

عمق جوی را بیشتر می کند.

 نجات جان یک کوهنورد 
از ارتفاعات بلداجی

توزیع ۵00 سبد کاال در شهرستان 
کوهرنگ

بوی نامطبوع کانال های روباز؛ سهم 
مردم شهر چالش ُتر

کارگراني که در تاريکي دل سنگ را مي شکافند؛

بازنشستگي؛ دغدغه کارگران تونل کوهرنگ 3

جهانبین نیوز :کار در معدن يکي از سخت ترين مشاغل در سراسر جهان محسوب مي شود که متاسفانه در نظر 
گرفتن سختي کار براي اين شغل کمتر به چشم مي خورد و کارگران نگران آينده خود هستند.

آزادسازی دوهزار 
زندانی توسط 

خیرین طی سال 
گذشته

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان های کشور گفت: طی سال گذشــته دو هزار نفر از زندانیان کشور توسط خیرین آزاد شدند. سید عبداله 
مرتضوی، چهارم خرداد ماه در همایش نسیم مهر، با اشاره به اینکه باید نگاه به مجرم فارغ از جرم صورت گرفته باشد اظهار کرد: نگاه به افراد مجرم، بایستی نگاه انسان دوستانه 
باشد. وی با اشاره به رتبه هشتم ایران از نظر تعداد زندانیان افزود: وجود 220 هزار زندانی در کشور، شایسته کشور، نظام و جامعه نیست.  مرتضوی گفت: در حوزه سالمت و 
اصالح تربیت که »داالن اصالح تربیت« نامیده شده است، برای تک تک ساعات حضور زندانی در زندان با توجه به فراخور امکانات موجود، برنامه ریزی شده است.  مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان های کشور، با اشاره به اینکه در گذشته نرخ بازگشت زندانیان از زندان در کشور 30 تا 40 درصد بوده است، تصریح کرد: 
در حال حاضر این نرخ به 3 تا 4درصد رسیده که نشانگر کارهای تربیتی و اقدامات تامینی و تربیتی زندانیان بوده است. مرتضوی گفت: ساالنه 100هزار نفر به حرفه آموزی در 
زندان مشغول هستند و 22 هزار نفر در کارگاه های موجود در زندان از جمله خدمات صنعتی، کشاورزی و... فعالیت دارند. وی ادامه داد:60 هزار نفر از خانواده زندانیان تحت 
حمایت250 انجمن کشور در این زمینه هستند. مدیرکل دفتر برنامه ریزی، اشتغال و حرفه آموزی سازمان زندان های کشور، با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان به دلیل 

مبالغ اندک در زندان هستند، تصریح کرد: در سال گذشته دو هزار نفر از زندانیان از طریق انجمن ها، کمک خیرین و... آزاد شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری گفت: طی روزهای اخیر 
8 سارق حرفه ای با 14سرقت در استان دستگیر شدند. سردار 
غالمعباس غالمزاده اظهارداشــت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت داخل خودرو، منزل، موتورسیکلت، کابل و تجهیزات، 
کش روی و احشام، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی اســتان، شهرکرد، بروجن، 
فارسان، کیار و اردل، با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی 
آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت، موفق شدند 8 

سارق حرفه ای را دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری بیان کرد: براســاس 
تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به 14 فقره سرقت اعتراف 
کرده و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 
شدند.  غالمزاده از انهدام باند سارقان کارخانه های صنعتی در 
شهرکرد خبر داد و خاطرنشان کرد: درپی وقوع چند سرقت از 
کارخانجات در سطح شهرستان شهرکرد، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی گفت: ماموران 
پلیس با انجام اقدامات علمی و اطالعاتی، باند دو نفره سارقان را 

شناسایی و در یک اقدام ضربتی، آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: متهمان 
در بازجویی های فنی کارآگاهان پلیس، به 3 فقره ســرقت از 

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری خبر داد:

 دستگیری 8 دزد حرفه ای
 در چهار محال بختیاری

مدیــرکل بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران چهارمحال 
و بختیاری گفت: تاکنون 
400هزار اثر از شــهدای 
استان جمع آوری شده که 
این آثــار گنجینه ای برای 

نسل های آینده است.
فریبرز نجفی در این آیین، با اشاره به غبارروبی گلزار شهدای 
این شهرستان که به مناسبت سالروز فتح خرمشهر برگزار شد، 
اظهارداشت: هر چند بنیاد شهید، متولی امور خانواده شهدا و 
ایثارگران است اما مدیران تمام دستگاه های اجرایی باید توجه 

ویژه ای به خانواده شهدا و ایثارگران داشته باشند.
وی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر افزود: فتح خرمشهر 
یکی از افتخارات رزمندگان اسالم است وکه سبب شد ایران در 

برابر استکبار جهانی ایستادگی کند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری، 
بااشاره به برگزاری جشن هایی ویژه سالروز آزادسازی خرمشهر 
بیان کرد: برگزاری جشــن پیروزی آزادســازی خرمشهر در 
جوار قبور مطهر شهدا و تجدید بیعت با آنها و همچنین زنده  
نگه داشتن یاد و خاطره شــهدا، از جمله اهداف برگزاری این 

مراسم است.

مديرکل بنیاد شهید چهارمحال و بختیاری:

۴00 هزار اثر از شهدای چهارمحال 
و بختیاری جمع آوری شد

در مــاه مبــارک رمضان 
امسال 3 هزار و 600 بسته 
غذایــی بیــن نیازمندان 
اســتان چهارمحــال و 

بختیاری توزیع می شود.
سید احمد مرتضوی فرد 

مدیر عامــل جمعیت هالل احمر چهارمحــال و بختیاری 
گفت: در ماه مبارک رمضان امســال، 3 هزار و 600 بسته 
غذایی در قالب طرح »همای رحمت« بین خانواده زندانیان، 
خانواده های بی سرپرســت، بد سرپرســت و اقشــار کم 
درآمد استان با شــعار »بهاری پر طراوت برای محرومان« 
توزیع می شــود. وی افزود: در این ماه مبــارک نیز مطابق 
برنامه ریزی های انجام شده، 200 سفره مهربانی در شعب 
جمعیت هالل احمر اســتان برپا خواهد شد. مرتضوی فرد 
اضافه کرد: کمک های خیران از ســوی داوطلبان جمعیت 
هالل احمر، جمع آوری، بســته بندی و در ماه رمضان بین 
افراد شناسایی شــده توزیع می گردد. وی ادامه داد: طرح 
ملی همای رحمت در راســتای ترویج سنت حسنه کمک 
به نیازمندان و با هدف هدایــت کمک های مردمی، ترویج 
فرهنگ انفاق و ایثار، ترویج ارزش های بشر دوستانه و حفظ 

کرامت انسانی نیازمندان اجرا می شود.

مدير عامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

توزیع حدود چهار هزار بسته 
غذایی بین نیازمندان در ماه رمضان

کارخانجات سطح شهرکرد اعتراف کردند.
غالمزاده با اشــاره به معرفی ســارقان به مراجــع قضائی، از 
شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، 

مراتب را از طریق تلفن 110به پلیس اطالع دهند.

براساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، 
سارقان به 14 فقره سرقت اعتراف کرده 

و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضائی معرفی شدند
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چند وقتی اســت که گرفتن گواهینامه اندکی سخت شده  
و زمزمه هایی به گوش می رســد که با مکانیزه شدن کنترل 
تخلفات راهنمایی و رانندگی حاال فرصت آن از راه رسیده که 
در گرفتن گواهینامه یک خانه تکانی اساسی رخ دهد؛ اتفاقی 
که طبق گفته رییس پلیس راهور ناجا به زودی اتفاق می افتد 
و نوگواهینامه ها عالوه بر آموزش های ویژه با محدودیت هایی 
هم روبه رو خواهند بود تا کمتر شاهد بروز حوادث راهنمایی 

و رانندگی باشیم.
سردار تقی مهری، رییس پلیس راهور نیروی انتظامی درباره 
نوگواهینامه هایی که در سال ۹۶ اقدام به دریافت گواهینامه 
می کنند، گفت: بر اساس دستورالعمل جدید وزارت کشور، 
محدودیت هایی برای دریافت کننــدگان گواهینامه  جدید 
اعمال می شود. این محدودیت ها در دستور العمل و آیین نامه 
جدید برای کسانی است که گواهی نامه پایه سوم را دریافت 
می کنند. وی ادامه داد: از ماه آینده این دستورالعمل جدید 
را اجرایی می کنیم؛ از جمله اینکــه رانندگانی که به تازگی 
گواهینامه گرفته اند تا سه ماه حق رانندگی به تنهایی ندارند و 
باید یک نفر که دارای گواهینامه پایه دوم یا سوم است در کنار 
آنان بنشــیند؛ البته این فردباید بیش از یک سال از دریافت 

گواهینامه اش گذشته باشد.
به گفته سردار مهری، این افراد از ساعت ۱۲ شب تا پنج صبح 

حق رانندگی ندارند؛ ضمن اینکه تا یک سال هم حق رانندگی 
در خارج از شهر را ندارند؛ مگر اینکه مسافت طی شده تا ۲۵ 

کیلومتر در بزرگراهای شهرها باشد.
وی ادامه داد: باید عالمت اخطاری راننده مبتدی در سمت 
راست جلوی خودرو و در ســمت چپ شیشه عقب خودرو 
نصب شــود. رییس پلیس راهور ناجا ادامــه داد: اگر راننده 
مبتدی دچار تصادف رانندگی حادثه ساز شود یا در تصادفات 
مقصر شناخته شود گواهینامه اش، ضبط و به محل سکونت 
راننده یاد شده ظرف یک هفته ارســال می شود. راننده نیز 
موظف است تا یک ماه به محل ارســال گواهینامه  مراجعه 
 کند تا توســط پلیس مجــددا به آموزشــگاه های رانندگی 

معرفی شود.
وی اضافه کرد: این افراد باید  ۴۰ ســاعت شامل ۲۴ ساعت 
عملی و ۱۶ ساعت تئوری را مجددا طی کرده تا گواهینامه به 

آنان تحویل داده شود.
سردار تقی مهری در مورد کسانی که گواهینامه موتورسیکلت 
جدید دریافــت می کنند هم گفت: این افــراد حق ندارند از 
موتورهایی با ظرفیت بیش از ۱۲۵ سی.سی استفاده کنند و 
از ساعت ۱۰ شب تا ۵ صبح هم حق رانندگی ندارند؛ ضمن 
اینکه تنها می توانند در درون شهر رفت و آمد کرده یا حداکثر 

تا ۲۵ کیلومتر خارج از شهر مجاز هستند رانندگی کنند.

وی اضافه کرد: این طرح به مدت یک ســال که از ماه آینده 
اجرا می شود و نیازمند دســتورالعمل اجرایی است و باید به 

آموزشگاه ها و مراکز راهنمایی و رانندگی ابالغ شود.
هیجان سرعت و ماشین سواری آن قدر پر رنگ است که هر 
عاشقی می تواند سرعت و عشق ماشینی را وادار کند که همه 
سختی های گواهینامه دار شدن را به جان بخرد. با این حال هر 
سال برای افزایش مهارت راننده و باال بردن مهارت های علمی 
و عملی او، برنامه ها و دستور العمل های ویژه ای ابالغ می شود.

بنابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی، »هر کس بخواهد با هر 
نوع وســیله نقلیه موتوری مثل خودروی ســواری، کامیون 
و اتوبوس رانندگی کند، باید گواهینامه متناســب با آن نوع 
وسیله نقلیه را دارا باشد؛ در غیر این صورت با متخلفان برابر 
قوانین و مقررات رفتار می شود.« بنا بر اعالم پلیس راهنمایی و 
رانندگی، درصد بسیاری از تصادفات جاده ای، به علت نداشتن 
مهارت رانندگان در کنترل وسیله نقلیه رخ می دهد که این 
موضوع در بین کسانی که گواهینامه رانندگی ندارند، بیشتر از 
کسانی است که گواهینامه دارند. با این حال هنوز هم کسانی 

هستند که رانندگی را بدون گواهینامه انجام می دهند.
بر پایه مــاده ۷۲۳ قانون مجازات اســالمی، رانندگی بدون 

گواهینامه با هر نوع وسیله 
نقلیــه موتوری، جــرم به 
شــمار رفته و این افراد، به 
حکم دادگاه، از رانندگی با 
وسیله نقلیه موتوری محروم 
می شــوند. همین طور اگر 
افرادی به موجــب ماده ۷ 
قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی، حــد نصاب نمره 
منفی را بگیرند یا کســانی 
که به هر علــت گواهینامه 
آنان ضبط شــده باشــد، 
بدون گواهینامه محسوب 
می شــوند و اجازه رانندگی 

ندارند.
رانندگی بــدون گواهینامه 

از آن دسته مشکالتی است که ریشه دار شده، چرا که برخی 
هستند که هنوز هم بر این باورند که راه هایی برای دور زدن 
قوانین وجود دارد؛ البته نباید این نکته را از نظر دور داشــت 
که قوانین مربوطه نیز دارای مشــکالتی هستند که فرصت 

سوءاستفاده را به برخی از متخلفان داده است.
البته بجز برخورد پلیــس و مراجع قضائــی، بیمه ها نیز در 
صورت بروز تصادف و در صورتی کــه راننده فاقد گواهینامه 
 باشد، پس از پرداخت خسارت، خسارت پرداختی را از راننده 

می گیرند.
رانندگی بدون گواهینامه، نه تنها تجاوز به حریم قانون و زیر 
پا گذاشتن حقوق دیگران است، بلکه جان راننده و مردم را نیز 
به خطر می اندازد و اینجاست که می خوانیم: »فالن تصادف 

رانندگی کشته داد«.

يادداشت
طرح ملی همای رحمت با محوریت کمک به نیازمندان

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: به مناســبت ماه 
مبارک رمضان، طرح ملی همای رحمت بامحوریت کمک به نیازمندان در استان 

اصفهان آغاز شد.

حوادث

با مسئوالن

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( از صاحبخانه شدن 
همه مددجویان این کمیته تا ۳ سال آینده خبر داد.

پرویز فتاح با تاکید بر حل مشکل مسکن مددجویان در سه 
ســال آینده، گفت: افزایش مشارکت های مردمی کمیته 
امداد، تامین اعتبارات دولتی، استفاده از ظرفیت خیران 
و نیکوکاران، بهره گیری از امکانات و اعتبارات و ظرفیت 
استانی، از جمله مواردی است که بســتر الزم برای ارائه 
خدمات هرچه بیشتر در حوزه مسکن نیازمندان را فراهم 
کرده و بایــد حداکثر بهره بــرداری الزم در این زمینه به 
عمل آید. وی با اشاره به لزوم بررسی وضعیت مددجویان 
فاقد مسکن و دریافت اطالعات صحیح از این افراد، افزود: 
اولویت برخورداری از خدمات مسکن، با مناطق روستایی، 
محروم، مرزی، شهرستان های زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت 
و مناطق در معرض آســیب بالیای طبیعی است. رییس 
کمیته امداد با بیان اینکه در سال ۹۵ حدود ۴۰۰ میلیارد 
تومان برای تامین مســکن مددجویان هزینه شده است، 
گفت: اعتبار حوزه مســکن کمیته امداد در ســال ۹۶ با 
استفاده از اعتبارات دولتی، جمع آوری صدقات، مشارکت 
خیران و منابع اختصاصی این نهاد در سال ۹۶ به یک هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد. وی با اشــاره به 
اینکه سال گذشته ۲۰ هزار خانوار مددجوی کمیته امداد 
صاحب خانه شده اند، افزود: همچنان ۱۵۰ هزار خانوار فاقد 
مسکن هستند و  منازل ۳۵۰ هزار خانوار نیازمند تسهیالت 
تعمیرات و بهسازی است که در صورت اختصاص زمین 
ارزان قیمت از سوی دولت  و بهره گیری از ظرفیت استان ها 
و خیران مسکن ساز، مشکالت مســکن مددجویان رفع 
خواهد شد. رییس کمیته امداد با ابراز اینکه در حال حاضر 
بیش از ۲۰ درصد صدقات پرداختی مــردم برای تامین 
مسکن نیازمندان هزینه می شود، بر ایجاد نظام مشارکت 
خیران، موسسات دولتی، غیردولتی و فعاالن عرصه صنعت 
ساختمان به منظور تامین مسکن نیازمندان در زمینه های 
فنی، اجرایی و مالی با نقش آفرینی ویژه خانوارهای تحت 

حمایت و رویکرد قرض الحسنه تاکید کرد.

بر اثر واژگونی یک دستگاه تریلر حامی مواد نفتی در کیلومتر ۱۰ جاده 
نایین به اصفهان، یک نفر مصدوم شد و یک نفر جان خود را از دست 
داد. مسئول آتش نشانی نایین گفت: این حادثه ۴۲ دقیقه بامداد جمعه 
در کیلومتر ۱۰محور نایین به اصفهان اتفاق افتاد که بالفاصله ماموران 
آتش نشانی توسط یک دستگاه اطفایی برای انجام عملیات پیشگیری 
و ایمن سازی از حریق به محل اعزام شدند.  عبدا... سلطانی افزود: این 
حادثه یک مصدوم و یک فوتی درپی داشت که فرد مصدوم بالفاصله به 
وسیله آمبوالنس اورژانس به بیمارستان حبیبیان نایین انتقال یافت. 
کارشناسان علت واژگونی این تریلر حامل مواد نفتی را سرعت بیش از 

حد و خارج شدن کنترل آن از دست راننده اعالم کردند.

 واژگونی یک دستگاه تریلر 
در نایین حادثه آفرید

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه زیرساخت ها برای 
الکترونیکی کردن دفترچه های درمان فراهم نیســت، رفع همپوشــانی 
بیمه ای و صرفه جویی در منابع حوزه سالمت را از مزایای این طرح دانست.

ذبیح نیکفرلیالســتانی با تاکید بر اینکه اجرای طــرح الکترونیکی کردن 
دفترچه های درمان بدون فراهم نمودن زیرســاخت ها مشکالت زیادی 
را برای مردم و مراکز درمانی به وجود خواهد آورد، گفت: زیرســاخت ها 
برای تحقق این امر در اکثر مناطق کشور فراهم نیست و نباید در این رابطه 
عجوالنه عمل کرد. وی همپوشانی بیمه ای را از چالش ها و معضالت حوزه 
سالمت دانســت و افزود: صرفه جویی در مصرف کاغذ و صیانت از جنگل، 
کنترل نسخ، صرفه جویی در منابع حوزه سالمت، آگاهی کامل پزشک از 
سوابق بیمار، رعایت موازین علمی و از همه مهم تر رفع همپوشانی بیمه ای، 

از مهم ترین مزایای طرح الکترونیکی کردن دفترچه های درمان است.

کارت ملی هوشمند؛ کلید 
ورود به دولت الکترونیک

کنترل نسخ  درمانی با 
دفترچه های الکترونیک

رییس سازمان ثبت احوال کشــور، از کارت ملی هوشمند به عنوان کلید 
ورود به دولت الکترونیک یاد کرد و گفت: اساس این کارت، شناسایی فرد 

در دولت الکترونیک و فضای مجازی است.
محمد ناظمی اردکانی اظهار داشت:  زیرساخت های این پروژه عظیم آماده 

شده است و بعد از این، ادامه کار در استان ها پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه مکانیزه در استان ها مبتنی بر پایگاه 
اطالعات جمعیت این سازمان است ادامه داد: این عمل امکان سوء استفاده 

و جعل شناسنامه را بسیار کاهش خواهد داد.
وی در ادامه پروژه کارت هوشمند ملی، صدور شناسنامه مکانیزه مبتنی 
بر پایگاه اطالعات جمعیت و گســترش خط استعالم را سه اقدام مهم این 
سازمان عنوان کرد و افزود: تمامی این اقدامات، در راستای تحقق بیانات 

مقام معظم رهبری در جهت اتقان اسناد هویتی مردم ایران است.

خانه دارشدن مددجویان 
کمیته امداد تا سه سال آینده

اجرای طرح ضیافت 
الهی در 206 بقعه استان 

اصفهان

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ترتیل خوانی قرآن کریم در ۱۴۱ بقعه استان اصفهان، برپایی برنامه ضیافت الهی در ایام ماه مبارک 
رمضان در بیش از ۲۰۶ بقعه و افطاری ساده در ۱۱۴ امام زاده استان اصفهان، از جمله برنامه های اوقاف در ایام ماه مبارک رمضان خواهد بود.

حجت االسالم حسن امیری، روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان پیرامون برنامه های ماه مبارک رمضان اظهار کرد: برنامه ضیافت الهی در ایام ماه 
مبارک رمضان در بیش از ۲۰۶ بقعه سطح استان اصفهان برگزار می شود.

وی با اشاره به اعزام ۲۰ مبلغ از قم در این ایام، افزود: بیش از ۲۰۰ مبلغ بومی هم در ماه مبارک رمضان به بقاع مختلف اعزام می شوند.
معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: در بیش از ۷۳ بقعه نماز صبح، ۱۲۰ بقعه نماز ظهر و بیش از ۱۰۰ بقعه نماز مغرب و عشا به 

جماعت اقامه خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مدارس غیردولتی بخشــی از نظام آموزشــی هستند و در 
قانون اساسی هم تصریح شده که بخشی از نظام اقتصادی 
کشور را تشــکیل می دهند، بنابراین نباید در حاشیه قرار 

بگیرند.
مهدی فیض در گردهمایی هدایت تحصیلی دانش آموزان 
که با حضور کارشناسان مشاوره پنج استان کشور در تاالر 
آوینی شهر ابریشم اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امسال 
شیوه نامه هدایت تحصیلی شکل گرفته و ابالغ شد و این امر 
به دلیل چالش های موجود و نیاز به هماهنگی های بیشتر 
با معاونت پرورشی و معاونت متوسطه، زمان و توان زیادی 

از آموزش و پرورش گرفت.
وی افزود: ایــن تغییرات همزمان با تغییــر وزیر آموزش و 
پرورش و معاون پرورشی وزارت بود و همین امر موجب ابالغ 
شیوه نامه جدید در اسفندماه شد. در این شیوه نامه تغییرات 
مهمی رخ داده که لزوم دانستن این تغییرات و احتیاط در 

اجرای آن ضروری است.
به گفته فیض، انتخاب آزادانه و آگاهانه از یک ســو و دادن 
اطالعات کامــل و کافی از ســوی دیگر و ایجــاد ظرفیت 
حداکثری برای پذیرش دانش آموز، از مسائل مهمی است 
که ضرورت توجــه به آن قابل اهمیت اســت و این تکلیف 

برعهده آموزش و پرورش است.

 معاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و پرورش 
 گفــت: هــدف الگــوی توســعه متــوازن، تحصیــل
۵۰ درصد جمعیت دانش آموزی کشــور در شــاخه فنی و 
حرفه ای و کار دانش و ۵۰ درصد دیگر در شاخه های نظری 
است؛ چرا که این الگو به نفع ملت و توسعه اقتصادی کشور 

است.
فیض با اشاره به اینکه امسال در کل کشور گرایش به رشته 
تجربی به ۳۸ درصد کاهش یافت، بیان کرد: ۷ درصد کاهش 
طی یک سال میزان خوبی است، از سوی دیگر امسال حد 
نصاب ها برای ورود به تجربی و ریاضی و شاخه های نظری 

سخت تر ازسال گذشته است.

مدیر دفتر آموزش و ارتقای ســالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه ســال گذشته 
۲/۵میلیون ســفیر ســالمت خانواده در کشور تربیت 
شدند، گفت: این رقم امســال به ۷/۵میلیون نفرافزایش 

خواهد یافت.
شــهرام رفیعی فر افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار سفیر 
سالمت دانش آموز سال گذشته تربیت شدند که امسال 

نیز به همین میزان تربیت خواهند شد.
وی ادامه داد: سال گذشته برای ۲۵۰ هزار سفیر سالمت 
دانشجو برنامه ریزی شــد و تا پایان ترم جاری تحصیلی 
این میزان سفیر سالمت دانشجو محقق می شود و از ترم 
تحصیلی آینده نیز ۴۰۰ هزار سفیر سالمت جدید ازبین 

دانشجویان تربیت خواهند شد.
مدیر دفتر آموزش و ارتقای ســالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی با بیــان اینکــه در طرح 
خودمراقبتی، مردم آمــوزش های الزم را فرا می گیرند، 
 یادآوری کــرد: در این طــرح به شــهروندان آموزش 
داده می شــود زمانی که به مشــکل حاد دچار شــدند 
تا رســیدن تیم پزشــکی چه کاری انجــام دهند و در 
 زمان رســیدن تیم پزشــکی چه کارهایــی باید انجام 

دهند.
رفیعی فــر گفت: در راســتای سیاســت هــای کلی 

جمعیت از ســال جاری تمام مادران باردار در کشــور 
 تحت پوشــش راهنمای هفته به هفتــه دوران بارداری

 قرار می گیرند.
مدیــر دفتــر آمــوزش و ارتقــای ســالمت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی با بیان اینکه در 
طــرح خودمراقبتی، مردم آمــوزش هــای الزم را فرا 
می گیرند، یــادآوری کرد: در این طرح به شــهروندان 
آموزش داده می شــود زمانی که به مشــکل حاد دچار 
شدند، تا رســیدن تیم پزشــکی چه کاری انجام دهند 
 و در زمان رســیدن تیم پزشــکی چــه کارهایی باید 

انجام دهند.

مدير دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت:

تربیت 7/5میلیون سفیر سالمت در کشور 

سالمتآموزش و پرورش

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش:

مدارس غیردولتی نباید در حاشیه قرار بگیرند

پیرزن ۷۲ ساله گمشده در کویر روستای »مهرجان« از توابع شهرستان 
خور و بیابانک، پس از ۷۰ ســاعت جســت وجو توســط امدادگران 
از مرگ نجــات یافت. رییس جمعیــت هالل احمــر خوروبیابانک 
اظهارکرد: این پیرزن پس از ۶ کیلومتر پیاده روی و ســه شبانه روز 
تشــنگی و گرســنگی، از مرگ نجات یافت. حســین ایرجی افزود: 
فرد یاد شــده اهل روســتای مهرجان به علت بیماری فراموشی روز 
دوشنبه از خانه خارج شــد که غیبت طوالنی وی نگرانی خانواده را 
به دنبال داشــت. وی گفت: پــس از تالش مردم روســتا و نگرانی از 
 وضعیت جســمی پیرزن، عملیات جست وجو از ســوی امدادگران 

هالل احمر و ماموران انتظامی و ناحیه مقاومت بسیج آغاز شد.
رییس جمعیت هالل احمر خوروبیابانک افزود: این جست وجو به مدت 
سه شبانه روز طول کشید و سرانجام نیروهای امدادی وی را در مزرعه 
متروکه محمد آباد روستای مهرجان پیدا کردند. وی خاطرنشان کرد: 
این پیرزن به مراکز بهداشــتی و درمانی انتقال یافت تا تحت مراقبت 

قرار گیرد .

تب کریمه کنگو در شهرستان مبارکه یک قربانی گرفت.
رییس مرکز بهداشت شهرستان مبارکه گفت: این  جوان از اهالی 
شهر دیزیچه حدود ۱۰  روز قبل در اثر ذبح یک گوسفند و نیش کنه 

از این دام به ویروس تب کریمه کنگو  مبتال شده بود.
دکترعلی  پارسا افزود: این بیمار  در بیمارستانی در اصفهان  بستری 

شد و باوجود انجام اقدامات درمانی، جان خودرا ازدست داد .
وی افزود:جســد وی با رعایت موارد ایمنی و بهداشــتی ازطرف 

دستگاه های مربوط در آرامستان شهر  دیزیچه خاکسپاری شد.

نجات پیرزن گمشده در کویر 
خور وبیابانک از مرگ 

 قربانی کریمه کنگو 
در شهرستان مبارکه

به مناســبت ماه مبارک رمضان ،مراکز اهدای خون اصفهان آماده 
خون گیری از روزه داران است. مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال 
خون اســتان اصفهان گفت: از امروز مرکز اهدای خون خواجو از ۷ 
و۳۰ دقیقه صبح تا ۱۹ و۳۰ دقیقه همچنین ۲۱ تا ۲۴ ، مرکز اهدای 
خون شریعتی هم از ۸ تا ۱۳و مرکز اهدای خون عاشق اصفهانی هم 
در همین ساعات آماده خون گیری از اهدا کنندگان روزه دار است. 
لطفعلی جعفری افزود: کادر مجرب مراکز انتقال خون اصفهان در ماه 

مبارک رمضان آماده خدمت رسانی به روزه داران اصفهانی است.

مراکز انتقال خون اصفهان آماده 
خون گیری در ماه رمضان

ششــمین گردهمایی رزمندگان گردان فتح از لشــکر۸ نجف در 
حسینیه سپاه کاشان برگزار شــد. گردان فتح که در عملیات های 
مختلف هشت سال دفاع مقدس از جمله کربالی ۴ و ۵ ، والفجر ۸ ، 
نصر ۵ و بیت المقدس ۷ شرکت کرده ا ند  بیش از ۲۰۰ شهید  تقدیم 
انقالب کرده اســت. احترامی، فرمانده گردان فتح  در دوران دفاع 
مقدس گفت: این گردهمایی  به منظور دیدار رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مقدس پس از چند سال، برگزار و بار دیگر خاطره صمیمت های 
خاص دوران دفاع مقدس تکرار و زنده شد.  در این آیین از خانواده 

های  ۴ شهید بارفروش و سه شهید اربابی تجلیل شد.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، بر لزوم راه اندازی »سامانه 
رصد آسیب های اجتماعی« تاکید کرد و گفت: در حال حاضر هیچ 
سیستمی نداریم که وضعیت اجتماعی کشور را رصد کرده و به ما 
بگوید در گذشــته در چه وضعیتی بوده ایم، امروز کجا هستیم و در 
آینده به کجا خواهیم رســید و خأل این موضوع به شدت در کشور 
احساس می شــود؛ به همین دلیل نیاز است هر چه سریع تر نسبت 
به راه اندازی این سامانه در کشــور اقدام شود. سید حسن موسوی 
چلک با تاکید بر آنکه نیازمند راه اندازی »سامانه رصد آسیب های 
اجتماعی« در کشور هستیم، گفت: یکی از نیازهای امروز جامعه ما 
تحلیل دقیق وضعیت موجود در حوزه آسیب های اجتماعی و رصد 
آینده است. رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، در ادامه ضمن 
بیان آنکه کارهای پراکنده ای در این حوزه به انجام رسیده است گفت: 
وقتی در وزارت رفاه مدیرکل آسیب های اجتماعی بودم، در تاریخ ۱۹ 
آذرماه سال ۹۱ نخستین سامانه بانک اطالعات آسیب های اجتماعی 
را در کشــور راه اندازی کردیم و تا زمانی که در آن وزارتخانه حضور 
داشتم نیز آن سامانه به روز بود. وی ادامه داد: اما آن سامانه تنها یک 
بانک اطالعاتی بود. این در حالی اســت که ما در حال حاضر به یک 
نظام رصد قوی برای تحلیل تمام آســیب های اجتماعی کشور نیاز 
داریم که به ما نشان دهد تصمیم گیری ها در سایر حوزه ها چه تاثیری 
بر رشد و شیوع آسیب های اجتماعی در کشور دارند و همچنین قدرت 
آینده نگری داشته باشد. چلک در ادامه تاکید کرد:  نیاز است که دولت 
نسبت به تشکیل این دبیرخانه اقدام کند. این در حالی است که در 
قانون برنامه ششم توسعه نیز راه اندازی دبیرخانه این سامانه پیش 
بینی شده است و با شــکل گیری آن فعالیت ها منسجم تر شده و با 

توجه به اولویت های هر استان و منطقه می توان برنامه ریزی کرد.

برگزاری گردهمایی خط شکنان 
گردان فتح 

 ضرورت راه اندازی سامانه 
رصد آسیب های اجتماعی

از اول تیرماه با ابالغ دستورالعمل های ويژه به همه آموزشگاه های تعلیم رانندگی، آموزش های نوين رانندگی به 
هنرجوها آموزش داده می شود و نوگواهینامه ها با اعمال محدوديت های خاص حق رانندگی دارند.

از ابتدای تیرماه سال جاری صورت می گیرد؛

اعمال محدودیت برای نوگواهینامه ها

بر اساس 
دستورالعمل جديد 

وزارت کشور، 
محدوديت هايی 

برای 
دريافت کنندگان 
 گواهینامه  جديد

اعمال می شود

اخبار

معاون فرهنگی اوقاف و امور 
خیريه استان اصفهان خبر داد:
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دیوار نوشــته در اصفهان زیاد هست؛ اما در این 
میان، نگاره های تخت فوالد چیز دیگری است؛ 
نوشــته هایی که ظاهرا دیوارها را سیاه و منظر 
تکیه های تاریخی این قبرســتان را مخدوش کرده اســت؛ اما اگر کمی 
عمیق تر آنها را مطالعه کنیم، ســفره درددل همشهریانی پیش رویمان 
گشوده می شــود که صادقانه و بی ریا، آرزوها و دردهایشان را با خالق 

خویش در میان گذاشته اند.  

   حک شده بر دیوار
دیوار نویسی سابقه ای طوالنی در فرهنگ و تمدن بشری دارد. انسان های نخستین 
هم بر دیوار غارهایشان شکل ها وعالئم عجیب و غریبی حک می کرده اند؛ ایرانیان 
اما بی گمان از آن دسته مردمی بوده اند که بیشترین جلوه گری را بر کوه و صخره و 
دیوار به ظهور رسانده اند. داریوش هخامنشی، چنان دیوار نبشته عظیمی بر پیکره 
بیستون حک کرده که اثرش پس از دو هزاره همچنان زنده و پویا به چشم می آید. 
هرچند دیوار نوشــته های عصر جدید دیگر آزاردهنده شده اند؛ چون دیگر مانند 
کتیبه بیستون، نه یک اثر تاریخی، که عاملی برای خدشه دار کردن آثار تاریخی به 
حساب می آیند. پیکره آسیب دیده عالی قاپو و پل های تاریخی اصفهان نمونه ای 
سیاه شده از این دیوارنوشته های عصر جدید است. در تخت فوالد اما این مسئله به 
گونه ای دیگر به نظر می رسد. آنجا در دیار خفتگان، باز هم اصفهانی ها بر دیوارها 
نوشته هایی حک کرده اند که در بسیاری از موارد نه تنها آزاردهنده نیستند، بلکه 

به نامه هایی سرگشاده به خدا می مانند.

    نامه های سرگشاده به خدا
در آرامش تخت فوالد، در میان ردیف قبرهای کوچــک و بزرگ، محتوایی نهفته 
است که انسان را بی اختیار در خود فرو می برد. در چنین فضایی نا خودآگاه روحت 
زالل و خواسته های پنهان و پیدایت، به آسانی بر زبان جاری می شود. این شفافیت 
روحانی، گاهی در قلم بعضی زائران اهل قبور تجلی یافته و آنها به سبک نیاکانشان، 
دیوار سفید تکایا را از خواســته های ریز و درشت خود ســیاه کرده اند؛ اما جالب 
اینجاست که این ســیاه کاری، چندان توی ذوق نمی زند. آنقدر این دیوارنوشته 
صمیمانه نگاشته شده که انگار از همان اول بخشی از دیوار هر تکیه بوده است. این 
دیوار نوشته ها در حقیقت نامه هایی سرگشاده به خدا هستند؛ نامه هایی که هر یک 

به نمایندگی از انبوه زائران، خواسته هایی مشترک را بیان می کنند.

   خدایا مرا خوشبخت کن...
موضوعات دیوار نوشته های تخت فوالد بسیار متنوع است. اما همه آنها در یک نقطه 
مشترک اند و آن هم این تمنای ساده ولی بنیادی است که در قلم یکی از زائرین آمده 
است:»خدایا مرا خوشبخت کن.« موضوع بسیاری از دیوارنوشته ها مسئله ازدواج 
و درخواست تحکیم عالقه بین دو طرف است. در این فضا، با زبانی صمیمی و خالی 
از تکلف، نگارنده دلدارش را از خدا می طلبد:» خدایا تو شاهد عشق پاک من به)نام 
شخص( هستی تا با هم سال ها بمانیم؛ شاد، سالمت، با وفا. من دوستش دارم با تمام 
وجود؛ خدایا اونم منو بخواد تا...«؛ این دعایی است با پایان باز. یا نگارنده ای دیگر در 
یک جمله به صورت خالصه چنین نوشته:»خدایا کمکم کن به عشقم برسم.« برخی 
دیگر اما در همین قالب، ازدواجی ســالم و با عاقبتی خوش را از خداوند طلب می 
کنند. البته در این میان بعضی نیز مزار مقدس صاحب تکیه را واسطه برآورده شدن 
دعایشان قرار می دهند:»سالم، ازتون می خوام از خدا بخواین که کمکم کنه و امسال 
در کنکور موفق بشم. ازش بخواین همسری در آینده نصیبم کنه مورد رضایت خدا، 
خودم و خانواده باشه.« نوشته هایی با این مضمون که:»مهرم را در دلش جای بده« 
یا »مرا به کسی که می خواهم برسان« نیز در همین چارچوب قرار می گیرد. البته 
در این میان کسی هم پیدا شده و خیلی خودمانی این طور نوشته:»خدایا همه دخترا 
رو از بی شوهری نجات بده.«  برخی دیگر از دیوار نوشته های تخت فوالد به مسائل 
درسی و آینده شغلی و تحصیلی مربوط می شود. در این زمینه برخی با قلم ادبی و با 
رعایت نسبی دستور زبان، دعای خود را بر دیوار تکیه ای ثبت کرده اند:»بسمه تعالی. 
خدایا به حق حضرت فاطمه، 14 معصوم و امام علی)ع( و حضرت محمد)ص(... به 
من و مادر وخانواده و خواهرم عمرپاک و سالمت اعطا کن و مرا در کنکور پزشکی و 

دندان پزشکی با رشـته قلب و عروق با رشته مغز و اعصاب دانشگاه تهران یا دانشگاه 
اصفهان موفق کن و حاجت قلبی من را بده.« این مناجات نامه بی پیرایه یک امضای 
جالب توجه هم دارد:»دوستدار شما ای خدای بزرگ.« همه این نوشته ها اما اینقدر 
رسمی نیست. بعضی از آنها که معلوم است به قلم کودکانه ای بر دیوار حک شده، 
بعد از دعای سالمتی، با زبانی شــیرین موفقیت تحصیلی را طلب می کند:»به نام 
خدا. خدایا منو اول سالمتی ده، بعد ســعیدو چاق و تپل کن... در درس هایم موفق 
شوم.« در بعضی نوشته ها اندکی سطح توقعات باال می رود:»الهی! معدل سال دوم 
و سوم و چهارم و دانشگاه من بخصوص معدل سال چهارم 20 شود« یا مثال:»خدایا 
مرا در درس هایم موفق کن تا یک وکیل خوب در آینده بشــوم و کمک کن شغل 
خوبی داشته باشم و از همه سختی ها نجات یابم و مرا به حاجت هایم برسان.« دعای 
عاقبت به خیری جزو دعاهای معمول دیوارنوشته های گورستان تاریخی اصفهان 
است. بعضی از زائرین، این دعا را در قالب جمالت منثور و مسجع نوشته اند:»خدایا 
حاجت حاجتمندان روا، مریضان را شــفا، قرض قرضمنــدان روا،آبرویمان نریز، 
گناهان همه را بریز، بــرای فرج آقا امــام زمان)عج( صلــوات.« و بعضی دیگر به 
ســادگی گفته اند:»توروخدا التماس دعا. منو دعا کنین« یــا مثال:»التماس دعا 
خیلی خیلی.« بعضی دیگر هم خودشــان را معرفی کرده انــد و از دیگر زائرین یا 
صاحب تکیه درخواست دعای خیر دارند:» )نام شخص( هستم از اصفهان. دعایم 
کنید عاقبت به خیر شــوم. خیلی مشــکل دارم. دعا خیلی نیاز دارم؛ لطفا دعایم 
کنید. حاجت روا شــوید.« بعضی دیگر نیز همه خواسته های خود را در یک جمله 
 خالصه و آن را بر دیوار تکیه ای ثبت کرده اند:»فقط مداح بشــوم، بقیش درســت

 می شه.«

 لباس قاجاری
 بر تن اصفهان نیمه جان

  یونیفرم ارتش، دوخت ایران
دوره قاجار در عرصه پوشاک نیز مانند سایر 
زمینه ها دچار زوالی فراگیر بوده اســت. بــا این حال، تالش های 
ناچیزی در اصفهان در زمینه تولیدات داخلی دیده می شود:»این 
اوقات عالی جاه چراغعلی خان، نایب الحکومه اصفهان، چهارصد 
دست ملبوس نظام که حسب الحکم اولیای دولت قاهره در اصفهان 
تمام کرده، به دربار شــوکت مدار همایون اعلی فرســتاده بود. از 
نظر انور اعلی حضرت پادشــاهی و اولیای دولت قاهره گذشته و 
بسیار مقبول و مستحسن افتاده و این خدمت عالی جاه مشارالیه 
و سایر خدمات و اهتماماتی که از او همواره در انتظام وانضباط امر 
والیت و وصول و ایصال مالیات به ظهور رسیده و می رسد، در نظر 
اقدس همایون اعلی حضرت پادشاهی و اولیای دولت قاهره بسیار 

پسندیده افتاده است.«
)روزنامه وقایع اتفاقیه، 
شماره 79، 18 شوال 1268هـ.ق(

   رقابت نابرابر
در زمین رقابت نابرابر تجارت اروپا و ایران قاجاری، واردات بی رویه 
پوشــاک خارجی، به تعطیلــی کارگاه های نحیــف ایرانی منجر 
می شــده اســت:»حاال ملل متمدنه عالم، تمام کار را از دست ما 
گرفته اند... فرضا رنگرزهای ما به اصول ساده خود یک ذرع کرباس 
را به هزار زحمت رنگ کرده، به دوشــاهی آن هم ناقص و ناتمام؛ 
اما ملل اجنبی در کمال خوبی و لطافت همــان کرباس را به یک 
شاهی رنگ می نماید. در این صورت اگر برادر حقیقی ما هم رنگرز 
باشد، من پارچه خود را به او نخواهم داد رنگ کند. پس از چندی 
که ما رجوع خود را از او بریدیم، آن بیچاره هم مجبور است از کار 
خود دست کشــیده، در آن عمل یک دفعه به ملل خارجه محتاج 
خواهیم شد. از این اســت که صنعت های ناقصی هم که سی سال 
قبل در ملک خود داشتیم معدوم و نابود شد. همه ما دیده ایم که 
کمپانی های معتبر از وکالی خود در بالد خارجه، نمونه هر شیء 
و جنس را که باب آن بلد است، طلبیده و از آن بهتر و ارزان تر و با 
تصرفات جدید، که طبیعت مردم را به آن راجع نمایند، ساخته و 
می فرستند. قلمکار اصفهان کجا رفت؟ شال های کرمان چه شد؟ 

ابریشم های یزد و کاشان کجا تمام را صاحبان علم از ما بردند؟«
)روزنامه حبل المتین کلکته، شماره 
26، 26 ربیع الثانی 1313 هـ.ق( 

  همه قالیباف های اصفهان!
در فضای نامطلوب تولیدات داخلی که بر اثر رقابت نابرابر تجاری 
با کاالهای خارجی صورت گرفته، چندتن از هنرمندان اصفهانی 
تصمیم به برپایی یــک کارگاه تولیدی می گیرنــد:»از قراری که 
اخبارنگاِر اصفهان ما می نویسد، چند نفر استاد اصفهانی از چندی 
قبل صنعت قالیبافی را در اصفهان پیش گرفته و خوب مسلط شده 
اند. الحق هوش و اســتعداد اهالی اصفهان در اخذ صنایع، از سایر 
بلدان ایران ممتاز است. رکن الملک)نایب الحکومه اصفهان در زمان 
ظل السلطان( در قرب دولت ســرای خودشان کارخانه منتظمی 
برای قالیبافی بنا فرمود که تاکنون دو سمت او را ساخته و دو سمت 
دیگر را هم مشغول اتمام هستند. سید مصطفی تاجر اصفهان در 
حال اجرای طرحی برای تولید پرده های ابریشمی و پشمی نوظهور 

است که تا کنون امثال آنها بافته نشده.«
)روزنامه حبل المتین کلکته، 
شماره6، 5 شعبان 1316هـ.ق(

  آخرین تالش ها در آخرین روزها
»ده روز بود که به اتفاق مسیو بوتن، مهندس فرانسوی، در بیرون 
شهر اطراف رودخانه به جهت تعیین محل کارخانه ریسمان تابی 
و چلواربافی گردش می کردیم. نامه ای بــا یک طاقه پارچه برای 
صدراعظم هم فرستاده شــده که پاسخ آن این اســت: کارکنان 
شرکت اسالمیه، سوغات شما با نامه تان رسید. از پارچه هایی که 
برای شعبه شرکت در تهران هم ارسال کرده بودید خریداری کردم. 

امیدوارم که هرچه بیشتر کیفیت پارچه ها باالتر برود.«
)حبل المتین کلکته، سال 7، شماره 
13، 23رمضان 1317هـ.ق(

  آگهی خرید سهام کارخانه نساجی
بعضی از روزنامــه های اصفهان در دوره قاجــار، در جهت تقویت 
تولیــدات داخلی، اقدام به چــاپ آگهی کارخانجــات محدودی 
می کرده است که در آن دوره در تالش برای کاهش واردات خارجی 
بوده اند:»محــض ترقی و ترویج پارچه هــای وطنی یک کارخانه 
به عنوان شرکت نســاجی ملی دارای دوازده نفر هیئت موسس و 
یکهزار سهم، هر ســهمی یک تومان دایر گردید. مرام این شرکت 
فقط بافندگی و رواج پارچه های لباس وطنی است و مواد اشتراک، 
در ظهر اوراق سهام مندرج است. آقایانی که طالب اشتراک و خرید 
سهام بوده باشند، درب کاروان ســرای مخلص، به دکان مشهدی 

حیدر عبافروش نائینی رجوع نمایند -شرکت نساجی اصفهان-«
)روزنامه راه نجات، سال پنجم، 
شماره29، 22 دی1299(

  نمایشگاه وطنی
جالب اســت که در دوره زوال صنایع وطنی، گاهی نمایشــگاهی 
هم در زمینه نســاجی در اصفهان برگزار می شــده است. یکی از 
این نمایشگاه ها در محل تکیه دولت که امروزه فضای بایر جلوی 
کاخ چهلستون است برگزار شــده:»یکی از قدم های مهمی که در 
اصالح تجارت در این دوره برداشته آمده، افتتاح نمایشگاه امتعه 
وطنی است که مقدمات آن از چند ماه به این طرف تهیه شده بود؛ 
باالخره عاقبت در حضور هیئت دولت و عده ای از رجال و محترمین 
افتتاح یافت. رییس هیئت مدیره نمایشگاه، ضمن نطق افتتاحیه 
خود، از ذکر فواید و مزایای نمایشــگاه چنین اظهار داشت: قریب 
یک سال است به اجازه دولت و کمک اتحادیه تجار، مشغول دایر 
کردن این نمایشگاه شــده ایم و نظر بر اینکه این نمایش انحصار 
به امتعه داخلی دارد، برای سرمشــق اهالی فقط از ملل متحد به 
ماشــین های مفیده قبول و اجازه داده شــد که ماشین های خود 
را بفرستند. روســیه ماشــین های فالحتی خود را به انضمام سه 
دســتگاه چراغ الکتریک به کار انداختند. از انگلستان 14 دستگاه 
ماشین نساجی فرســتاده که بین راه اســت؛ دو دستگاه ماشین 
هم از آلمان فرســتاده بودند که در راه به طوری خراب شــده که 
 قابل نمایش نیســت. این نمایشــگاه در تکیه دولت برگزار شده 

بود.«
)روزنامه حبل المتین کلکته، شماره 2، سال 
32، 26 ذی القعده 1342 هـ.ق(

در آرامش تخت فوالد، در میان ردیف قبرهای 
کوچک و بزرگ، محتوایی نهفته است که انسان 
را بی اختیار در خود فرو می برد. در چنین فضایی 
نا خودآگاه روحت زالل و خواسته های پنهان و 

پیدایت، به آسانی بر زبان جاری می شود

این نوشتم تا بماند یادگار...
دیوار نوشته های تخت فوالد، جلوه بی ریای درد دل خالق و مخلوق است

خطر در کمینش بود. اگر کسـی مغضوب شـاه عباس می شـد حتی خویشـان او هم دیگـر در امان 
نبودند. بسـیاری از خویشـاوندانش از اصفهان گریخته و به گوشـه ای از جهان همچون کشـورهای 
هندوسـتان و عثمانی رفتـه بودند. او نیـز در فکر رفتن به هندوسـتان بود و شـنیده بود که پادشـاه 
آنجا »شـاه جهان«، بسـیار به هنرمنـدان بها می دهـد. عبدالرشـید وقتی بـه آن فاجعه فکـر می کرد بسـیار افسـرده و متاثر 
می شـد. دیگر نمی توانسـت این شـهر را تحمل کنـد؛ باید مـی رفت. همه این مسـائل از وقتی شـروع شـد کـه مقصود بیگ 
مسگر قزوینی، رییس شاهسـونان قزوین، به دستور شـاه عباس اول در آخرین شـب ماه رجب سـال 1024 هـ.ق میر عماد را 
به قتل رسـانید.او روزی را در سـال 1008 هـ.ق به یـاد می آورد که بـا دایی خود میر عماد، خوشـنویس قزوینـی، از قزوین به 
اصفهان مهاجرت کردند. شـاه عباس اول صفـوی پس از انتقال پایتخت صفوی به اصفهان در سـال 1006 هــ.ق از هنرمندان 
مختلـف نیز خواسـته بود کـه به اصفهـان برونـد. آنهـا نیـز در اصفهان سـکنی گزیدنـد و به خاطـر الفتی کـه عبدالرشـید به 
میرعماد داشـت به او »رشـید میرعماد« می گفتند. عبدالرشـید قزوینی یا دیلمی معروف به »رشـیدا«، خواهـرزاده و تربیت 
شـده میرعماد خوشـنویس بزرگ عهد صفوی بود که خود نیز در امر خوشنویسـی شـهرت یافـت؛ ولی پس از قتـل میرعماد 
چند ماهـی را به طـور مخفیانه و بـا تنگدسـتی، پنهان از دسـتگاه حکومتی مـی گذرانـد و در تمام ایـن زمان نیز مشـغول به 
تمرین خط بود. سـرانجام به سـبب آزردگـی خاطر و افسـردگی و خطـرات موجـود، از ایران به هندوسـتان مهاجـرت کرد و 
مورد اسـتقبال شـاه جهان، پادشـاهی از سلسـله گورکانیان هنـد، قرار گرفـت و از مقامـات دربار وی شـد. رشـیدا، هم کاتب 
دربار شـاه شـد و هم به شـاهزادگان دربـاری تدریس می کـرد و در آنجا بـه او »آقا رشـید« می گفتند.شـاه جهـان وقتی خبر 
قتل خوشـنویس معروف و بزرگ عصـر صفوی، میرعمـاد را می شـنود، می گوید اگـر زنده میر عمـاد را به من مـی دادند هم 
وزنش جواهر می دادم.رشـیدا در سـال 1085 یـا 1086هـ.ق در هندوسـتان مقارن با فـوت صائب تبریـزی در اصفهان وفات 
می یابـد و در اکبرآبـاد )اگـره( هندوسـتان او را به خـاک می سـپارند. از جملـه آثار کتابـت او »مثنوی گلشـن راز« اسـت که 
به خط زیبایش نگاشـته اسـت. همچنین طبق نوشـته های جـالل الدین همایی، معروف اسـت کـه درب نقره مسـجدجامع 
عباسـی اصفهان، در زمان شـاه صفی سـاخته شـده و در اطراف آن اشـعار میـرزا حسـن واهب به خط زیبای رشـیدا نوشـته 

شـده که همواره سرمشـق اسـاتید خط بوده اسـت.

خطاط برجسته مغضوب شاه
عکس روز

چهارسوق

»تاج محل« در اصفهان
اصفهان را »شــهر هزار 
مســجد« مــی نامند؛ 
شــهری که برخی از زیباترین مساجد ایران و 
جهان اســالم در آن قرار دارد؛ مساجدی نظیر 
مســجد جامع عتیق و مســجد جامع عباسی 
که هر یک گوهری یگانه در معمــاری و انواع 
هنرهای زیبا محسوب می شوند. در میان این 
فهرست بلندباال اما مسجد شیخ لطف ا... جایگاه 
ویژه ای دارد؛ مســجدی کوچک بدون مناره 
و گلدسته که برعکس ســایر مساجد صفوی 
در اصفهــان گنبدش الجــوردی و فیروزه ای 
نیست. ویژگی های منحصر به فرد این مسجد 
اما به همین جا ختم نمی شود؛ نقش و نگارها و 
کاشی کاری های این مسجد بی همتا در محل 
گنبدخانه بی نظیرش، در هیچ مسجد دیگری 
تکرار نشده است. از پیشخوان دلگشای مسجد 
که پــای در راهــروی ورودی آن بگذارید، به 
خوبی متوجه تفاوت این مسجد با سایر بناهای 
مشــابهش می شــوید. راهروی ورودی که در 
ضلع شرقی میدان نقش جهان واقع شده، برای 
سوگیری به سمت قبله، دو بار به صورت قائمه 

می پیچد؛ به طوری که محــراب گنبدخانه، با 
زاویه 180 درجــه از در ورودی قرار می گیرد. 
روی محــراب، دو لوح مجزا از هــم نام معمار 
این شــاهکار را ثبت کرده اســت:» عمل فقیر 
حقیر محتاج برحمت خدا محمدرضا بن استاد 
حسین بنا اصفهانی 1028«. طرح های اسلیمی 
گنبد مسجد، تبدیل وحدت به کثرت و بازگشت 
کثرت مخلوقات به وحدت خالق را با تمام وجود 
فریاد می زند. تنها باید ساعت ها در گوشه ای از 
مسجد در سکوت بنشینید و بازی نور و رنگ را 

در کاشی های آن تماشا کنید تا بتوانید با دوربین 
خود لحظه لحظه این فریاد چهارصدســاله را 
ثبت و ضبط نمایید. شیخ لطف ا... فقیه مشهور 
عصر شاه عباس، بســیار خوش اقبال بوده که 
چنین بنایی را به او پیشــکش می کنند. شاه 
عباس از شدت عالقه ای که به این شیخ داشته 
فرمان ساخت شاهکاری را صادر می کند که تا 
همین امروز به نام شــیخ لطف ا... میسی باقی 
مانده اســت. داستانی که بی شــباهت با بنای 
تاج محل در آگرای هندوســتان نیست؛ جالب 

اینجاست که برخی از معماران اصلی تاج محل 
نیز اصفهانی بوده اند. مســجد شــیخ لطف ا... 
افسانه های زیادی نیز در خود پنهان کرده است: 
در میان اصفهانی ها شایع است که این مسجد 
به این دلیل مناره و گلدسته ندارد که ویژه نماز 
گذاردن زنان شاه ساخته شده است؛ البته این 
افســانه پایه و اســاس تاریخی ندارد. این طور 
که معلوم است مسجد شــیخ لطف ا... بخشی 
از مدرســه ای بوده که این فقیه نامدار در آن 
تدریس می کرده و مسجد فعلی احتماال َمدَرس 
آن مدرسه بوده اســت؛ مانند گنبدخانه های 
شرقی و غربی مسجد جامع عباسی که به عنوان 
َمدَرس مدارس ناصریه و سلیمانیه از آن استفاده 
می شده است. افســانه دیگر هم مربوط به راه 
زیرزمینی می شود که از عالی قاپو تا این مسجد 
کشیده شده است. در مورد کاربری این راه نمی 
توان نظر قطعی داد ولــی هنگامی که حوض 
وســط میدان را می ساختند بخشــی از آن را 
کشــف کردند. احتمال دارد دریچه ای که در 
شبستان زمستانی مسجد وجود دارد، ورودی 

آن راه زیرزمینی باشد. 

اصفهانگردی

روزی از 
روزها...

بناهای تاریخی اصفهان پر از دیوارنگاره هایی است 
که امروزه خود تبدیل به یک اثر تاریخی شده اند؛ 
مثال بردیوار مسجد جامع، نوشــته ای از تاریخ1286هـ.ق با این مضمون 
باقی مانده اســت:»روزی از روزها وارد این مکان شریف شدیم وجمعی از 
دوستان و آشنایان بودیم و به قدر چهارده ریال خرج کردیم، اینقدر صدمه 
خوردیم و بســیار بد گذشت که از نوشتن آن عاجز هســتم. باری، از چه 

نویسم؟ از غصه بسیار بعد از یک سال که از منزل خود بیرون آمدیم جهت 
تفریح؟ اگرچه ناشکری می باشد و همه این صدمه ها به جهت ناشکری بر 
شخص واردمی آید. فی الحقیقه کسی اندک شعوری داشته باشد می بیند 
که هرچه به او می رسد از عمل خود اوست؛ چه در دنیا و چه در آخرت. بهشت 
رفتن و جهنم رفتن از عمل خود شخصیت است؛ منتهاش آن است که تو 
چشمت باز نشد و چشم برزخی و آخرتی در دنیا به هم نرسانیده تا فایده 

اعمال خود را در برزخ و قیامت در اینجا ببینی.اعمال نیک و بد تو در این دنیا 
 نقاب دارد. همین که از این دنیا به عالم مثال می روی، چشم مثالی تو باز 

می شود...
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

به تاریخ 27 شهر رجب المرجب سنه 1286. الکاتب الحروف میرزا تقی، 
ولد مرحوم ابوالقاسم خواجویی، نوه مرحوم مغفور میرزاهاشم خواجویی«

مهرداد موسوی 
خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

 وقتی از سر حیوانات 
مناره می ساختند

جملی کارری، گردشــگر 
ایتالیایی که در زمان شاه 
ســلیمان صفوی به ایران آمده، وصف 
عجیبی از یــک مناره شــگفت انگیز 
دارد:»رییس ِدیری که من در آنجا منزل 
کرده بودم، چون اطالع یافت که اســب 
من از فرط خســتگی در شــرف از بین 
رفتن است، دســتور داد یکی از بهترین 
اسب هایش را برای من زین کند، سپس با 
چند تن از خدمه وی سوار شدیم و بیرون 
رفتیم. نخستین چیزی که توجه مرا جلب 
کرد، برجی بود به نام »منــاره کله« که 
هشتاد پالم ارتفاع و چهل پالم محیط آن 
بود. بیرون برج از استخوان کله حیوانات 
پوشیده شده بود. گفتند این همه حیوان 
در یک شکار، صید و سربریده شده اند. 
سپس این منار به امر شاه عباس)در بعضی 
منابع تاریخی نام شاه طهماسب صفوی 

ذکر شده( بنا گردیده است.

عجایب
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

کارخانه وطن، اولین کارخانه نساجی مدرن پس از دوره قاجار بود که به همت بازرگانان مشهور 
اصفهان یعنی »دهش« و »کازرونی« در ساحل جنوبی زاینده رود ساخته شد. این عکس، ضیافتی 

را نشان می دهد که کارگران پر تعداد این کارخانه در آن شرکت کرده اند.

9

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2147 | May 27, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL

تاریخ
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2147 | شنبه 6 خرداد 1396 | 1 رمضان 1438



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2147 | شنبه 6 خرداد 1396 | 1 رمضان 1438

فوتبال باید از فوتسال الگو بگیرد
رییس فدراسیون فوتبال در نشســت توجیهی سرپرستان لیگ برتر فوتسال با 
اشاره به افتخار آفرینی  های تیم ملی فوتسال ایران گفت: فوتسال باید وضعیت 

بهتری داشته باشد و فوتبال باید از فوتسال الگو بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان با عقد قراردادی یک ساله 
سرمربی فوالد خوزستان شــد.پس از مطرح 
شدن گزینه های مختلف برای هدایت 
تیم فوالد خوزستان در لیگ هفدهم 
سرانجام مســئوالن این باشگاه با 
ســیروس پورموســوی، سرمربی 
تیم استقالل خوزستان، به توافق 
نهایی رسیدند. علیرضا اژدری زاده، 
مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان 
در گفت وگو با خبرنگار گروه ورزشی 
خبرگزاری میزان ضمن تایید این خبر گفت: قرار داد پورموسوی با 

باشگاه فوالد برای یک فصل یعنی تا پایان لیگ هفدهم خواهد بود.

روزنامه مارکا مدعی شد که رونالدو از شنیدن خبر 15 میلیون یورویی 
فرار مالیاتی اش شــگفت زده شده و 
تاکید دارد که هیچــگاه چنین کاری 

انجام نداده است.
روزنامه ال موندو معتقد است که در 
ســال 2014، رونالدو و مشاورانش 
نتوانســتند به صورت دقیق مقدار 
درآمدشان را مشخص کنند، موضوعی 
که ستاره پرتغالی همواره آن را تکذیب 
کرده است. در حقیقت در این سال، درآمدهای 
رونالدو به حســاب هایش در ویرجین آیلند ارسال شده که مالیات 
کمتری به آن تعلق بگیرد. تنها 20 درصد از درآمد حق پخش تصاویر 
او در سال 2014 به اداره مالیات ارائه شده است. شایعات زیادی درباره 
فرار مالیاتی او شنیده می شود ولی ستاره پرتغالی و نماینده هایش این 
موضوع را به کل رد می کنند. بعضی معتقدند بین 15 تا 5 سال حبس 
در انتظار رونالدو خواهد بود و بعضی دیگر می گویند این نوع حکم ها 

تنها هشدار و تهدید محسوب می شوند.

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان گفت: هیئت هندبال استان 
اصفهان توانســت همچنــان عنوان 
بهترین هیئت کشــوری را در اختیار 

داشته باشد.
سید حســن افتخاری در گفت وگو 
بــا خبرنــگار فــارس در اصفهان 
اظهار کرد: کمیته امور استان های 
فدراسیون هندبال، ارزشیابی عملکرد 
یک ساله هیئت های استانی کشور را 
در سال 1395 اعالم کرد که استان اصفهان در 
رتبه اول این ارزشیابی قرار گرفته است. وی افزود: در سطح هیئت های 
ورزشی استان اصفهان نیز، هیئت هندبال رتبه برتر را در اختیار دارد.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان یادآور شد: همانند ســال های گذشته با همکاری شهرداری 
اصفهان، مسابقات هندبال سالنی و ســاحلی برگزار می شود. وی به 
همکاری هیئت هندبال استان با اداره آموزش و پرورش اشاره کرد و 
گفت: برگزاری مسابقات منطقه ای در رده پایه در دستور کار هیئت قرار 
دارد.افتخاری با بیان اینکه تقویم اجرایی هیئت با قدرت دنبال می شود، 
تصریح کرد: در راستای دانش افزایی مربیان، برگزاری دوره مربیگری و 

داوری سطح یک، دو و سه  به زودی برگزار می شود.

اژدری زاده خبر داد:

 پورموسوی
 سرمربی فوالد خوزستان شد

تعجب رونالدو از خبر فرار مالیاتی

رییس هیئت هندبال استان اصفهان:

بهترین هیئت کشوری را داریم

نقل قول روز

خبر روز

فوتبال جهان

مهدی علی مرادی در نقل و انتقاالت نیم فصل گذشــته با قرادادی2/5 
ساله از تیم امید سپاهان به تیم بزرگساالن اضافه شد. علی مرادی در حال 
حاضر تنها بازیکن لیست زیر 23 سال سپاهان با پست تخصصی مهاجم 
هدف است که سابقه حضور درخشان در تیم امید سپاهان و دعوت به 

تیم های ملی پایه ایران را در کارنامه دارد.
با توجه به مصدومیت مسعود حسن زاده و اعتقاد کرانچار به بازی جوانان 
مستعد به نظر می رســد که در این فصل فرصت بازی در لیگ برتر به 
علی مرادی بلندقامت خواهد رسید. بازیکنی که طبق شنیده ها پتانسیل 
و قابلیت تبدیل شدن به مهدی شریفی دیگری را برای سپاهان داراست 
و کمبود مهاجم هدف در لیست سپاهان شاید فرصت خودنمایی را برای 

او فراهم کند.

روزنامه صدای سپاهان در شماره روز پنج شنبه  خود از قول وکیل سرور 
جباروف از آمادگی این ســتاره ازبک برای مذاکره با باشگاه اصفهانی 
خبر داده اســت. ابراز تمایل به مذاکره با این هافبک 34 ساله از سوی 
باشگاه اصفهانی البته بدان معنا نیســت که سپاهان که تا همین اواخر 
در قبال وضعیت ادامه همکاری با جباروف موضع تقریبا احتیاط آمیزی 
در پیش گرفته بود در این باره تغییر رویه داده و جنگ بر ســر تصاحب 
جباروف را با استقالل به عنوان باشــگاه مدعی مالکیت او علنی کرده 
است زیرا در همین شماره از قول مدیرعامل سپاهان نقل شده که تنها 
 به شرط رعایت همه موارد قانونی و مخدوش نشدن تعهد اخالقی  نسبت 
 به اســتقالل باشــگاه اصفهانی نســبت به جذب این بازیکــن اقدام 

خواهد کرد.

پدیده فصل آینده سپاهان 
در خط آتش است

 جباروف آماده مذاکره 
با سپاهان است 

باشگاه سپاهان در تالش اســت مهاجم 16 گله لیگ شانزدهم 
را به خدمت بگیرد.درخشــش ساسان انصاری در فصل گذشته 
باعث شده به غیر از تیم های پرســپولیس و استقالل، سپاهان 
هم به دنبال جــذب این بازیکن باشــد.در این بین پیشــنهاد 
سپاهان به انصاری به مراتب بهتر از باشگاه های سرخابی است 
 تا حدی که این بازیکن برای زردپوش شــدن حسابی وسوسه 

شده است.

پیشنهاد  سپاهان به انصاری

این روزها اســتقاللی ها می گویند وضعیت امید  ابراهیمی بهتر 27
است و مشکلی برای همراهی استقالل در امارات ندارد. در این بین 
پزشــکان به او توصیه کرده اند خیلی مراقب باشد و چه در تمرین 
و چه در بازی، حرکات ســختی انجام ندهد. پزشکان به ابراهیمی 
گفته اند شــوت محکم نزند و از دادن پاس های 40،50 متری هم 
خودداری کند و  اگر مراعات نکند احتمال دارد آسیب دیدگی اش 

تشدید شود و در بازی برگشت با مشکل مواجه شود.

توصیه پزشکان به امید ابراهیمی
پس از اینکه علی دایی حکم ســرمربیگری سایپا را 
گرفت تغییرات زیادی در این تیم انجام شد. از جمله 
اینکه آرش رضاوند، هافبک تیم نفت تهران شاگرد علی 
دایی به سایپا آمد.رضاوند سال گذشته هم شاگرد علی 
دایی بود و حاال برای یک ســال دیگر نیز شاگرد این 
سرمربی خواهد بود.این بازیکن سال گذشته در نفت 

جزو بازیکنان مورد عالقه علی دایی بود.

هافبک نفت تهران به سایپا پیوست

هیئت مدیره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس درحالی شرایط به هم 
ریخته و نامشخصی دارند که این دو تیم باید در فصل نقل و انتقاالت 

لیگ هفدهم تکلیف خود را بدانند.
بیش از دو ماه است که خبرهایی در مورد تغییرات در هیئت مدیره 
استقالل و پرسپولیس منتشر می شود. در واقع این هواداران فوتبال 
نیستند که شــایعه تغییرات در این دو تیم را در رأس هرم  به وجود 
آورده اند بلکه این خبرها گاهی به صورت رســمی توسط مسئوالن 
ورزش در وزارت  ورزش اســت که به جامعه ورزش القا می شــود و 
البته که کمبود نفر به دلیل اســتعفا یا فوت اعضــا هم این خبرها را 

تایید می کند.
با این وجود بیش از دوماه تمام است که این دو تیم در اوج مسابقات 
حساس خودشــان هر روز این خبرها را باال و پایین می کنند که آیا 

هیئت مدیره عوض می شود؟ آیا مدیر عامل عوض می شود؟
 در استقالل اوضاع بدتر هم هست چون قراردادها دو امضا می خواهد 
که یکی از آنها امضای مدیر عامل است و امضای دیگر بر عهده معینی 
عضو هیئت مدیره استقالل است، اما وقتی کسی نمی داند که چند 
روز آینده در این ترکیب خواهد بود یا نه چگونه با امضای قراردادها 
و یا چک ها )به ویژه چک ها( برای خــودش تعهد ایجاد کند؟ نقل و 
انتقاالت به همین دلیل ساده در استقالل جلو نمی رود و هر کاری هم 
که توسط سرمربی این تیم انجام شده شفاهی است و رسمیت ندارد.

در پرسپولیس هم اوضاع رو به راه نیست، هر روز یک شایعه از درون 
ســاختمان شــیخ بهایی بیرون می آید، یک روز می گویند طاهری 
می رود، روز بعــد طاهری با وزیر دیدار می کنــد و همه چیز محکم 
می شود. روز ســوم معاون وزیر برخی از دو تابعیتی ها را از حضور در 
هیئت مدیره منع می کند و به این ترتیب هیچ کس نمی داند برای 

روزهای آینده کار به کجا می کشد.
در واقع وسط مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مشکالتی به وجود آمده 
که هم برانکو و هم منصوریان را آزار می دهد، آنها این روزها بعضا به 
جای آنالیز حریفان خود، در حال البی بــرای تغییر یا عدم تغییر در 
میان مدیران خود هستند و بعضا به فکر این هستند که پول خود را 

در آینده چگونه زنده کنند.
در هر صورت بهتر است وزارت ورزش این ماجرا را به اتمام برساند و 
با اعالم و تکمیل نفرات هیئت مدیره استقالل و پرسپولیس آرامش 
کامل را هم برای لیگ قهرمانان آســیا و هم برای نقــل و انتقاالت 

زمستانی به این تیم برگرداند.
به نظر می رسد خود وزارت ورزش هم فکر نمی کرده که این دو تیم 
در لیگ قهرمانان بمانند و صعود کنند وگرنه همان دو ماه قبل هم این 
موضوع را مطرح نمی کردند؛ چرا که بیش از هر دلیل دیگری احتماال 
وزارت اسامی جدید را اعالم نمی کند تا تمرکز این دو تیم هم در آسیا 
به هم نخورد چون همان اندازه که عدم اعالم اســامی جدید هیئت 
مدیره ها می تواند منجر به تغییرات و عدم تمرکز شــود شاید اعالم 

اسامی هم اینگونه شرایط را پیش ببرد.
باید دید وزارت ورزش چگونه این معادله را حل می کند و نتایج این 

دو تیم در نهایت در آسیا به کجا می کشد.

در حاشیه

معادالت پیچیده در استقالل و پرسپولیس؛

 وزارت ورزش بین زمین و هوا

قاب روز

ضیافت شام توتی برای بازیکنان رم
کاپیتان کهنه کار تیم فوتبال رم، اعضای این تیم را به یک ضیافت شام دعوت کرد، اما در این میهمانی 

خبری از سرمربی تیم نبود.

مستطیل سبز

به دلیل صادرنشدن ویزای سفر به اتریش، چهار بازیکن 
تیم ملی اردوی آماده سازی را ترک کردند.

در شرایطی که کاروان فوتبال، ایران را به مقصد اتریش 
ترک کرد تا اردوی آماده ســازی خود را برای بازی با 
مونته نگرو آغاز کند؛ عدم صــدور روادید برای چهار 
بازیکن حاضر در لیست باعث شــد تا آنها با دلخوری 

اردوی تیم ملی را ترک کنند.
حامد لک، محمدحســین کنعانی زادگان، ساســان 
انصاری و وحیــد محمدزاده چهار بازیکنی هســتند 
که با وجود تالش های صورت گرفته ویزای شــینگن 
برای ســفر آنها بــا کاروان تیم ملی صادر نشــد تا در 
عین بدشانســی از همراهی شــاگردان کی روش باز 
بمانند. گویــا دلیل اصلی عدم صدور ویــزا غیبت آنها 
در آخریــن اردوی اروپایی تیم ملی در کشــور ایتالیا 
 بود که باعث شد تا این چهار نفر ســفر به اتریش را از

 دست بدهند.
به این ترتیب کاروان تیم ملی در حالی راهی اتریش شد 
که تنها 10 بازیکن در حال حاضر در اردو حضور دارند 
که شامل دو دروازه بان و 8 بازیکن می شوند. اتفاقی که 
قطعا می تواند باعث دلخوری شدید کارلوس کی روش 
سرمربی تیم ملی شود آن هم در آستانه جدال حساس 
با ازبکستان در روز هفتم مقدماتی جام جهانی 2018.

عدم صدور ویزا برای چهار بازیکن یاد شــده در حالی 
رخ داد که رؤسای فدراســیون از حداقل 10 روز قبل 
می دانستند که چه بازیکنانی در فهرست تیم ملی برای 
اردوی اتریش حضور دارند و می توانســتند به صورت 
جدی تر پیگیر صدور ویزای این بازیکنان باشند. شاید 
به همین خاطر کی روش با شــنیدن خبر عدم صدور 
روادید ســفر چهار ملی پوش به هم ریخت و بالفاصله 
در نشســتی با مســئوالن تیم ملی در هتل به بررسی 

شرایط پرداخت. 
از همین رو هیچ بعید نیســت بار دیگر شــاهد موضع 
گیری تند سرمربی تیم ملی باشیم. کی روش که عادت 
دارد با هر اتفاق غیرمنتظــره در اردوی تیم ملی و به 
هم خوردن برنامه های آماده ســازی انتقادات تندی 
از فدراسیون و سازمان تیم های ملی انجام دهد قطعا 
این بار هم سکوت نخواهد کرد به خصوص که در یک 
قدمی صعود به جام جهانی برای دومین دوره متوالی 
قرار دارد و اصال دوست ندارد با چنین اتفاقاتی شرایط 

تیمش به هم بخورد.

اتفاق تلخ برای شاگردان کی روش؛

چهار ملی پوش از سفر اتریش 
محروم شدند

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ذوب آهن در سایه یک 
برنامه ریزی درست و حمایت کارخانه و باشگاه می تواند در 

فصل آینده حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.
مهدی رجب زاده اظهار داشت: در فوتبال حرفه ای موفقیت 
در یک فصل از تدارک به موقع پیش فصل شروع می شود و 
امیدوارم با حمایت های همیشگی کارخانه، هیئت مدیره و 
باشــگاه بتوانیم در فصل آینده نیز به روند خوب خود ادامه 

دهیم.
 رجب زاده ادامه داد: با وجود شــرایط سخت فصل گذشته، 
ما عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتیم. در جام حذفی 
تا نیمه نهایی پیش رفتیم، در لیگ برتر باالتر از بســیاری از 
تیم هایی که بیشتر از ما هزینه کرده بودند چهارم شدیم و 
در لیگ قهرمانان آسیا هم کمی خستگی و بدشانسی مانع 
از موفقیت ما شد؛ البته این را هم بگویم که گروه ما به واقع 
سخت بود. اســتقالل اکنون متوجه تفاوت کیفیت العین با 
تیم هایی که قبال با آن بازی کرد می شود. از همین جا هم از 
صمیم قلب برای سه نماینده دیگر کشورمان آرزوی موفقیت 
دارم و امیدوارم با قدرت پای بــه مرحله بعدی بگذارند و به 
واقع اگر بتوانند از سد لخویا، العین و الهالل عبور کنند کار 

بزرگی کرده اند.
 بازیکن ذوب آهن در پاســخ به آخرین وضعیت ذوب آهن 
و همبازیانش نیز گفــت: ذوب آهن می توانــد بار دیگر در 
قامت یک تیم خوب و مدعی ظاهر شــود به این شــرط که 
حمایت های الزم از تیم صورت پذیرد. ما در سه فصل اخیر به 

لطف حضور یک مدیرعامل کاردان و کاربلد، تالش های ویژه 
مدیریت کارخانه، حمایت های هیئت مدیره دلسوز و غیرت 
یک باشگاه خوب و منظم توانسته ایم روزهای بسیار خوبی را 
تجربه کنیم و اگر می خواهیم این روند حفظ شود باید در این 

مقطع از فصل نیز با درایت و تیزهوشی عمل کنیم.
 رجب زاده همچنین افزود: این درســت اســت که حضور 
در ذوب آهن، آرزوی بســیاری از بازیکنان است ولی نباید 
از نجابت و شــخصیت کادر فنی و بازیکنان این تیم هم به 
سادگی گذشــت. همه ما تاکنون 56 درصد از قرارداد فصل 
گذشــته خودمان را دریافت کرده ایم و به خاطر عشــق به 
پیراهن تیممان و البته احترام بسیار باالیی که برای شخص 
آقای آذری و مدیران ذوب آهن قائلیم هرگز مصاحبه ای از 
بازیکنان در این مورد عنوان نشد. ما به لحاظ هزینه در فصل 
گذشته جزو تیم های متوســط لیگ بودیم و خوشبختانه از 
حیث نتیجه خوب عملکردیم. در عین حال ذوب آهن بازیکن 
هم به لیگ معرفی کرد و با میانگین سنی 24 سال آینده خود 
را نیز به نوعی تضمین کرده است. متاسفانه وقتی از گوشه و 
کنار و در مصاحبه ها می شنویم که قرار است بودجه باشگاه 
12 میلیارد باشد در شرایطی که همین فصل گذشته چند 
تیم صرف هزینه تیم فوتبالشــان بیش از 20 میلیارد بود و 
صرفا روی کاهش هزینه این مسئله تمرکز می شود نگران 

ذوب آهن و مسیرش می شویم.
 وی ادامــه داد: در این زمان هم هنوز هیــچ یک از اعضای 
تیم مثل برخی تیم های دیگر که اعتصاب کردند یا گفتند 

مسابقه نمی دهیم، کالمی در رسانه ها راجع به موضوعات 
این چنینی صحبت نکرده است و بجاست که مدیران باشگاه 
و هیئت مدیره محتــرم نیز در این مقطع برای مشــخص 
شــدن وضعیت ذوب آهن تالش ویژه تری را در دستور کار 
قرار دهند. مصاحبه و تاکید راجع بــه کاهش بودجه وقتی 

هنوز بازیکنــان نزدیک به 
نصف قرارداد سال گذشته 
و پاداش هایشان را به احترام 
مدیریت باشــگاه دریافت 
نکــرده اند، کــم لطفی در 
حق ایــن کادر و بازیکنان 

با اخالق است.
 رجب زاده در پایان گفت: 
کســب ســه جام در سه 
فصــل، احیــای تیم های 
پایه و احیای تیم های غیر 
فوتبالی و سازندگی که در 
سه ســال اخیر ما در ذوب 
آهــن می بینیم ریشــه در 
تالش های باشــگاهی دارد 

که تا آستانه نابودی پیش رفت و بار دیگر احیا شد. من همین 
جا از همه می خواهم دیگر اجازه ندهند با از دست دادن زمان 
باشگاه به شرایط قبلی بازگردد؛ چرا که این نهال در صورت 

بی توجهی ممکن است دوباره دچار مشکل شود.

رجب زاده: 

 اجازه ندهید ذوب آهن
 به شرایط قبلی

 برگردد

هافبک اسپانیایی، تابستان منچسترسیتی را ترک می کند.سایت 
رسمی باشگاه منچسترسیتی اعالم 
کرده که هافبک اســپانیایی این تیم 
که از حضورش در این تیم 4 ســال 
می گذرد، در تابستان پیش رو این 

تیم را ترک خواهد کرد. 
ناواس تابستان 2013 از باشگاه سویا 
مورد توجه مسئوالن این باشگاه قرار 
گرفت و به انگلیس آمد. این هافبک 
در ســال های حضور خود در انگلیس توانست 
به جایگاهی در تیم ملی اســپانیا نیز دســت پیدا کند. ناواس طی 
چهارسال حضور در سیتی در ادوار رقابت های مختلف در 183 دیدار 
برای سیتیزن ها به میدان رفت و به یک قهرمانی در لیگ انگلیس و 
دو قهرمانی در جام حذفی این کشور دست یافت. حضور هافبک 31 
ساله اسپانیایی در این تیم به پایان رسیده و او که مقصد بعدی اش 
هنوز مشخص نیست تابستان آینده جمع شــاگردان گواردیوال را 

ترک خواهد کرد.

جدایی ناواس از منچستر سیتی  
قطعی شد

ستاره سابق دنیای فوتبال و باشگاه بارسلونا یکی از میهمانان ویژه 
تمرینات آبی و اناری ها بود.

 رونالدینیو، میهمان ویژه تمرینات این 
تیم پیش از فینــال »کوپا دل ری« 
بود. وی این روزها به عنوان سفیر 
باشگاه بارسلونا فعالیت می کند و 
به تازگی بعد از سفری چند روزه به 
روسیه پیش از جام کنفدراسیون های 
سال 201۷، راهی اسپانیا شده است. 
رونالدینیو خــوش و بش گرمی بــا هم تیمی 
سابقش، لیونل مســی و  هم وطنش، نیمار داشت. بارسایی ها باید 
به زودی مقابل آالوز در فینال جام حذفی اسپانیا حاضر شوند؛ این 

آخرین بازی بارسلونا با مربیگری لوئیز انریکه خواهد بود.

 خوش و بش گرم 
رونالدینیو با مسی و نیمار

 ذوب آهن می تواند 
بار دیگر در قامت 

یک تیم خوب و 
مدعی ظاهر شود 

به این شرط که 
حمایت های الزم از 

تیم صورت پذیرد
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، اجرای طرح اهدای نهال به شهروندان را در واقع زمینه ساز 
احیای باغات در اصفهان توصیف کرد و ابراز داشت: حضور شهروندان برای کاشت نهال در مراسم های ملی، مذهبی و 

شخصی خود بی نظیر بوده و در همین راستا طرح اهدای نهال برای اولین بار در شهر اصفهان راه اندازی شد.
احمد سلیمانی پور با اشاره به اینکه طرح اهدای نهال روی سایت ســازمان پارک ها راه اندازی شده است، ادامه داد: 
شهروندان برای شرکت در این طرح باید ثبت نام و سپس نوع و تعداد نهال 

و مناسبت شخصی خود را انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان پس از پایان ثبت نام باید هزینه کاشت نهال 
را به صورت آنالین یا بانکی پرداخت کنند، افزود: شهروندان پس از پایان 
مراحل ثبت نام یک کد رهگیری دریافت می کنند تا از مراحل ثبت نام 

خود مطلع شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، با اشاره به 
اینکه کاشت نهال های متناسب با شــرایط جوی و آب و هوایی اصفهان 
در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: در طرح اهدای نهال، کاشت 

۳۰گونه مختلف که با شرایط آب و هوایی اصفهان مطابقت و نیاز به آبیاری کمی دارند، در نظر گرفته شده است.

نظام اسالمی اجازه سوء استفاده از آزادی را نمی دهد
نماینده ولی فقیه در اصفهان،  در نماز جمعه این هفته با اشاره به رفتار ناپسند برخی در جشن پیروزی انتخابات 
گفت:  برخی ها فکر نکنند که نظام اجازه می دهد از آزادی ها ســوء استفاده کنند؛ این چراغ سبزها خاموش 

خواهد شد. این کار خود مردم است و جلوی کسانی که پیروزی را با گناه آلوده می کنند، می ایستند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

باغات خصوصی اصفهان احیا می شود

معاون عمرانی استاندار اصفهان در حاشیه نهمین نمایشگاه گردشگری 
و هتلداری اصفهان اظهار کرد: روز گذشته در غرفه خدمات الکترونیک 
ستاد سفر استان اصفهان، از سیستم رزرواسیون آنالین مراکز اقامتی 
استان در سامانه مسافریار رونمایی شد. محمدعلی طرفه در ادامه افزود: 
این سامانه به همت دبیرخانه کمیته توسعه گردشگری استان و همکاری 
شرکت دانش بنیان سیستم های یکپارچه پاســارگاد، از 4 سال پیش 
تاکنون اجرایی شده و هرســال یک نسخه جدید با امکاناتی متفاوت تر 
از گذشته به مردم ارائه می دهد. معاون عمرانی استاندار اصفهان اظهار 
داشت: ســامانه مســافریار بیش از یک میلیون نفر کاربر داشته و کلیه 
خدمات و اطالعات موردنیاز یک گردشگر را در اختیار آن قرار می دهد.

جانشین رییس ستاد هماهنگی سفر استان اصفهان همچنین بیان کرد: 
سرعت ارتقای نرم افزار مسافریار قابل قبول بوده و از نوروز 96 تاکنون یک 

نسخه جدید از آن رونمایی شده است.

 مدیرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
 اصفهــان در پاســخ بــه این ســوال کــه چــرا زیرســاخت های 
 گردشــگری بــرای ارائــه ابتدایی تریــن خدمــات گردشــگری 
 در شــهر جهانــی اصفهــان فراهم نیســت، اظهــار داشــت: نبود 
 ابتدایی تریــن امکانــات خدماتی و ســرویس بهداشــتی در حوزه 
گردشگری در شــهر اصفهان و بسیاری از کالن شــهرها یک معضل 
 بوده که از جزئیات زیرســاخت های گردشــگری در کشور محسوب 

می شود.
فریدون الهیاری با بیان اینکه برای ایجاد ســرویس های بهداشــتی 
مناسب در سطح شهر نیازمند برنامه ریزی جامع هستیم، ادامه داد: 
باید  با مشارکت همه دســتگاه هایی که در خدمت رسانی نقش دارند 
این اتفاقات مهم رخ دهد؛ گرچه تاکنون مطالعات جدی برای ایجاد 

این زیرساخت صورت نگرفته است.     

شهردار اصفهان در حاشیه سومین همایش »اصفهان؛ شهر هوشمند« اظهار کرد: وجود شاخصه هایی همچون استفاده 
از اینترنت اشیا در شهر اصفهان برای تحقق شهری هوشمند قطعا همکاری ســازمان ها و نهادهای مربوطه را در کنار 

اقدامات شهرداری می طلبد.
مهدی جمالی نژاد عزم شهرداری اصفهان را در زمینه تحقق شهر هوشمند راسخ عنوان کرد و در ادامه، از ارائه و ساخت 

زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه خبر داد.
جمالی نژاد بیان کرد: ســازمان فاوای شــهرداری و ســایر معاونت ها و 
سازمان های وابسته به شهرداری، گام های مثبتی را در زمینه تحقق شهر 
هوشمند برداشته اند.  وی در پاسخ به این سوال که تاکنون در چه عرصه ای 
بیشترین میزان تجهیز زیرساخت های شهر هوشمند انجام شده است گفت: 

تاکنون در زمینه حمل و نقل شهری تجهیزاتی تعبیه شده است.
شــهردار اصفهان گفت: از آنجایی که ترافیک شــهری یکی از مهم ترین 
مشکالت شهر است، هوشمندسازی این بخش می تواند تا حد قابل توجهی 
از مشکالت بکاهد.  وی با بیان اینکه تحقق کامل شهر هوشمند کار دشواری 

است اذعان کرد: با این حال امیدواریم که تا سال ۱4۰۰ تمامی شاخصه های شهر هوشمند محقق شود.

جمالی نژاد:

شهر هوشمند تا سال 1400 در اصفهان محقق می شود

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان بــه عنــوان پایتخــت هنر و 
فرهنگ جهان اســالم، همــواره محل رفت و 
آمد چهره هــای هنری فرهنگی بــوده و برنامه هــای فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشــت، فرصت خوبی اســت برای آنکه در اصفهان سیر و 
سفر کنید. از کنســرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های 
عکس و نقاشــی و برگزاری نشســت های مختلــف، هرچیزی 
بخواهید در این شــهر دیدنی برای تان مهیاســت. بــا ما همراه 
 باشید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

چهل راه برای افزایش کیفیت زندگی
دکتر محمد رضا عابدی- دکتر راضیه ایزدی

زمان: 6 الی 24 خرداد- ساعت ۱۳
مکان: خیابان باغ گلدسته- تاالر ادب

 معاون عمرانی استاندار
 اصفهان:

ویژگی رزرو آنالین به 
سامانه مسافریار افزوده شد

 مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان:

زیرساخت های 
گردشگری باید توسعه یابد

ویژهاخبار

شهرداری

صبح دیروزهمزمان با آخرین روز 
ماه شــعبان، پیکر مطهر شهید 
دیگــری از تیــپ دالورمــردان 
فاطمیــون بــر دســتان مردم 
شهیدپرور اصفهان، تشییع و در 
گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

شــهید علیرضا رضایــی، جوان 
2۳ ســاله مدافع حــرم بود که 
۱6 فروردین امســال در جنگ با 
گروه های تکفیری و بر اثر اصابت موشک کورنت، به فیض شهادت نائل 
آمد.پیکر مطهر این شهید که به تأسی از ارباب خود، سر در بدن نداشت، 
سه شنبه وارد فرودگاه شهید بهشتی شد و ظهر دیروز در جوار دیگر 

شهدای مدافع حرم در گلستان شهدا آرام گرفت.
شهید رضایی یکی از ده ها شــهید تیپ غیورمردان فاطمیون است 
که بدون هیچ چشم داشــتی برای دفاع از حرم اهل بیت، کیلومترها 
آن طرف تر از مرزها مشغول دفاع هستند و برای امنیت کشور از جان 

خود دریغ نمی کنند.

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم  
در اصفهان

زاینده رود

در شهر

۳ مرکز فرهنگی امسال در منطقه 1۲ 
اصفهان احداث می شود

مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به منظور ارتقای 
سرانه فرهنگی، احداث  ۳ مجموعه فرهنگی در دستور کار شهرداری 

منطقه ۱2 قرار دارد.
محمد رضابرکت افزود: در این راســتا احــداث مجموعه فرهنگی 

چندمنظوره شهرک مهدیه در سال جاری عملیاتی می شود.
مدیر منطقه ۱2 شــهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین احداث 
اولین مرکز تخصصی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در محله 
امیرعرب در سال جاری احداث خواهد شد. برکت عنوان کرد: پروژه 
احداث مجموعه فرهنگی همجوار مسجد امام حسن مجتبی)ع( در 
شهرک کوثر با مشارکت بخش خصوصی نیز امسال اجرایی می شود.

وی با اشاره به دیگر پروژه های سال جاری این منطقه گفت: نوسازی 
پیاده روهای خیابان بهارستان-حدفاصل خیابان امین تا ایستگاه 
متروی گلستان، نوسازی پیاده روی حاشیه خیابان کاوه-حدفاصل 
خیابان دانش تا سه راه ملک شهر و  پیاده روسازی خیابان های اصلی 

عاشق آباد در سال جاری اجرا می شود.

سرتیپ دوم پاسدار غالمرضا ســلیمانی بابیان اینکه انقالب 
اسالمی یک موهبت الهی است که به ملت ما داده شد، گفت: با 
تشکیل جمهوری اسالمی در ایران عزیز، می رفت تا زنجیره های 
بردگی و سلطه استکبار یکی پس از دیگری پاره شود و شاهد 
تشکیل حکومت های اســالمی یکی پس از دیگری در جهان 

بوده ایم.
وی با اظهار اینکه آمریکایی ها تصور نمی کردند انقالب اسالمی 
گام های بزرگــی برای نابــودی رژیم صهیونیســتی بردارد، 
خاطرنشان کرد: دشمنان ما همیشــه به دنبال سنگ اندازی 
جلوی حرکت پیش رونده انقالب اسالمی بوده اند. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان بابیان اینکه پس از عزل 
بنی صدر، اتحاد بیشــتری بین نیروهای نظامی انقالب ایجاد 
شد، گفت: تفکر علوی و عاشورایی رزمندگان اسالم توانست 
اقتدار کشور را با وجود امکانات محدود به رخ دشمن بکشاند و 

آنها را مغلوب کند.
سردار ســلیمانی با بیان اینکه عملیات بیت المقدس مکتب 
دفاعی انقالب اسالمی است، اظهار کرد: محصول این عملیات، 
آزادی خرمشهر عزیز بوده است. مناطق زیادی از کشور ما در 
اشغال رژیم بعث بود که بیش از 5 هزار و 4۰۰ کیلومتر طی این 
عملیات آزادسازی شد؛ چندین هزار عراقی، اسیر شدند و ده ها 

هزار نوع از تجهیزات نظامی به عنوان غنیمت نصیب نیروهای 
ایران اسالمی شد. وی با اشاره به فعالیت های قرارگاه نصر گفت: 
لشکرهای استان اصفهان ازجمله امام حسین)ع( و هشت نجف 
اشرف، مهم ترین های لشکرهای این قرارگاه را تشکیل می دادند 
که به قلب دشــمن زده و بخش مهمی از نیروهای مستقر در 
ارتش صدامی را منهدم و در شــب یکم خرداد خرمشــهر را 

محاصره کردند.
وی ادامه داد: لشکر امام حسین)ع( به فرماندهی حاج حسین 
خرازی و لشکر 8 نجف اشرف به فرماندهی حاج احمد کاظمی، 
اولین لشکرهایی بودند که برای آزادسازی وارد خرمشهر شدند 

و شهید شهبازی در این مرحله به شهادت رسید.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان بابیان اینکه 
فتح و بازپس گیری خرمشهر، ســند کارآمدی مردم ساالری 
دینی جمهوری اسالمی اســت، اظهار کرد: این چالش تبدیل 
به فرصتی برای نظام شــد و جهانیان با نگاه دیگری به انقالب 

اسالمی و نیروهای آن نگریستند.
سردار سلیمانی بابیان اینکه شهدای مدافع حرم ادامه دهنده راه 
شهدای دفاع مقدس هستند، گفت: اقتدار امنیتی کشور، دشمن 

را دچار اشتباه در طرح ریزی ها کرده است.
وی با اشاره به انتخابات گفت: گروه های تروریستی متعددی 

در این ایام دستگیر شدند و این امنیت مثال زدنی، ثمره خون 
گران بهای شهدای ماســت که با امنیت کشورهای غربی )که 

میلیاردها برای آن هزینه می شود( فرق دارد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان بابیان اینکه 
شجره طیبه اقتدار امنیتی دارای شاخ و برگ های متفاوتی است، 
تصریح کرد: پشــتوانه مردمی، شهرهای زیرزمینی موشکی و 
توانمندی های دفاعی و امنیتی، ازجمله عوامل اقتدار امنیتی 

امروز کشور است.
سردار سلیمانی با تصریح اینکه باور »ما می توانیم« را شهدا به ما 
هدیه دادند، گفت: شجره طیبه بسیج، سپاه، نیروهای نظامی و 

انتظامی، عمق راهبری اقتدار امنیتی کشور ماست.
وی با بیان اینکه در منطقه غرب آســیا، دنیا و حتی در کشور 
خودمان، عده ای از این اقتدار امنیتی نگران هستند، تصریح 
کرد: ســپاه به عنوان پاسدار انقالب اســالمی و دستاوردهای 
آن، حافظ مردم ساالری دینی و نظام اسالمی ایران بوده و این 
میثاق پاسداران با بیش از 25۰هزار شهید جمهوری اسالمی 

است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، پاسداری از 
جمهوری اسالمی را دارای زحماتی عنوان کرد و افزود: سپاهیان 
انقالب اســالمی جان خود را برای فدا کردن در کف دســت 
گرفته اند؛ آنها در مقابل تفکر لیبرالیست قد خم نخواهند کرد 

و حافظ و یاور ستون خیمه انقالب یعنی والیت فقیه هستند.
سردار سلیمانی بابیان اینکه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
بسیج، از تهمت های ناروا و دروغی که علیه آنها سر داده می شود 
خسته و بریده نمی شوند، گفت: سپاه در عرصه سازنده حاضر 
شــده و در جنگ اقتصادی که دشمنان دربرابر نظام ناعادالنه 

برپاکرده اند، محکم ایستاده است.
سردار سلیمانی  ادامه داد: امروز اگر سپاه بدون توقع در عرصه 
ســازندگی حضور پیدا می کنــد، به دلیل جنــگ اقتصادی 
ناعادالنه ای است که دشمن علیه جمهوری اسالمی برپا کرده؛ 
آنهایی که به دنبال توســعه طرح های بانک جهانی در کشور 
بودند، اجازه نمی دهند خرمشــهرهای عرصه اقتصادی را نیز 
فتح کنیم. وی نسخه های لیبرالیســتی برای اقتصاد را سمی 
مهلک خواند و گفت: در اقتصاد لیبرالیستی حاکمیت بر اقتصاد 
به عهده بانک هاست. سردار سلیمانی با تاکید بر اینکه ما باید 
مدل های غربی را کنار بزنیم، خطاب به مسئوالن اظهار کرد: 
مسئوالن باید بدانند که تنها راه موفقیتشان تکیه بر آرمان های 

شهدا و ادامه دادن راه آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: امام راحل)ره( فرمودند فتح خرمشهر، فتح 

خاک نیست؛ فتح ارزش های واالی انسانی است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان با اشاره به 
مشــارکت بســیار خوب ملت ایران در انتخابات، گفت: مردم 
بار دیگر به رهنمودهای رهبر معظــم انقالب لبیک گفتند و 

درصحنه انتخابات به خوبی حاضر شدند.
به گزارش صاحب نیوز، پس ازاتمام این مراسم با حضور اقشار 
مختلف حاضر در گلستان شــهدا و همراهی رزم نوازان سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، قبور پاک و مطهر شهیدان 

گلباران شد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان:

فتح خرمشهر اقتصادی، امکان پذیر است

با مسئوالن

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل استان اصفهان، با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی های 
عمومی گفت: اطالع رسانی در راســتای پیشگیری از 
جرایم و آسیب های اجتماعی، یک هدف راهبردی است.

محمدرضا قنبری با تاکید بر استفاده از رویکرد پیشگیرانه 
بیان کرد: به روز رسانی اخبار اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم، چاپ یادداشت های ترویجی با عناوین مفاسد 
اخالقی، تکنولوژی، طالق توافقی، ازدواج، خشم و سایر 
موارد با هــدف ارتقای آگاهی هــای عمومی و ضرورت 
استفاده از مشارکت های مردمی، از اقدامات این معاونت 

در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم است.
قنبری اظهار کرد: در فرآیند مدیریت پیشگیری از جرایم 
و آسیب های اجتماعی، ۱2 بولتن ماهانه چاپ شد که به 

تشریح فعالیت معاونت و اقدامات آن پرداخته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اصفهان گفت: تمام تالش معاونت اجتماعی دادگستری 
اصفهان بر این است که بتواند از طریق تمامی کانال های 
اطالع رســانی با مردم ارتباط برقرار کند و آگاهی های 
الزم را انتقال دهد که حضــور در برنامه های تلویزیونی 
با موضوعاتی چون بررسی آسیب های طالق و خشونت 
با همکاری معاونت اجتماعــی، دفاتر خدمات قضائی و 
مجتمع خانواده، از برنامه های موفق و پربیننده تلویزیون 

بوده است. 
وی با اشاره به حضور در برنامه رادیویی قانون و جامعه 
اظهار کرد: هــدف این برنامه رادیویی این اســت که با 
مردم، هر هفته تعاملی دو سویه برقرار شود و آنها بتوانند 
مسائل حقوقی خود را بیان کرده و پاسخ های مناسب را 

دریافت کنند.
قنبری با تاکید بر ضرورت بهــره برداری از فناوری های 
نوین در بحث پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی 
گفت: در سال جاری اپلیکیشــن اصفهان نما طراحی و 
راه اندازی شــد که هدف آن، ارائه آموزش های خانواده، 
آخرین قوانین، مطالب پیشگیری، دانستنی های حقوقی 

و سایر موارد است. 
همچنین بیش از ۱۰ هزار پیامک با هدف پیشــگیری 

از وقوع جرم انتشار یافت که تاثیر بسزایی داشته است.
وی با توجه به اهمیت ارتقای آگاهی های مردم گفت: از 
اقدامات دیگر در این زمینه می توان به تدوین محتوای 
آموزشی آشنایی با مفاهیم پیشگیری از وقوع جرم ویژه  
نهادهای مذهبی، تدوین محتوای آموزشی دوره آشنایی 

با کلیات پیشگیری از وقوع جرم و... اشاره کرد.

معاون اجتماعی دادگستری اصفهان مطرح کرد:

 انتشار 10هزار پیامک 
با هدف پیشگیری از جرم

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در یادواره شهدای عملیات الی بیت المقدس، سردار 
شهید محمد شهبازی و شهدای فصل بهار در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان اظهار کرد: امروز دورهم جمع 

شده ایم تا از افتخارآفرینی های شهدای دفاع مقدس، دوران پرافتخار انقالب اسالمی و شهدای مدافع حرم تجلیل کنیم.

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان:

 کمربند شمالی خوراسگان 
امسال آزادسازی می شود

احداث کمربند شمالی خوراسگان، یکی از ابر پروژه های منطقه ۱5 
است که با اجرای آن، خیابان جی نفسی تازه می کند.

همچنین  با احداث این پروژه افرادی که قصد عزیمت به باغ رضوان، 
میدان میوه و تره بار و شرق اصفهان را دارند، به جای عبور از خیابان 
جی برای کاهش ترافیک می توانند از کمربند شمالی اصفهان عبور 
کنند. رضا مختاری مدیر منطقه ۱5 شهرداری اصفهان در این باره  
گفت: احداث کمربند شمالی خوراسگان از انتهای خیابان سلمان، 
آغاز و با عبور از خیابان های ا... اکبر، شهدای ابر، الله ، ستار و کنگاز،  
به بزرگراه شهید آقابابایی منتهی می شود. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر آزادسازی این پروژه در دست اجراست، تصریح کرد: اگر 
شهروندان همکاری های الزم را با شهرداری داشته باشند، به طور 

حتم آزادسازی این پروژه به زودی تکمیل می شود.
مدیر منطقه ۱5 با اشــاره به اینکه آزادســازی این پــروژه تاکنون 
5۰درصد پیشرفت داشته است، افزود: در سال جاری برای آزادسازی 
این پروژه  ۳6 میلیارد و برای اجرای آن نیز اعتبار ۱4میلیاردتومان 

در نظر گرفته شده است.

در قاب شهر
مالقات مردمی شــهردار اصفهان و معاونین با شهروندان 

منطقه ۹

همایش کوهگشــت خانوادگی »گرامیداشت سالروز فتح 
خرمشهر«

یادواره شهدای عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهرمراسم اختتامیه جشنواره داستان زاینده رود
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دعای روز اول ماه مبارک رمضان:
خدایا! روزه مرا در این روز مانند روزه داران حقیقی که مقبول توست 

قرار بده واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعی مقرر فرما.
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یادداشت

بزرگ تريـن درس مـاه رمضـان، خودسـازى اسـت. اولـین و مهم تريـن 
قـدم خودسـازى هـم ايـن اسـت كـه انسـان بـه خـود و اخـالق و رفتـار 
خـود بـا نظـر انتقـادى نـگاه كنـد: عیـوب خـود را بـا روشـنى و دقـت 
ببینـد و سـعى در برطـرف كـردن آنهـا داشـته باشـد. ايـن از عهـده خـود 
مـا برمىآيـد و ايـن تكلیفـى بـر دوش ماسـت.»بیانات رهبـر معظـم 

انقـالب، 1380/9/25(
مـاه مبـارک رمضـان بـركات فراوانـى دارد و فرصـت هـاى نابـى را در 
اختیـار انسـان قـرار مى دهـد. امـام سـجاد)ع( در دعـاى 44 صحیفـه 
سـجاديه، فضايـل ايـن مـاه را بـه زيبايـى برمى شـمارند. از مـاه رمضـان 
بـه عناويـن مختلـف نـام مى برنـد: شـهرا...، مـاه خداونـد كـه گرچـه 
مالكیـت همـه مـاه هـا از آن خداسـت امـا تخصیـص ايـن مـاه بـه خـدا 
يعنـى خداونـد توجـه ويـژه اى بـه ايـن مـاه دارد و راه بـراي رسـیدن 
انسـان بـه رحمـت و رضـوان الهـي بـاز اسـت؛ شهر السالم، ماه تسلیم 
شدن در برابر خداوند و دورى از گناه؛ شهرالطهور، ماه طهارت و پاكیزگى 
روح از زنگارها؛ شـهر التمحیـص: در طالسـازي وقتـي طال را در بوتـه 
آتـش مي گذارنـد تـا طالي خالـص را از نقـره يـا مـس جـدا كننـد، بـه 
ايـن كار »تمحیـص« مي گوينـد؛ مـاه رمضـان نیـز مـى توانـد انسـان را 

خالـص كنـد )بیانـات رهبـرى، 1373(.
 شهر القیام، ماه قیام براى عبادت خداوند و مقابله با نفسانیات و گناهان است. 
در ايـن مـاه، هر كـه در میـان انـواع عوامـل و موجبـات غفلـت از خـدا و 
از راه او محـاصره شـده و انگیزه هـاي گوناگـون، او را به سـمت پايـین و 
تنـزل و سـقوط مي كشـاند، فرصتـي پیـدا مى كنـد تـا بـا ظرفیـت هـاى 
ايـن مـاه كـه تحـت برخـى اسـامى آن ذكـر شـده، روح را كـه بـه عـروج 
و اعتـال تمايـل دارد، بـه سـمت تعالـى سـوق دهـد و بـه خـدا تقـرب 
جويـد و بـه اخـالق الهـي، تخلـق پیـدا كند )بیانـات رهـبرى 1369(. 
 تعالــى انســان و قــرب الهــى ايــن توقــع را ايجــاد مى كنــد كــه از 
ضعف هــاى گذشــته دور شده و صفــات الهــى، بیشتــر در آيینـه 
وجـود او منعكـس شـود. ارتقـاى قـدرت روح انسـانى، او را پلـه 
پلـه مخاطـب مسـتقیم »فاسـتقم كـما امـرت« قـرار مى دهـد و 
 خـوف از هرچیـز را از وجـود او پـاک مى كنـد؛ تـا آنجـا كـه مبـدل بـه 
»نفـس مطمئنـه« مى شـود. در اين صـورت اسـت كـه هیچ كـدام از 
ابزارهـاى شـیطان نمـى توانـد بـر او و راه مسـتقیم او بـه سـمت سـعادت 
اثـر بگـذارد و ضعـف و حقـارت گريبان گیـر او نمى شـود. اگـر در مكتـب 
رمضـان خـوب بیاموزيـم و بـه آمـوزه هـا خـوب عمـل كنیـم، مـى توانیـم 

از امتحـان مكتـب عاشـورا سربلند خـارج شـويم .

 سفره میهمانى خدا گسترده شــده است و فرشته ها 
بغل بغل بركت و رحمت و مغفرت را به زمین آورده اند. 
»مهربان ترين« ســفره رحمتش را گشوده است؛ با 
وجود همه اشتباهات ما؛ سفره اى به وسعت ماه مبارک 
كه سراسر دنیا از زمین تا عرش را فراگرفته است. وقت 
آن شده است كه ماه رمضان را در خانه هايمان میزبانى 
كنیم. وقت آن شده اســت كه براى اهل خانه خاطره 
خوبى از مــاه مبارک فراهم آوريم؛ خاطره اى شــبیه 
آنچه از ماه رمضان هاى كودكى مان داريم. خانه را پر 
از مهربانى و آرامش كنیم و بگذاريم عطر ماه خدا در 
خانه مان بپیچد. براى حال و هواى رمضانى خانه مان 
چه كنیم؟ چطور مى توانیم حال و هواى آسمانى اين 

ماه را در گوشه گوشه خانه مان پراكنده كنیم؟
حال و هوای خانه مان را عوض کنیم

بد نیست قدرى فضاى خانه و دكوراسیون را هم عوض 
كنیم؛ طورى كه اهل خانه متوجه شــوند قرار است 
اتفاق تازه اى بیفتد. مى توانیم جانمازهاى همیشگى را 
با جانماز میهمان جابه جا كنیم يا جانمازهاى همیشگى 
را بشويیم و عطر تازه اى به آن بزنیم. اين تغییر حتى 
مى تواند درحد تغییر ســفره خانه باشد تا رنگ سفره 

افطار و سحر تغییر كند.
بد نیست اگر فرزند كوچک داريم، براى آنها جانمازى 
مهیا كنیم و آرام آرام از میهمانى خدا برايشان بگويیم؛ 
به زبانى كودكانه و لطیف. بد نیســت گاهى جمالتى 
قشــنگ و ســاده يا حتى مناجات هايى را كه دوست 
داريم، براى خودمان بنويسیم و در جايى از خانه نصب 
كنیم. خلوت كوچكى براى خودمان داشته باشیم كه 
رنگ و بوى ماه رمضان در گوشه هايى از خانه بپیچد. 
بعضى روى در يخچال را بهترين جا براى چسباندن اين 
جمالت يا عكس بچه ها مى دانند. همچنین مى توانیم 
در ماه مبارک، از فرصت آموزه هاى غیرمســتقیم هم 

استفاده كنیم.
مهربان تر باشیم

»به بزرگان خــود احترام بگذاريد، بــه كوچک ترها 
ترحم و به بستگانتان نیكى كنید؛ زبانتان را نگه داريد 
و چشــم هايتان را از آنچه نگاه به آن حالل نیســت، 
بپوشانید«؛ اين بخشــى از خطبه شــعبانیه پیامبر 
اكرم)ص( اســت. تاكید بر مهربانى بــر كوچک ترها 
و احتــرام بــه بزرگ ترها درايــن ماه، از نــكات اين 
خطبه است. مهربانى، آن هم در شــرايط روزه دارى 
ســختى هاى خودش را دارد. مهربانــى بچه ها اگر به 
سن تكلیف رسیده باشــند، به يک نوع و اگر نرسیده 
باشــند به نوعى ديگر توان و انرژى نیاز دارد كه نبايد 
از آن غافل شــد. از مصاديق ســاده مهربانى كردن 
به فرزندان، بوســیدن آنهاســت. رســول خدا)ص( 
مى فرمايند:»فرزندانتان را زياد ببوسید؛ به راستى كه 
براى شما در برابر هر بوسه درجه اى در بهشت است كه 

مصافتش 500 سال است.«

مهارت زندگی

باغ 
کاغذی

شخصیت ممتاز علی بن ابیطالب )ع( را نمی توان با گفتار و نوشتار 
توصیف کرد؛ اما به عنوان اســوه باید ایشان را در حد توان بشری 
شناخت. حجت االسالم قطبی، 63 داستان از زندگی امام علی )ع( 
را در قالب یک کتاب 100 صفحه ای به رشته تحریر درآورده است. 
این اثر در قطع رقعی از سوی انتشارات بهار دل ها چاپ و روانه بازار 
کتاب شده است.در داستانی با عنوان تا فردا در کتاب 63 داستان از 
زندگی امام علی )ع( می خوانیم: »هالل بن مسلم می گوید: از جدم 
حره شنیدم که گفت شبی مقداری پول برای حضرت آوردند. ایشان 
فرمودند: هم اکنون آن را تقسیم کنید. اطرافیان عرض کردند:  االن 

شب است تا فردا صبر کنید؛ ایشان فرمودند: آیا شما یقین دارید 
که من فردا زنده هستم؟ به آن حضرت عرض کردند: ما هم برای 
خود چنین باوری نداریم؛ سپس حضرت شمعی آوردند و زیر نور 

آن شمع، اموال را بین مردم تقسیم کردند.«
قرض کردن، اندوه الهی، زره علی )ع(، عدالت در همه چیز، نهی از 
اسراف آب، اوج ایثار، فرش حاکم، یتیم نوازی، ادای حق جامعه، 
شیوه خیاطی، مرا یاری دهید، غذای جگر، شیر ترشیده، گردنبند، 
میهمانی مشروط و بدرقه همسفر، عناوین برخی از داستان های 

کتاب 63 داستان از زندگی امام علی )ع( است.

63 داستان از زندگی امام علی )ع(

چگونه  خانه  مان حال و 
هوای ماه رمضان بگیرد؟!

قدرت رمضان

جدول شماره 2147

افقی
1- شانزدهمین ريیس جمهور آمريكا 

2-  پنجمین ماه میالدى - صداى بم -  مرطوب- 
خلق

3- دشــمن زائو - برتر از گوهر - اسب باركش - 
زيرانداز

4- تلفظ ديگر آخرين حرف انگلیسى - شايسته - 
مادر - از بت هاى عرب

5- درياچه اى در شــرق تركیه -  رديف -  صداى 
پاره كردن

6-  متضاد ســفتى - كمانگیر معــروف - زمین 
خشک

7- از شــاهان هخامنشــى - لقــب پیشــواى 
سرخ جامگان

8-  چشم
9- اهل كشور مغرب - از سالطین ساسانى

10-  پايه - بازى تخته - احصائیه 
11- گلو - طال - من و تو

12- قلب - نیمكت نرم - داروى تزريقى - سالم
13- از ويتامین ها - معدنى نیست - كوچ كننده- 

يار رامین
14-  نوى نــو - امر به نالیدن- پالكــى- براى راه 

انداختن االغ الزم است
15- از كتاب هاى ابن سینا

عمودی
1- قومى از زنان افســانه ا ى و جنگجو  - جهانگرد 

معروف
2- چوگان رومیزى - از گروه هاى موسیقى غربى

3- جلوه - از فلزات

4- شهرى در استان زنجان - زردى - تنگه اى بین 
انگلستان و فرانسه

5- پايتخت ويتنام - از كوه هاى ايران
6- سوره 17 قرآن - گیاهى صحرايى و معطر - اسم 

دخترانه
7- فرياد بلند - چین و چروک

8- رهبر انقالب كبیر روسیه و اولین نخست وزير 
شورو ى سابق - مايع ترش

9- منسوب به يمن  - گاوآهن - منبع ها
10-  يكى از دعاها -  برادر كمبوجیه - غیرممكن

11-  امر به كاويدن - شهرى در خوزستان - پرچم
12- از اقوام ايرانى- از صفات قرآن- آشنا- مفرد 

مونث غايب
13- مهارت - شهر زكرياى رازى - سال انگلیسى- 

پشت نیست
14- مالیات- گريه و زارى

15- از گوشه هاى موسیقى سنتى - جنگ اعراب 
با يزدگرد
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»حديث رمضان« عنوان مســابقه اى اســت كه 
هرســاله و همزمان با آغاز ماه مبــارک رمضان 
توسط موسسه انصارالحسین)ع( برگزار مى شود.

شیوه برگزارى اين مســابقه به اين صورت است 
كه رأس ساعت 21 هر شــب ماه مبارک رمضان 
اين مسابقه آغاز مى شود، به اين صورت كه يک 
فايل ويدئويى، صوتى و متنى 5 دقیقه اى به همراه 
سوال براى كابران و شركت كنندگان در وب سايت 

و روبات تلگرام قرار مى گیرد.
شركت كنندگان 24 ساعت فرصت پاسخگويى به 
هر سوال روزانه را دارند و با پايان مسابقه هرروز، 
مسابقه روز بعد آغاز مى شــود. هر روز به 4 نفر از 

برندگان مسابقه روزانه جايزه اى تقديم مى شود.
از مزايــاى ويــژه ايــن مســابقه، بهره مندى از 
كارشناســان برجســته علوم دينى است. براى 
برگزارى اين مسابقه از كارشناسان اين امر دعوت 
شده اســت تا احاديث كاربردى را براى كاربران 
مطرح كننــد و در پايان نیــز از صحبت هاى آن 

كارشناسان سوالى مطرح مى شود.
شركت كنندگان تا ساعت 21 روز بعد مى توانند 
به آن سوال پاسخ دهند. ساعت 13 روز بعد پس از 
قرعه كشى، اسامى برگزيدگان اعالم مى شود و به 

برگزيدگان جوايز نفیسى اهدا خواهد شد.
از ابتداى ماه رمضان تا 24 اين ماه اين مسابقه به 
صورت روزانه برگزار مى شــود، براى باقى مانده 
ماه رمضان نیز مى توانید در مســابقه اى با عنوان 
»مســابقه پايانى« شــركت كنید كه در آن 20 
ســوال چهار گزينه اى از مجموع بیست و چهار 
برنامه قبلى مطرح مى شود و به برگزيدگان آن، 
جوايزى نفیســى چون اعزام به عتبات عالیات و 

مشهد مقدس تقديم خواهد شد.
جهت شــركت در ايــن مســابقه مى توانید به 
وب سايت رسمى مسابقه حديث رمضان به نشانى 

www.hramazan.com مراجعه كنید.

برگزاری مسابقه »حدیث 
رمضان« در ماه رمضان 

عده اى اول سالشـان فرورديـن اسـت كـه تـالش مـى كننـد لبـاس نـو در بـر كننـد؛ مثـل درخـت هـا كـه اول 
سالشـان فرورديـن اسـت و لبـاس هـاى تـازه بـه تـن مـى كننـد. اول سـال يـک كشـاورز، اول پايیـز اسـت كـه 
درآمـد مزرعـه را حسـاب مــى كنــد. تاجــرى كــه كارگاه تولیــدى دارد، اول ســال را در فرصــت ديگــرى 
تعییــن مـى كنـد؛ ولـى آنهـا كـه اهـل سـیر و سـلوک انـد، اول سالشـان مـاه مبـارک رمضـان اسـت. آنهـا 
بـه حسـابرسـى خـود مـى پردازنـد كـه مـاه رمضـان گذشـــته، چـه درجـه اى از معنويـت داشـته و امسـال 
چـه درجــه اى دارنـد. مـاه مبـارک رمضـان بـراى سـالكان كـوى دوسـت، مـاه محاسـبه اسـت. بنـده در مـاه 
مبـارک رمضـان از لحـاظ زمـان و در سرزمیـن وحـى از نظـر مـكان میهمـان خـداسـت. امـا بـه مـا گفتنـد 
كـه شمـا هـم میهمانى بدهیـد. مضايفـه، بهتـر از ضیـف يک جانبـه اسـت؛ شـما هـم خـدا را میهمـان كنیـد. 
امـا خـدا میهمـان مـــا باشـد يعنـى چـه؟ مـا چـه داريـم كـه او را میهمـــان كنیـم، يــک؛ و چــه وقــت او 
میهمــان مــا مى شــود، دو. ايــن را در حديــث قدســى كـه آمـده اسـت »انـا عنـد المنكسـره قلوبهـم«؛ 
يعنـى خـداى سـبحان میهمان دل هـاى شكسـته اسـت و آن انكسـار را آن فقـر را آن خضـوع را آن خشـوع را 
آن بندگـى خالـص را خـدا مى پذيـرد. ايـن »انـا عنـــد المنكسـره قلوبهـم«، جـزو مصاديـق میهمـان شـدن 

خـدا نسـبت بـه دل هـاسـت.
 آیت ا... جوادی آملی

نیت می کنم یک ماه جنون
هربار تابســتانى ترش مى كند، معشوقى كه هوس عشقى 
آتشین تر از قبل كرده است، خوب مى داند در عشق لیاليى 
كه مجنون ترينى چون حســین دارد، هر چقدر هم سر به 
بیابان تشنگى بگذارد، ناچیزترين اســت. امسالم را خوب 
ببین؛ خمارى عشق چشــمانم و خشكى بیقرارى لب هايم 
را، از آن باالترين هايت؛ ازالى انگشــتان دســت هايى كه 
دست هايت را مى خواهند... دوست دارم امسال من را با فخر 
به فرشته هايت نشان دهى، دارم نیت مى كنم يک 

ماه جنون، قربت الى ا... .

اول سال سالکان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: كلیه مراحل برگزارى فراخوان هاى ارزيابى كیفــى از دريافت و تحويل 
 اسناد استعالم ارزيابى كیفى تا تهیه لیســت كوتاه، با مراجعه به »ســامانه تداركات الكترونیكى دولت )ستاد(« به آدرس

 www.setadiran.ir  امكان پذير خواهد بود. )اطالعات تماس »ســامانه تداركات الكترونیكى دولت )ستاد(« جهت 
انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهى امضا الكترونیكى )توكن(: مركز تماس: 27313131-021، دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768- 021 تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى كارى با شماره 36277687- 

)031
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/03/06 لغايت ساعت 16 روز پنج شنبه 

مورخ 96/03/18
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی كلیه مدارک و مستندات استعالم ارزيابى كیفى 
بايستى حداكثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/04/03 در سامانه تداركات الكترونیكى دولت )ستاد( بارگذارى و نسخه 
فیزیکی آن در موعد مذكور )9 صبح روز شنبه مورخ 96/04/03( به آدرس: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شركت 

برق منطقه اى اصفهان تحويل گردد.
شرایط فراخوان ها:

1- پس از بررسى اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت هاى واجد شرايط براى دريافت 
اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شركت برق منطقه اى اصفهان مى تواند تا دو سال آينده از نتايج اين فراخوان ها جهت اجراى پروژه هاى مشابه استفاده نمايد.
3- ساير شرايط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزيابى كیفى، موجود مى باشد.

ضمناً مى توانید اين آگهى را در سايت هاى اينترنتى مشاهده كنید.
                  www.setadiran.ir         www.erec.co.ir            www.tavan ir.org.ir            http://iets.mporg.ir

شماره 960/6002، 960/6003 و 960/6004 ) شماره 200961188000005 ، 
961188000006 200و 200961188000007 در سامانه ستاد(

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی 

شماره 
شرایط و الزامات ورود به فراخوان هاموضوع فراخوانفراخوان

ارزيابى كیفى توان تامیــن 36 كیلومتر كابل 63 كیلوولت 960/6002
تونل كابل زيرزمینى پاكدل- دانشگاه اصفهان

پیشنهاد دهنده میبايستى سازنده داخلى كابل هاى موضوع مناقصه 
باشد.

ارزيابى كیفى توان تامین 10 كیلومتر كابل 230 كیلو ولت 960/6003
تونل كابل زيرزمینى اسالم آباد- اقارب پرست )مدار دوم(

پیشنهاد دهنده میبايستى سازنده داخلى كابل هاى موضوع مناقصه 
باشد.

ازريابى كیفى توان انجام نگهدارى و تعمیرات سیستم هاى 960/6004
مخابراتى و تله مترى تحت پوشش شركت برق منطقه اى 

اصفهان

دارا بودن حداقل رتبه 5 ارتباطات از سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور

م الف:43771

نوبت اول
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