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صفحه  2

ادامه در صفحه 11

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان اظهار کرد: 5 رمضان، 
یادآور رخداد مهمی است که منجر به سقوط رژیم شاهنشاهی شد و الزم است یاد 
و خاطره شــهدای 5 رمضان را گرامی بداریم.جعفر عسگری افزود: بی شک ایران 
اسالمی مورد عنایت حضرت ولی عصر)عج( است؛ چراکه امام)ره( برای رشد و ترقی 

جامعه قیام کردند و چنین مناسبت هایی...
ادامه در صفحه 11

رییس شورای هماهنگی تبلیغات استان اصفهان خبر داد:

 اعزام 2500 زائر از استان اصفهان
به مرقد مطهر امام خمینی)ره(

علی الریجانی برای دهمین سال پیاپی ، رییس مجلس شد

تکذیب شایعات ورود ماده شیمیایی به زاینده رود؛

 همین صفحه 
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قصه شهدای تشنه لب رمضان را شنیده ای؟!

قصه حماسه تپه های برهانی

با » اسلحه« اش 
ضامن »صلح« شد...

ویژه

قطار جهش عمرانی نصف جهان، در ایستگاه پنجاه و نهم به منطقه 5 رسید؛

افتتاح سومین پارکینگ هوشمند شهر اصفهان در 8 طبقه
در ایستگاه پنجاه و نهم از ســری برنامه های هر هفته چند افتتاح ، روز گذشته با 
حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر، خانواده شهدا و مردم منطقه، خیابان 

۱۱ محرم و مجموعه تجاری-اداری کشاورز در منطقه 5 افتتاح شد.
خیابان ۱۱ محرم در خیابان محتشم کاشانی، بعد از پارکینگ محتشم کاشانی،  به 
طول ۴۲۰ و عرض ۲۰ متر تکمیل شده که برای عملیات اجرایی این پروژه  5میلیارد 
و 5۰۰ میلیون ریال و به منظور آزادسازی آن نیز ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه شده 
است.عملیات اجرایی مجموعه جنب خیابان عالمه جعفری با زیربنای ۴5۰۰ متر 

مربع، در ۸ طبقه و با هزینه 55 میلیارد ریال تکمیل شده است.

شهردار اصفهان در مراسم افتتاح پروژه های منطقه 5:
ایجاد شبکه های شاهراهی، از مهم ترین برنامه های آینده منطقه 

5 است
مهدی جمالی نژاد در مراســم افتتاح پروژه های منطقه 5 شهرداری گفت: امروز 
در قالب ایستگاه پنجاه و نهم هر هفته چند افتتاح، پروژه های منطقه 5 به صورت 

رسمی به بهره برداری رسید.
وی با اشاره به افتتاح سومین پارکینگ هوشــمند شهر اصفهان افزود: پارکینگ 
محتشم کاشــانی با زیربنای ۸ هزار و ۶۹۰متر در ۷ طبقه احداث شده و ظرفیت 

پارک ۲۶۰ خودرو را دارد.
شــهردار اصفهان به هزینه های اجرایی این طرح اشــاره کرد و ادامه داد: برای 
آزادسازی این طرح ۳۲ میلیارد تومان، برای اجرا ۶ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان و 

برای تجهیز و هوشمندسازی پروژه، یک میلیارد تومان هزینه شده است.
جمالی نژاد تاکید کرد: بعد از پارکینگ های بزرگمهر و آیت ا... خراسانی، پارکینگ 
محتشم کاشانی، سومین پارکینگ هوشمند شهر اصفهان است که البته به ایستگاه 

دوچرخه نیز مجهز است.
وی در ادامه، به احداث مجموعه تجاری- اداری بلوار کشــاورز اشاره کرد و گفت: 

این پروژه نیز در ۸ طبقه با هزینه ای در حدود ۶ میلیارد تومان احداث شده است.
شهردار اصفهان همچنین به احداث خیابان ۱۱ محرم اشاره کرد و گفت: خیابان ۱۱ 

محرم، خیابان محتشم کاشانی را به محله حسین آباد متصل می کند.
جمالی نژاد ادامه داد: محله حسین آباد بافت متراکم و ترافیک فشرده ای دارد که 
الزم است عملیات عمرانی خاصی در این محدوده صورت گیرد تا محله متحول 

شود.
وی اضافه کرد: پیاده روسازی خیابان های رودکی، وحید، ملت و بوستان ملت و 

همچنین ساماندهی گذرهای منطقه همچون گذرهای بهار، کاویان، سنگ تراش ها، 
کلیسای وانک و پاچنار، از دیگر طرح های آماده افتتاح این منطقه بود.

 شهردار اصفهان با اشاره به اینکه پروژه های امروز منطقه 5 با اعتبار ۴۳ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید، تاکیدکرد: افتتاح ۴۰ میلیارد تومان پروژه به صورت 
هفتگی کار ساده ای نیست؛ چرا که هنوز رکود ساخت و ساز برطرف نشده است اما 

با این حال هیچ مانعی باعث توقف پروژه های عمرانی در شهر اصفهان نمی شود.
جمالی نژاد در بخش دیگر سخنان خود، به ساماندهی مشاغل شهری اشاره کرد و 
گفت: شاید بعد از انقالب ساماندهی مشاغل شهری با این حجم و سرعت کار نشده 
بود؛ اما اکنون طی دو سال اخیر ساماندهی مشاغلی همچون گل و گیاه، خشکبار، 

موتورسیکلت و مبلمان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مجموعه بازار گل و گیاه و خشکبار اصفهان اکنون در دست 
اجراست، گفت: احداث بازار فروش موتورسیکلت و دوچرخه و مبلمان نیز به زودی 

کلنگ زنی می شود.
شهردار اصفهان با اشاره به فعالیت مشاغل تجهیزات خودرویی در خیابان حکیم 
نظامی گفت: ساماندهی این مشاغل نیز می تواند جزو برنامه های آتی شهرداری 
باشد. جمالی نژاد اظهارکرد: در آینده بیشتر پروژه های منطقه 5 حول ایجاد شبکه 

های شاهراهی می چرخد.
وی با اشاره به احداث مجموعه گل نرگس گفت: نقشه نهایی مجموعه گل نرگس، 
تایید و از تهران به مسکن شهرسازی ابالغ شد و قرار است به زودی به شهرداری نیز 

ابالغ شود؛ اما توافقات آن را با ارتش شروع کرده ایم.
شــهردار اصفهان در پایان به احداث ادامه خیابان توحید اشاره کرد و افزود: برای 
احداث ادامه خیابان توحید نیز با ارتش، دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی 
در حال توافق هستیم. جمالی نژاد تاکید کرد: در نظر داریم طی جلساتی شبکه های 
اصلی شهررا با ارتش متفق کرده و دسترســی مناطق 5 و ۱۳ را به سپاهان شهر 

ایجاد کنیم.

لزوم رســیدگی به لکه های کم برخوردار شهر در راستای اجرای 
عدالت اجتماعی

 رضا امینی در حاشیه افتتاح پروژه های منطقه 5 شــهرداری اصفهان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: امروز شــاهد افتتاح پارکینگ طبقاتی محتشــم کاشانی 
در خیابان محتشم کاشــانی،  خیابان یازده محرم در خیابان محتشم کاشانی ،  

پیاده روسازی خیابان های رودکی، وحید، ملت و بوستان ملت بودیم.
وی با بیان اینکه بر خالف برخی از تصورات که مناطق 5 و ۶ از بسیاری از امکانات 

برخوردارند، گفت: با این وجود این مناطق دارای لکه های  محروم نیز هستند.
امینی اضافه کرد: در تمامی نقاط شهری باید به لکه های کم برخوردار توجه شود 

تا شاهد عدالت اجتماعی باشیم.
وی با اشاره به اینکه اهالی بافت های فرسوده ای که در مناطق 5 شهری وجود دارند، 
باید از امتیازاتی که برای احیای این بافت ها ارائه می شود مطلع شوند گفت: از این 

رو امید است با ایجاد  محرک توسعه، شاهد ارتقای شهرها باشیم.
رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه باید لکه های محروم که در برخی از 
این مناطق وجود دارند مورد توجه قرارگیرند بیان کرد: به عنوان مثال حوالی »کوه 
دنبه« و خیابان باغ دریاچه، محالت محرومی وجود دارد که باید مدنظر شــورای 

بعدی هم قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در برخی از نقاط شهری مشاغل مزاحمی وجود دارند که در 
اراضی دولتی مستقر هستند گفت: باید این مشاغل از این مکان ها خارج شوند تا 

مراکز علمی جای این مکان ها را بگیرد.
امینی تاکیدکرد: البته باید زمینه خروج مشاغل مزاحم از مراکز شهری مهیا شود.

وی اضافه کرد: امید است با توسعه فضای سبز حجمی مناطق با توجه به اصالح 
سیستم آبیاری و توسعه مراکز فرهنگی که یکی از نیازهای مبرم منطقه 5 است، 

بتوان توازنی را بین سایر مناطق با این منطقه ایجاد کرد.
اتفاق نظر شهرداری و ستاد کل نیروهای مســلح برای توسعه اراضی 

جنوبی
امینی، توافق اولیه بین ستاد کل نیروهای مســلح با شهرداری را اولین قدم برای 
آزادسازی اراضی جنوبی شــهر به جهت انجام پروژه های شهری دانست و گفت: 
برای این مهم، مکاتبات بین شهرداری و ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده است 

و خود ارتش و سپاه نیز قائل به توسعه این اراضی هستند.
وی با بیان اینکه ما شهروندان امنیت خود را مدیون وجود برادران ارتشی و سپاهی 
هســتیم اضافه کرد: یکی از ملزومات تامین همین امنیت، وجود فضایی مناسب 
برای حضور این نیروهاست که باید این فضا برای آنها تامین و این اراضی به مدیریت 

شهری واگذار شود.
رییس شورای شــهر اصفهان ادامه داد: برای این منظور چندین پادگان در طرح 
تفصیلی قرار گرفته است که با جانمایی های مناسبی قرار است مکان خود را تغییر 

دهند؛ اما باید مکان مناسبی هم برای نیروهای مسلح فراهم شود.

مدیر منطقه 5 شهرداری در جمع خبرنگاران:
ادامه خیابان توحید، در صورت نهایی شدن توافقات، در نیمه دوم 

امسال اجرایی می شود
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: در صورت نهایی شدن توافقات با دانشگاه 
علوم پزشکی، دانشــگاه اصفهان و ارتش، ادامه خیابان توحید در نیمه دوم سال 

جاری اجرایی می شود.
حمیدرضا فرهنــگ صبح دیروز در جمــع خبرنگاران اظهارکــرد: منطقه 5 به 
وسعت ۶ هزار هکتار، یکی از مناطق بزرگ شــهر اصفهان محسوب می شود که 
 فقط ۲۸ درصد آن جزو محدوده قانونی منطقه اســت و مابقی در اراضی نظامی

 قرار دارد.
وی به بودجه سال جاری این منطقه اشاره کرد و افزود:  در سال جاری ۲۲۳میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای منطقه 5 پیش بینی شــده است که 5۳ درصد 

معادل ۱۲۰ میلیارد تومان آن سهم اعتبارات عمرانی منطقه است.
مدیر منطقه 5 ادامه داد: بودجه عمرانی منطقه برای اجرای پروژه های شاخص و 

ریز در قالب ۱5۸ ردیف عمرانی هزینه می شود.
فرهنگ خاطرنشان کرد: درصدی از بودجه منطقه ۶ نیز به صورت متمرکز بوده و 

برای اجرای پروژه های شاخص در اختیار شهرداری مرکزی قرار می گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به سرانه فضای سبز این منطقه اشاره کرد و گفت: سرانه 
فضای سبز منطقه 5 ، ۳۲ مترمربع است که ۲۱ مترمربع آن در اختیار شهرداری 

بوده و مابقی شامل اراضی ارتش و دانشگاه اصفهان است.
مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه هایی که روز گذشته به صورت 
رسمی به بهره برداری رسید، گفت: پارکینگ محتشم کاشانی، یکی از پروژه های 

شاخصی است که امروز با حضور مدیران شهری به بهره برداری می رسد.
فرهنگ  افزود:  خیابان ۱۱ محرم نیز از دیگر طرح های شاخصی است که به منظور 
احیای بافت فرسوده و ایجاد دسترسی محلی به خیابان حسین آباد اجرا شده است.
وی با تاکید بر اینکــه این خیابان بر اســاس خط بدنه طــرح تفصیلی مصوب 

ساخته شــد، توضیح داد: خیابان ۱۱ محرم به طول ۴ هزار و ۳۰۰ و عرض متغیر 
۲۰متر احداث شده است. مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان گفت: ۱۷میلیارد و 

5۰۰میلیون تومان برای آزادسازی و اجرای خیابان ۱۱ محرم هزینه شده است.
فرهنگ با اشاره به احداث مجموعه تجاری و دفتر کار خیابان کشاورزی اظهارکرد: 
این مجموعه به منظور تامین معوض پروژه های عمرانی در فضایی به وسعت ۴هزار 
مترمربع اجرا شده است. وی ادامه داد: یک ســری از واحدهای تجاری در مسیر 
آزادسازی پروژه هایی قرار دارد که می توان با استفاده از این مجموعه های تجاری، 

واحدها را تعویض کرد.

پارکینگ محتشم؛ راهگشای گره ترافیکی شهر
مهدی باقر بیگی در مراسم افتتاح پروژه های منطقه 5 شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: وقتی نقشه مجتمعی از همان ابتدا طراحی می شود، باید الزامات آن 

طرح قبل از اجرای آن دیده شود.
وی ادامه داد: بازار موبایل ملل هم که امروز افتتاح شــد، از ابتدا با طراحی قبلی 

جانمایی و اجرا شده است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در 
اصفهان تعداد واحد های تجاری بســیار زیاد است؛ به همین دلیل مردم وقتی به 
محلی برای خرید مراجعه می کنند همیشه با معضل جای پارک مواجه می شوند.

وی خاطرنشــان کرد: به همین دلیل افتتاح پارکینگ هــای طبقاتی همچون 
پارکینگ طبقاتی هوشمند محتشم کاشانی، امری خداپسندانه و ماندگار است که 
راهگشای گره های ترافیکی شهر نیز خواهد بود و شهروندان در عبور و مرور خود 

کمتر دچار مشکل خواهند شد.

تالش برای رسیدن به 30 هزار پارکینگ در شهر براساس برنامه 
5ساله آتی

کریم داوودی در افتتاح پروژه های منطقه 5 اظهار کرد: بــا افتتاح این پروژه ها 
تعداد پارکینگ های شهر به بیش از ۲۰ هزار مورد می رسد. وی ادامه داد:  در حلقه 
مرکزی شهر اصفهان برای ایجاد ترافیک روان و کاستن از حجم ترافیک، نیاز به 
احداث پارکینگ های طبقاتی به خوبی احساس می شود. عضوشورای اسالمی شهر 
اصفهان تاکید کرد: پارکینگ محتشم کاشانی با همکاری شهرداری منطقه ۱۰ و 
5 به سر انجام رسید و می توان گفت که تلفیقی از آجر و سنگ، به سیما و منظر آن 

زیبایی خاصی بخشیده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم  نهضت پارکینگ سازی ادامه یابد تا به یکی از اهداف 

برنامه  5 ساله آتی اصفهان که داشتن ۳۰ هزار پارکینگ در شهر است، برسیم.

                    عکس : مهدی زرگر

                    عکس : مهدی زرگر
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اردوغان، غرب را تهدید کرد
رییس جمهوری ترکیه تهدید کرد که با رفتار غربی ها، در عدم اســترداد متهمان تروریستی 
مقابله به مثل خواهد کرد. مخاطب سخنان اردوغان آمریکا، آلمان، نروژ، یونان و هلند هستند 
که برخی متهمان کودتای نافرجام ترکیه در این کشورها اعالم پناهندگی کرده و ساکن شده اند.

اخبار کوتاه

ایسنا: هواداران لخویا در بازی برابر پرسپولیس عکسی از پادشاه عربستان و 
امیر قطر را در کنار یکدیگر قرار دادند تا اتحاد خود را مقابل ایران نشان دهند! 
این روزها مناقشات سیاسی بین عربستان و قطر باال گرفته است، بعد از علنی 
شدن اظهارات ضد سعودی و همچنین انتشار فایل صوتی اخیر امیر قطر 
این اختالف ها بیش از پیش شده است، در این بین هواداران قطری تصمیم 
گرفته بودند تا قبل از بازی با پرسپولیس با استفاده از اهرم عربستان سعودی 
به نوعی جنگ روانی ایجاد کنند.در این راستا هواداران این تیم قطری عکس 
پادشاه عربســتان و امیر قطر را با پس زمینه پرچم های کشورهای مقابل 
روی سکوهای ورزشــگاه لخویا قرار دادند تا از ورزش برای اهداف سیاسی 
خود استفاده کرده باشند. فیفا بارها تاکید کرده است که هیچ گونه اقدام 
سیاسی نباید در ورزشگاه ها صورت گیرد و در صورت پیگیری پرسپولیس و 

فدراسیون فوتبال ایران، ممکن است لخویا با محرومیت روبه رو شود.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی در آستانه 14 خرداد به آیت ا... 
خمینی، رهبر پیشین انقالب ایران پرداخت و تحت عنوان» روح ا... خمینی 
جهان را شوکه کرد«  نوشت: زمانی که روح ا... خمینی، موسس انقالب ایران 
در سال 1989 به خاک سپرده شد،  مردم بســیاری در مراسم ترحیم وی 
شرکت کرده و همچنان بعد از گذشت چندین سال از آن  روز؛ روز فوت او 
مورد توجه مردم کشورش می باشد. این روزنامه افزود: زمانی که وی از تبعید 
به تهران بازگشت مردی با عمامه سیاه ، ریش سفید و چشمانی کامال مشکی 
بود و مشخص بود که وی برنامه جدی را برای سرزمین کهن خود دارد. آیت ا... 
خمینی ماموریت مقدس خود را درک کرده بود و بر این باور بود که باید کشور 
ایران را از فسادهای غربی نجات دهد و کشور را به حکومت اسالمی تبدیل 
کند. مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز در ادامه نوشت: اکنون 27 سال بعد 

از فوتش هر ساله مراسم بزرگی در  مقبره وی برگزار می شود.

 بازی سیاسی قطری ها 
در دیدار برابر پرسپولیس

نیویورک تایمز: 

 آیت ا... خمینی 
جهان را شوکه کرد

سیاست خارجه

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد 
ادعا و  روایت اشتباه کریمی قدوسی، نماینده مشهد در 
مجلس از  نقض حریم هوایی ایران توسط یک هواپیمای 
ســعودی حامل مقامات نظامی و مماشات وزارت امور 
خارجه در این ارتباط اظهار کرد: بــه هیج وجه بحث 
ورود هواپیمای دولت عربســتان به حریم هوایی ایران 

مطرح نبوده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:یک هواپیما 
وابسته به یک شــرکت خصوصی که حامل مدیر یکی 
از شرکت های نفتی روسیه بوده است از فرودگاه دمام 
عربستان قصد پرواز به مسکو از طریق حریم هوایی ایران 
را داشته و مجوز الزم را نیز داشته است، اما در بین راه 
تقاضای تغییر مسیر به سمت قرقیزستان را می کند که 
مجوز این کار را دریافت نمی کند و مجبور به بازگشت 

می شود.
وی تصریح کــرد: الزم به یادآوری اســت وزارت امور 
خارجه در ورود و خروج ایــن هواپیما به حریم هوایی 
ایران هیچ نقش و دخالتی نداشــته و آنچــه به ناروا به 
وزارت امور خارجه نســبت داده شــده است، کالمی 

نادرست، غلط و شدیدا تکذیب می شود.

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی در حاشــیه جلسه 
هیئت دولت در گفت وگوبا خبرنگاران گفت: بر اساس 
سازوکار پیش بینی شده برای بازطراحی راکتور اراک، 
ایران مدیر پروژه است و کشورهای چین و آمریکا با ما 

همکاری می کنند.
بهروز کمالوندی با اشــاره به مراحل بازطراحی راکتور 
اراک خاطرنشــان کــرد: مرحلــه اول، طراحی های 
پایه اســت که توســط مهندســین ما انجام شــده و 
 بالفاصله بعد از توافقی که ســند آن در وین امضا شد 
 ایــن قــرارداد در پکــن دراختیــار طــرف چینــی 

قرار گرفت.
وی با بیــان اینکه بعــد از فاز طراحــی تفصیلی وارد 
فازمهندســی و اجرا خواهیم شــد،اظهار داشت:زمان 
پیش بینی شده برای طراحی پایه یک سال بود که در 
این مدت انجام شد و بین شــش تا هشت ماه هم برای 

بازبینی پیش بینی شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: پیش بینی کرده 
بودیم همه اینها چهار تا پنج سال طول می کشد که یک 
سال گذراندیم و حدود سه چهار سال دیگر راکتور اراک 

به بهره برداری می رسد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 نقض حریم هوایی ایران 
توسط سعودی ها نادرست است

کمالوندی:

باز طراحی راکتوراراک طبق 
پیش بینی ها  انجام می شود

 کارشناس مسائل غرب آسیا:

سعودی ها می خواهند 
آبرومندانه از یمن خارج شوند

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

 دستگیری یک جاسوس 
در دفتر حسام الدین آشنا

میزان: حسین رویوران، کارشــناس مسائل غرب آسیا 
با اشاره به شکست های عربستان ســعودی در منطقه 
و اســتمداد آنها از قدرت های فرامنطقه ای برای پایان 
دادن به شرایط فعلی، اظهار کرد: عربستان که در یمن 
شکست خورده است، در ســفر اخیر ترامپ به منطقه 
به دنبال این بود که از آنها برای حمله و اشــغال »بندر 
حدیده« که مهم ترین بندر »یمن« در دریای سرخ است، 

کمک بگیرد.
وی همچنین با اشاره به قرارداد خرید تسلیحات نظامی 
امضا شده بین »واشنگتن و ریاض« در جریان سفر ترامپ 
به عربستان، عنوان کرد: سعودی ها اکنون تالش می کنند 
تا آبرومندانه از یمن خارج شوند و می خواهند این کار را با 

کمک آمریکا انجام دهند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: از سوی دیگر 
ســعودی ها تالش دارند با راه اندازی یک گفت وگو بین 
فلسطین و رژیم صهیونیستی به کاهش تنش و بدبینی 
نسبت به رژیم صهیونیستی کمک کنند، اما حساسیت 
نسبت به رژیم صهیونیستی به حدی باالست که قطعا 
این کار یک »انتحار سیاسی« برای عربستان خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه شنیده شده، یکی 
از مرتبطین آقای حسام الدین آشنا به اتهام جاسوسی 
توسط وزارت اطالعات دستگیر شده، آیا این بازداشت 
را تایید می کنید و آیا ایــن متهم در اختیار قوه قضائیه 
قرار گرفته اســت یا خیر؟ گفــت: وزارت اطالعات و یا 
اطالعات سپاه با حکم قضائی بازداشتی را انجام می دهد 
و از سویی ممکن اســت فردی هم از سوی قوه قضائیه 
در اختیار وزارت اطالعات قرار بگیرد. فردی توســط 
وزارت اطالعات پیرامون اتهام مذکور دســتگیر شده 
و در خصوص ارتبــاط با محل کار ایــن فرد اطالعاتی 

مشخص وجود دارد.
وی افزود:  اطالعات بیشتر در حال جمع آوری است.

ســخنگوی قوه قضائیه در خصــوص محاکمه متهم 
دستگیر شده تیم هسته ای نیز گفت: در دادگاه بدوی 
برای این متهم حکم صادر شــده و قابل اعتراض است 

اما چون بدوی است، قادر به بیان جزییات آن نیستم.
اژه ای در خصوص رسیدگی به پرونده فردی که یکی از 
مسئوالن دولتی در مورد آن هشدار اعالن جنگ داده 

بود، گفت: تحقیقات از آن فرد همچنان ادامه دارد.

یادداشت

 وبسایت مصری»البوابه« مدعی شد: » البوابه بر اسنادی دست یافته 
که از دیدار محرمانه حمد بن جاســم بن جبر آل ثانی، نخست وزیر و 
وزیر خارجه وقت قطر با سفیر ایران در دوحه پرده برمی دارد.«  البوابه 
در ادامه ادعا کرد: »حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی به سفیر ایران در 
22 فوریه 2۰11 گفت که سفر من به تهران مایه افتخار است ولی من با 
برخی سیاست های ایران موافق نیستم و ایران فکر می کند من مزدور 
غربی ها هستم با این وجود من به شورای همکاری گفته ام الزم است 

نشستی میان ایران و این شورا برگزار شود.«

در پی انفجار در نزدیکی سفارتخانه ایران در کابل، اقامتگاه سفیر ایران تا 
حد بسیار زیادی تخریب شد.  انفجاری مهیب در نزدیکی سفارتخانه های 
خارجی در کابل به وقوع پیوســت که بر اثر آن حدود۶۰ نفر کشــته 
شدند. بر اثر این انفجار، اقامتگاه سفیر ایران در کابل تا حد بسیار زیادی 

تخریب شد.

وزیر خارجه کشــورمان در رابطه با اظهارات نبویان، نماینده سابق 
مجلس مبنی بر اینکه »وزیر خارجه تعهد داده سردار سلیمانی را به 
آمریکا تحویل دهد«، گفت: این فرمایشات شرم آور است و از ایشان 

می خواهم عذرخواهی و البته توبه کنند.
محمدجواد ظریف با بیان اینکه اگر قرار بــود در رابطه با تهمت ها 
شکایت کنیم باید یک اتاق در دادگستری اجاره می کردیم، گفت: اما 
این مورد اخیر به دلیل عالقه خاصی که بنده به سردار سلیمانی دارم 
حتما پیگیری حقوقی خواهم کرد مگر اینکه گوینده آن حرف رسما 

عذرخواهی و قبل از آن توبه کند.

وزیر کشور با اشاره به برخی تخلفات انتخاباتی ریاست جمهوری تاکید 
کرد: در جریان انتخابات حتی یک رای جابه جا نشده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشــیه جلسه هیئت دولت و در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به برخی تخلفات انتخاباتــی که به قوه قضائیه 
ارسال شده است، گفت: این گزارشات به قوه قضائیه ارسال شده و این 
دستگاه نظر خود را اعالم خواهد کرد.وزیر کشور در مورد دستگیری 
برخی استانداران و فرمانداران به دلیل تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: 
دستگیری نبوده، بلکه احضار بوده و یکسری توضیحاتی داده اند. وی 

تاکید کرد: در جریان انتخابات حتی یک رای جابه جا نشده است.

وزیر نفت خبر تغییر مدیران در ایــن وزارتخانه را تکذیب کرد. بیژن 
زنگنه صبح روز گذشــته در حاشیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره خبر تغییر مدیران غیرهمســو بــا دولت در این 
وزارتخانه اظهار کرد: دو سه ســال پیش هم برخی رسانه ها خبری 
منتشر کردند که مدیران ارزشی را کنار گذاشته اند، اگر کنار گذاشته 

شده بودند پس این خبر جدید چیست؟ یعنی آن قبلی دروغ بوده؟

 مرتضی میرباقری، معاون صداوسیما در حاشیه نشست خبری مدیران 
شبکه های مختلف صدا و سیما درباره برنامه هفت گفت: »ما عالوه 
بر برنامه »هفت«، برنامه های دیگری همچون »چشم شب روشن« و 
»سینما دو« داریم که دیدگاه های متفاوتی دارند اما باز هم معتقدیم 

باید برخی رویه های برنامه »هفت« اصالح شود.«
وی در پاسخ به این سوال که چرا صداوســیما به موفقیت فرهادی 
نپرداخت، افزود: » ما همان زمانی که خبر منتشر شد در برنامه فرمول 
یک، خبر را پخش کردیــم و در برنامه های مختلف هم که همچنان 

ادامه دارد به این خبر و موفقیت پرداختیم.«
معاون سیما درباره ادامه پخش نشدن صدای استاد شجریان از صدا و 
سیما هم گفت: »محمدرضا شجریان بعد از انتخابات 88 برای خودش 
یک منعی قرار داد که ما نمی توانیم صدایش را پخش کنیم. اگر ایشان 
از مواضع خود بعد از انتخابات 88 عدول کرده و بازگشته باشد و آن را 

اعالم کند ما صدای ایشان را پخش می کنیم.«

خبرآنالین: ایران منتظر نهایی شدن تحقیقات در رابطه با ادعای یک 
عضو داعش دستگیر شده در افغانستان است که گفته می شود تابعیت 
ایرانی دارد. یک منبع در ســفارت ایران در افغانستان در گفت وگو 
با ایسنا با اشــاره به ادعای مقام های محلی والیت ننگرهار در شرق 
افغانستان مبنی بر اینکه چند تن از اعضای داعش را بازداشت کرده 
و یکی از آنها ادعا می کند، شهروند ایرانی است، گفت: ما منتظر اتمام 
بررســی های اولیه مقام های مربوطه در افغانستان هستیم و پس از 
نهایی شدن این تحقیقات اعالم موضع خواهیم کرد.این منبع آگاه 
تاکید کرد که جمهوری اسالمی ایران همواره برای مقابله با تروریسم 

و افراطی گری در هر لباسی اعالم آمادگی کرده است.

عکس روز

 تخریب اقامتگاه سفیر ایران
 در پی انفجاری مهیب در کابل 

 وزیرخارجه اظهارات نبویان را 
شرم آور خواند

رحمانی فضلی:

 در انتخابات حتی یک رای
 جابه جا نشده است

زنگنه خبر تغییر مدیران وزارت نفت 
را تکذیب کرد

 شرط صدا و سیما 
برای پخش صدای شجریان

ادعای ایرانی بودن یک عضو داعش

 دیدار محرمانه نخست وزیر قطر 
با سفیر ایران لو رفت

بین الملل

پیونگ یانگ اعالم کرد آماده است در هر زمانی که رهبر کره 
شمالی بخواهد، موشک های بالستیک بین قاره ای شلیک 
کند. کره شمالی روز چهارشنبه اعالم کرد این کشور این 
آمادگی را دارد که در هر زمانی، موشــک های بالستیک 
بین قاره ای شلیک کند. این در شرایطی است که آمریکا 
به تازگی یک ســامانه جدید را برای رهگیری این قبیل 
موشک ها با موفقیت آزمایش کرد. وزارت دفاع آمریکا روز 
سه شنبه اعالم کرد این کشور در اولین آزمایش از نوع خود، 
توانست ماکت یک فروند موشک بالستیک را رهگیری کند.

روزنامه »رودونگ ســینمون« کره شــمالی در مقاله ای 
نوشــت:»ما آماده ایم در هر جا و هر زمانی با دستور کیم 
جونگ اون، فرمانده کل قوای کره شــمالی، موشک های 

بالستیک بین قاره ای را آزمایش کنیم.«
این روزنامه افزود: »آمریکا باید بداند که اعالم ما بر اینکه 
می توانیم آشیانه شیطان را با استفاده از سالح های هسته ای 

خود به خاکستر تبدیل کنیم، تهدید توخالی نیست.«

وزارت امور خارجه ترکیه از سفر وزیر امور خارجه آلمان 
به این کشور برای حل مناقشات بر سر مسئله ممنوعیت 

دیدار نمایندگان پارلمان آلمان از اینجرلیک خبر داد.
به نقل از روزنامه»دی ولــت« ،»زیگمار گابریل«،  وزیر 
امور خارجه آلمــان به منظور حل منافشــات با ترکیه 
بر سر مسئله اینجرلیک دوشــنبه آینده به ترکیه سفر 
می کند،این خبر را دولت ترکیه اعالم کرده است. وزیر 
خارجه ترکیه در این راستا اظهار داشته است که ما برای 
حل مسئله اینجرلیک به طور مستمر با گابریل در ارتباط 
هستیم.چاوش اوغلو در اظهاراتی تاکید کرد: در شرایط 
کنونی این امکان وجود ندارد کــه نمایندگان آلمانی با 
سربازان مستقر در پایگاه هوایی اینجرلیک دیدار کنند. 
ما می بینیم که آلمان چگونــه از همه آنچه علیه ترکیه 
است حمایت می کند. تحت این شرایط ما نمی توانیم 
اینجرلیک را روی نمایندگان پارلمان آلمان بگشاییم. 
اگر آلمان در آینده گام های مثبتی بردارد ما می توانیم 
در این تصمیم خود بازنگــری کنیم. در حالی که دولت 
آلمان چندی پیش حدود دو هفته به آلمان زمان داد که 
درباه مسئله اینجرلیک تصمیم گیری کند اپوزیسیون و 
حزب سوسیال دموکرات فشارها بر مرکل را افزایش داده 
اند که هر چه سریع تر در این باره تصمیم گیری کرده و 

نیروهای آلمانی را از اینجرلیک خارج کند.

آمادگی کره شمالی برای 
شلیک موشک بین قاره ای

گابریل برای حل مناقشات بر سر 
اینجرلیک به ترکیه سفر می کند

جلسه روز گذشته مجلس در شرایطی آغاز شد که انتخابات هیئت 
رییسه مهم ترین دستور روز نمایندگان در خانه ملت بود و شاید 
هیچ کسی عالقه ای به هیچ موضوع دیگری در مجلس پیش از 

انتخابات هیئت رییسه نداشت.
در کنار حضور حداکثری نمایندگان در جلسه دیروز، رسانه ها نیز 
حضور پررنگی در این جلسه داشتند و تیم های خبری متعددی 
از ابتدای صبح در مجلس حاضر شده بودند، اما شاید انتخابات 
هیئت رییسه مجلس ایران جذابیتی برای رسانه های خارجی 
نداشــت و تقریبا هیچ تیم خبری از رســانه های غیر ایرانی در 

مجلس دیده نمی شد.
علی الریجانی مجلس دیروز را با نطق پیش از دستور آغاز کرد 
و با توجه به ایــام ارتحال بنیان گذار جمهوری اســالمی ایران 
ســخنانی در این باره مطرح کرد؛ آن هم در شرایطی که تقریبا 
خیالش از ریاست مجلس آسوده بود و از این حیث شاید بشود او 
 را آرام ترین فرد جلسه پر استرس انتخاب هیئت رییسه مجلس 

دانست.
بعد از ســخنان الریجانی نوبت به معرفی کاندیداهای هیئت 
رییسه شد و با آغاز این پروسه شور و هیجان و آرامش و نگرانی در 

جلسه بیشتر شد.در انتخابات هیئت رییسه امسال مجلس تقریبا 
تا لحظه رای گیری هیچ چیز به جز ریاست الریجانی قطعی نبود؛ 
آن هم در شرایطی که فراکســیون امید مجلس به دنبال وفاق 
بود، فراکسیون مستقلین به دنبال روش همیشگی و بینابینی 
خود و فراکسیون والیی نیز به دنبال جبران شکست هایی که در 
سال های اخیر تجربه کرده، اما در نهایت ترکیب رییس و نواب 
رییس برای اصالح طلبان باقی ماند و مسعود پزشکیان وزیر دولت 
 اصالحات و علی مطهری، عضو فراکسیون امید در کنار الریجانی

 ابقا شدند.
معرفی کاندیداهای دبیری مجلس بــا اتفاق جالبی همراه بود 
و یوســف نژاد که در ابتدا قصد حضور در هیئت رییسه امسال 
مجلس را نداشت با رایزنی و صحبت کوتاهی که با عارف داشت 
در لیست کاندیداهای دبیران هیئت رییسه مجلس جا گرفت 
که این کار مورد اعتراض کاظم جاللی قرار گرفت، اما در نهایت 
ترکیب دبیران هیئت رییســه تقریبا چیزی شد که مستقلین 
والیی خواستند و یوسف نژاد از عضویت در هیئت رییسه باز ماند.

اما در ترکیب ناظران، زنان مجلس که به دنبال نقش آفرینی در 
هیئت رییسه بودند ناکام ماندند و فریده اوالدقباد هم که از سوی 
این فراکسیون معرفی شده بود،  نتوانست در هیئت رییسه مجلس 
جا شود و عثمانی نیز که از فراکسیون امید و به عنوان عضو اهل 
سنت در سال اول مجلس دهم عضو هیئت رییسه شده بود جای 

خود را به اسدا...عباسی از فراکسیون والیی داد.
در نهایت الریجانی با ده ساله شدن ریاستش رکورد دار ریاست 
مستمر بر قوه مقننه در سال های پس از انقالب شد و فراکسیون 
امید با از دست دادن دو جایگاه در هئیت رییسه نسبت به سال 

قبل کم رنگ تر شد.
این انتخابات پایان حاشیه های انتخاباتی مجلس در سال جاری 
نخواهد بود و دو هفته آینده انتخابات ریاست کمیسیون ها هم 

حتما با حاشیه و وزن کشی های مختلف همراه می شود.

ایسنا: انتخابات هیئت رییسه مجلس پس از هیاهوی فراوان و مذاکرات گسترده به پایان رسید و الریجانی که 
هیچ رقیبی نداشت و تنها نقطه وحدت فراکسیون های مجلس در این انتخابات بود، دهمین سال ریاستش را در 

مجلس دهم تجربه خواهد کرد.

علی الریجانی تقریبا 
خیالش از ریاست 

مجلس آسوده 
بود و از این حیث 
شاید بشود او را 

آرام ترین فرد جلسه 
پر استرس انتخاب 

 هیئت رییسه مجلس 
دانست

ابقای هیئت رییسه قبلی مجلس؛

علی الریجانی برای دهمین سال پیاپی ، رییس مجلس شد

نایب رییس دوم مجلس گفت: همین مقدار توافق انجام شده 
میان فراکسیون ها زمینه خوبی برای رای اعتماد به وزرای دولت 
است. علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس در حاشیه صحن 
علنی روز گذشته با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات 
هیئت رییسه  گفت: به هرحال برخی از فراکسیون های سه  گانه 
مجلس رفتار و تعهدات فراکسیونی نداشته و به توافقاتشان عمل 
نکردند. وی ادامه داد: این امر، قدری طبیعی است؛ به هرحال 
نمایندگان همیشــه تا حدودی به توافقات فراکسیونی عمل 

می کنند و در کنار آن نظرات خود را نیز لحاظ می کنند.
مطهری با بیان اینکه در هر دوره از انتخابات هیئت رییسه این 
گونه اتفاقات رخ می دهد، اظهار داشت: ما می خواستیم بن بست 
بشکند و حتی المقدور این انتخابات با توافق انجام شود تا زمینه 
برای رای اعتماد به وزرا فراهم شــده و فراکسیون ها اختالف 
کمتری داشته باشــند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات 
و اسالمشــهر تصریح کرد:  ائتالف فراکسیونی مقدمه ای برای 
همراهی بیشتر با دولت بود، اما در ابتدا قرار بود لیست مشترکی 

داده شود از آنجایی که تاکید فراکسیون والیت روی نایب رییسی 
بود ما هم اعالم کردیم برای آن کاندیدا معرفی کنند هرچند این 
موضوع به ضرر ما بود. وی ادامه داد: در ده مورد دیگر کاندیداهای 
هیئت رییسه کار به صورت توافقی انجام شد. مطهری در پاسخ 
به سوالی درباره عهدشکنی ها در زمان رای دادن به کاندیداهای 
هیئت رییسه هم بیان داشت: نمی شود بگوییم عهدشکنی، زیرا 
نمایندگان فراکسیونی رای می دهند که در کنار آن نظرات خود 
را نیز بیان می کنند، هیچ گاه لیست مشترک به صورت کامل رای 
نمی آورد. مطهری خاطرنشان کرد: همین مقدار توافق انجام شده 

مقدمه خوبی برای رای اعتماد به وزرای دولت است.

برخی نمایندگان رفتار تعهد فراکسیونی نداشتند

خبرانرژیدیدگاه
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از راه اندازی نخستین مرکز 
مدیریت و کنترل خوردگی تجهیزات گاز این استان در کالنشهر 
اصفهان خبر داد. سید مصطفی علوی، هدف از راه اندازی این مرکز 
را حساسیت، اهمیت و نقش سیستم حفاظت در برابر زنگ زدگی 
خطوط لوله گاز با استفاده از روش های مدیریت و کنترل خوردگی 
عنوان کرد. ســید مصطفی علوی گفت: به منظور بررســی همه 
جانبه مشکالت سیستم حفاظت از زنگ، پایش خوردگی و کاهش 
هزینه های ناشی از آن، کارگروه تخصصی حفاظت کاتدی در سال 
87 با حضور نمایندگانی از واحدهای خدمات فنی و مهندســی، 
بازرســی فنی و بهره برداری و برنامه ریزی تشــکیل شد و پس از 
بررسی نتایج حاصله، طرح اســتقرار مرکز مدیریت و خوردگی در 
سال 94 به تصویب رســید. وی اضافه کرد: در ابتدا، فاز مطالعاتی 
و شناسایی شــرکت های تولیدکننده لوله و تجهیزات گازرسانی 
آغاز شد و در پی آن در ســال 89 نخستین ایستگاه کنترل و رصد 
به صورت پایلوت در ایستگاه حفاظت کاتدی)cps( خیابان نبوی 

منش اصفهان به مرحله اجرا درآمد.

ویژه

اخبار

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: عمده فشارهای 
مالیاتی در ســه سال گذشــته، بر بنگاه های اقتصادی 
کوچک، متوسط و واحدهای تولیدی در استان اصفهان 
بوده و آنها را فلج کرده است. مصطفی روناسی با اشاره 
به اینکه با فشــارهای وارده در ســال 9۶ نیز افزایش 
مالیات اســتان اصفهان حدود 4 درصد اســت، اظهار 
داشت: در سال 9۲ سوددهی بنگاه ها ۶44 هزار میلیارد 
تومان بوده که این رقم در ســال 94 بــه دلیل افزایش 
فشــارهای مالیاتی، به 4 هزار میلیــارد تومان کاهش 
یافته اســت. وی پیرامون اینکه هم اکنون در اســتان 
اصفهان بنگاه های اقتصادی زیادی تعطیل شــده اند، 
افزود: بنگاه هایی هم که در حال فعالیت هســتند، در 
آینده با خطر ورشکستگی یا سقوط مواجه خواهند شد. 
رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش اتاق بازرگانی 
اصفهان ادامه داد: همچنین برای تعدادی از بنگاه هایی 
که زیر ظرفیت در حال کار کردن هستند، آینده  خوبی 
را نمی توان متصور بود؛ از سوی دیگر تعدادی هم شرایط 
مطلوبی دارند که امیدواریم وضعیت اقتصادی شان بهتر 
شود. وی با تاکید بر اثرات منفی نوسانات نرخ ارز و تورم 
بر بنگاه های اقتصادی کشور افزود: باید مشخص شود 
چه افرادی از متفاوت بودن نرخ ارز ذی نفع هســتند.

روناســی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در اســتان 
اصفهان به دلیل صنعتی بودن فاجعه  بارتر است، بیان 
داشت: افزایش مالیات در استان اصفهان طی سه سال 
گذشته با یک شیب تند افزایشی مواجه بوده و از سوی 
دیگر شاهد کاهش سهم پرداختی مالیات اصناف در این 

سال ها بوده ایم.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: در ایام ماه مبارک رمضان 
با کمبود دام زنده در اصفهان، احتمال دارد که شاهد افزایش ۱۰۰۰ تا 
۲۰۰۰تومانی نرخ گوشت قرمز باشیم؛ در چنین شرایطی نرخ گوشت 
قرمز باید ۲ درصد افزایش یابد. رضا انصاری با اشــاره به اینکه قیمت 
گوشت قرمز در هفته نخست ماه رمضان بســتگی به عرضه و تقاضا و 
بازار دام زنده دارد، اظهار داشــت: در حال حاضر نرخ گوشت گوسفند 
بدون دنبه 4۰ هزار و با دنبه ۳7هزار تومان است و گوساله نیز ۳7 هزار 
تومان فروخته می شود.رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان بیان داشت: 
چنانچه در هفته نخست ماه مبارک رمضان، قیمت دام زنده رشد داشته 
باشــد، نرخ گوشــت قرمز هم در قصابی ها اندکی افزایش می یابد؛ اما 
 بدون تغییر بهای دام، قیمت ها همانند قبــل از رمضان عرضه خواهد

 شد.

رییس صنف کشاورزان شرق اصفهان، به بسته شدن جریان آب رودخانه 
زاینده رود اشاره کرد و گفت: در صورت بستن جریان آب، به کشاورزان 
شرق اصفهان ضرر زیادی خواهد رسید؛ زیرا کشاورزان با بازشدن آب 
اقدام به کشت کرده و دست کم تا ۲5 خرداد ماه به آب و آبیاری محصول 

خود نیاز دارند.
حسن محسنی با بیان اینکه بسته شدن آب باعث می شود کشاورزان 
نتوانند به محصوالت خود آب آخر را بدهند و تمامی زحمات آنها از بین 
خواهد رفت تاکید کرد: خواسته کشاورزان شرق اصفهان از دولت، عمل 
کردن به وعده های قبلی و اجرانشده نظیر ساماندهی رودخانه زاینده رود، 
جلوگیری از اضافه برداشــت ها، تامین حقابه ها، آب رسانی به مزارع و 
احداث کانال هاست؛ این در حالی است که عامل اصلی باقی ماندن این 

وعده ها، عدم تامین بودجه است.

احتمال افزایش ۲ درصدی 
نرخ گوشت قرمز در هفته 

دوم رمضان

بستن زودهنگام آب 
زاینده رود، به کشاورزان 

خسارت می زند

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی 
گفت: درمان بیماران ناشی از سوختگی بسیار هزینه بر است؛ 

بنابراین پوشش بیمه ای این بیماران باید افزایش یابد.
عباسعلی پوربافرانی افزود: برای بهبود وضعیت این بیماران 
باید پوشش بیمه ای، تعداد تخت های سوختگی و همچنین 

بیمارستان های سوانح سوختگی در کشور افزایش یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ســاالنه هم وطنان زیادی 
دچار سوختگی می شــوند که این موضوع اهمیت افزایش 
تخت هــای بیمارســتانی و همچنین بیمارســتان مجهز 
ســوختگی را دو چندان می کند، تصریح کرد: متاســفانه 
بیمارستان های سوختگی تنها در کالنشهرها وجود دارد و 
استان های کوچک و محروم، از این مجموعه های درمانی 

برخوردار نیستند.
نماینده مردم نایین در مجلس شــورای اسالمی، با اشاره به 
اینکه بیماران سوختگی مناطق محروم به علت نبود مراکز 
درمانی مجهز به اجبار باید به کالنشهرها سفر کنند، افزود: 
این افراد عالوه بر تحمل هزینــه های زیاد درمان خود، باید 

هزینه های مالی زیادی را بابت سفر پرداخت کنند.
پوربافرانی درباره حمایت بیمه ای از بیماران سوختگی گفت: 
اگر در دعوا، درگیری و تصادف، فرد دچار سوختگی شود و 
مستندات الزم را برای ارائه نداشته باشــد، بیمه ها زیر بار 

هزینه های درمان نمی روند.

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه بیماران ســوختگی نیازمند مراقبت های ویژه 
و خاص هســتند، تصریح کرد: تعداد بیمارانی که به دالیل 
مختلف از جمله بی احتیاطی دچار ســوختگی می شوند و 
برای درمان سوختگی با درصد باال به عمل های جراحی نیاز 
دارند، زیاد هستند اما شــرکت های بیمه گر، حمایت های 

حداقلی از این بیماران انجام می دهند. 
وی افزود: این حمایت ها در حدی اســت که وقتی بیمار به 
مرحله ترمیم پوست می رســد، بیمه ها این نوع عمل ها را 
به عنوان زیبایی تلقی می کنند و دســت از حمایت بیمار 

می کشند. 

رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه 
دولت از بزرگ ســاالری و پیمانکارهای دولتی حذر کند، 
گفت: بسیاری از کارگاه های کوچک و متوسط استان برای 
روزمرگی، تولید و تامین مواد اولیه دچار مشــکل هستند.

عبدالحسین سیف الهی با بیان اینکه به دنبال حل مشکالت 
بیمه، دارایی، مالیات و رفع بعضی از مســائل کارآفرینان و 
کارخانه داران هستیم، گفت: امیدواریم دولت همت به خرج 
دهد و مسائل اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط را حل 
کند. وی افزود: واحدهای متوسطی که بین ۱۰ تا 8۰ کارگر 
دارند در استان بیشترین حجم واحدهای تولیدی و صنعتی را 
تشکیل می دهند که امیدواریم دولت عنایتی کند و مشکالت 
آنها حل و فصل شود. رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی تولیدکنندگان 
بیمه است، تصریح کرد: متاسفانه بخشنامه هایی که توسط 
دولت صادر می شود، اجرایی نمی شوند و کارفرمایان در این 
خصوص با مشکالتی روبه رو هستند. سیف الهی با اشاره به 
قانون کار ادامه داد: عدم توجه به قانون کار، تصویب نامه ها و 
بخشنامه هایی که در قانون کار وجود دارد، یکی از مشکالت 
جدی تولیدکنندگان است که باید هر چه سریع تر رفع شود؛ 
زیرا این موضوع شامل موضوعات مرتبط با بیمه، مالیات و 
مسائلی می شود که وابســته به تولید است. وی یکی دیگر 
از مشــکالت واحدهای صنعتی و تولیدی را عدم نقدینگی 

کارگاه های کوچک و متوسط دانســت و افزود: بسیاری از 
کارگاه های کوچک و متوسط استان برای روزمرگی، تولید 
و تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند. این کارگاه ها باید 
ســرمایه ای را برای چند ماه داشته باشــند تا بتوانند مواد 
اولیه را تهیه و تولید کنند و روی پای خودشــان بایستند.

رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: برای به راه افتادن چرخه تولید در واحدهای کوچک و 
متوسط، حداقل چند ماهی هزینه تن خواه گردان و هزینه 
سرمایه در گردش نیاز است، زیرا اگر این سرمایه در گردش 
وجود نداشته باشد، دولت نمی تواند اشتغال آفرینی جدی 

مدنظر خود را انجام دهد.

رییس مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان:

دولت از بزرگ ساالری و پیمانکارهای دولتی حذر کند

در شهرپارلمان
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی:

افزایش پوشش بیمه ای بیماران سوانح سوختگی 

نــگاه پرداخــت وام های خــرد به 
بنگاه های کوچک برای ایجاد شــغل 
یا کارآفرینی توسط خود افراد، در نظر اول می تواند دیدگاه 
منطقی و ایده آلی به نظر آید؛ ولی در عمل نه تنها کمکی به 
ایجاد اشتغال پایدار نکرده بلکه بیکاران را به بیکاران بدهکار 

تبدل خواهد کرد.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شعار اقتصاد آزاد یا اقتصاد 
غیردولتی شعار بســیار خوبی بوده و می تواند جزو اهداف 
بلندمدت تمام اقتصادهای پویای دنیا باشد؛ اما واقعیت این 
است که بخش خصوصی در کشور ما، بخشی نحیف، کم سابقه 
و بی ثبات است و نیاز به حمایت، پشتیبانی و پرورش دارد؛ 
مثل کودکی که با وزن کم به دنیا می آید و برای ادامه حیات 
نیاز به مراقبت های ویژه دارد تا بتواند زنده بماند و آرام آرام به 

زندگی طبیعی خود ادامه دهد.
در دولت های گذشته، با اجرایی شدن طرح هایی همچون 
طرح ضربتی اشتغال و بنگاه های زود بازده، وام های بسیاری 
به اشخاصی با حداقل تخصص پرداخت شد و سوال اینجاست 
که از تعداد اشخاصی که وام اشــتغال دریافت کرده اند، چه 
تعداد هم اکنون همان شــغل را دارند یا توسعه داده اند. این 
وام ها در خوشبینانه ترین حالت، تبدیل به یک بنگاه تولیدی 
یا خدماتی کوچک می شد که چون مجریان این طرح ها دانش 
و تجربه کافی نداشتند، پس از مدتی کوتاه، به ورشکستگی یا 

تعطیلی می انجامید.

بگذریم از اینکه اکثر این طرح ها صــوری بودند و با زد و بند 
تبدیل به پول نقد و باعث باال رفتن نقدینگی و مشکالتی شد 
که به تبع آن پیش خواهد آمد. اما بایــد این واقعیت تلخ را 
قبول کرد که بخش خصوصی مــا در کوتاه مدت توان ایجاد 
اشتغال پایدار را ندارد و الزم است حمایت و پرورانده شود تا 

این طفل نوپا بتواند روی پای خود بایستد.
شــاید بتوان واگذاری بنگاه های اقتصــادی اعم از تولیدی، 
خدماتــی کشــاورزی و... دولتی طبق اصــل 44 به بخش 
خصوصی را روش و راه حل مناســبی برای اشــتغال پایدار 
دانســت؛ البته نه بنگاه های زیــان ده و ورشکســته، بلکه 
بنگاه های دارای بازار مناسب و فعال که بتواند ضامن اشتغالی 

پایدار باشد.
تشــکیل کارگروهی ویــژه از کارآفرینان موفــق و امتحان 
پس داده و کارنامه دار )کسانی که توانسته اند در این کشور 
صادقانه فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند و در حال حاضر 
چندین نفر به واســطه دانش، تالش و تجربه ایشان صاحب 
شغل و مهم تر از همه، امنیت شغلی شده اند( در حوزه های 
مختلف نیز می تواند گزینه مناسبی برای ایجاد اشتغال باشد.
بدون شــک کاهش یا از بین بردن جاذبه سرمایه گذاری در 
بخش های واسطه ای و ســفته بازی و هدایت سرمایه ها به 
ســمت بانک ها و بورس، می تواند دســت طمع بسیاری از 
ســودجویان را از بازارهای واســطه ای کوتاه کند و به رونق 

اشتغال پایدار بیفزاید. 

تولید و اشتغال پایدار درایران همانند همه کشورهای پیشگام 
در مقاوم کردن اقتصادشــان، نیاز به این دارد که بازارهای 
بزرگ تری برای کاالها و تولیدات ایرانی فراهم شود. توسعه 
صادرات غیرنفتی و صادرات کاالهای صنعتی و کشاورزی، 

یکی از الزام های انکارناپذیر برای تولید بیشتر است.
در ســال ۱۳9۶ باید موانع و ســدهای قانونی و سلیقه ای 
در مسیر توســعه صادرات حذف شــود. وصل شدن به بازار 
جهانی، افق دید فعاالن و بنگاه های ایرانی را بلندتر می کند 
و بدیهی اســت که این نیاز بــا توجه به صادرات مســتمر،   
پایدار و منطبق بر نیاز بازارهــای منطقه ای و جهانی ممکن 
خواهد شد. توسعه صادرات با ارزش افزوده بیشتردر شرایط 
رقابت نفس گیر امــروز و برطرف کردن موانع سیاســی در 
 کشورهای هدف، از ضروری ترین اقدام های دولت به حساب

 می آید.
تجربه همه جامعه های کامیــاب و موفق در ایجاد اقتصادی 
نیرومند و پایدار و تاب آور، موید این است که آنها دارای بخش 
خصوصی قوی و ظرفیت های باال هستند. در این جامعه ها، 
نهادهای اداره کننده جامعه به ویژه نهاد دولت سیاســتگذار 
است و امور اجرایی بجز برخی مســائل حاکمیتی، از سوی 
بخش خصوصی انجام می شود. در سال ۱۳9۶ این مهم باید 

در کانون توجه جدی تر باشد. 
بخش خصوصی ضعیف و نحیف که سرنوشت آن دراختیار 
سلیقه های سیاسی باشــد، نمی تواند تولید و اشتغال بیشتر 
را تضمین کند. با توجه به این مســئله اســت که در ســال 

۱۳9۶ موانع تقویت بخش 
خصوصی باید برطرف شوند 
تا راه برای ســرمایه گذاری 

بیشتر فراهم شود.
بدیهی است سرمایه گذاری 
خارجی هم در شــرایطی 
که بخش خصوصی داخلی 
احســاس امنیت بیشتری 
کند، رشــد محسوسی را 

تجربه خواهد کرد.
دیگر زمان آن شــده که با 
بهره گیری از جوانان نخبه و 
تحصیل کرده کشور و ایجاد 
اتاق های فکر و تجاری سازی 
بسیاری از ایده های ناب و 
خالقانه ازطریق شرکت های 

دانش بنیان و فن بازارها، زمینه ایجاد و افزایش اشتغال پایدار 
را در کشور فراهم کنیم.

سکه تمام بهار آزادی
11،760،000 ریال)طرح جدید(

6،420،000 ریالنیم سکه

3،660،000  ریالربع سکه

2،510،000 ریالسکه یک گرمی

1،140،870 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در نامه ای به وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، واگذاری زمین های نیروی هوایی ارتش واقع در مجاورت فرودگاه 
اصفهان را برای اجرای طرح توســعه این فرودگاه خواستار شــد. ناهید تاج الدین 
بااشاره به توافق سازمان هواپیمایی کشــور و نیروی هوایی ارتش مبنی بر واگذاری 
کل زمین های فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان در سه مرحله به شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تصریح کرده است: با این حال، در عمل تنها مرحله 
اول این توافق مربوط به بخشــی از زمین های فرودگاه به اجرا درآمده و مراحل دوم 
و سوم آن محقق نشده است. وی با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه با شرکت »وینسی« 
فرانسه برای ســرمایه گذاری در طرح توسعه و احداث زیرســاخت های مورد نیاز 
فرودگاه اصفهان و مشــهد افزود: کافی نبودن وسعت زمین های در اختیار فرودگاه 
اصفهان، مشکل اساسی برای اجرا شدن تفاهم نامه با شرکت فرانسوی و طرح توسعه 
این فرودگاه اســت. در ادامه، مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان  گفت: به دنبال 
مذاکرات و امضای قرارداد سال 94 ریاســت جمهوری با مقامات فرانسه در راستای 

توسعه و سرمایه گذاری در فرودگاه های مشهد و اصفهان، هیئتی از شرکت فرانسوی 
وینسی از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بازدید کرد.

حسن امجدی از اعالم آمادگی شرکت فرانسوی برای سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیون 
یورویی و نیز یک شرکت کره جنوبی برای سرمایه گذاری در فرودگاه اصفهان خبر 
داد و تصریح کرد: برای جذب این سرمایه گذارها، به فضای مجاور فرودگاه نیاز است تا 
به صورت مرحله بندی اجرا شود. وی گفت: در مرحله اول این طرح قرار است ترمینال 
فرودگاه با مساحت ۲۱ تا ۲5 هزار مترمربع، احداث و در مرحله دوم هم ترمینالی با 

مساحت ۳5 هزار متر مربع ساخته شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

توسعه فرودگاه اصفهان در واگذاری زمین های مجاور 

 باالترین رسالت دولت ها؛ ایجاد بستر اشتغال پایدار 

قیمت انواع دستگاه ضبط صدا 
Voice Recorder

بازار

SONY ICD-UX543 سونی

 4,150,000
ریال

 4,400,000
ریال

 راه اندازی نخستین مرکز مدیریت
و کنترل خوردگی گاز در اصفهان

شیب تند مالیات،بنگاه های 
فعال اقتصادی را فلج کرد

SONY ICD-UX560F سونی

 4,200,000
ریال

 4,950,000
ریال

SONY ICD-PX440 سونی

 2,550,000
ریال

 2,950,000
ریال

افزایش صادرات کارخانه تولید کاشی و سرامیک دراصفهان
معاون اجرایی کارخانه تولید کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی اشترجان گفت: از 
اوایل سال 94عالوه بر افزایش چهار برابری تولید، صادرات پنج برابر افزایش یافته است.

زاینده رود

تجربه همه جامعه های 
کامیاب و موفق 

در ایجاد اقتصادی 
نیرومند و پایدار، 

موید این است که آنها 
دارای بخش خصوصی 
قوی و ظرفیت های باال 

هستند

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران اعالم کرد: 
ســامانه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشــور 
بانک ملی ایران، عالوه بر تهران، در چهار شهر دیگر نیز 
فعال شد. هم اکنون عالوه بر فرودگاه امام خمینی )ره(، 
امکان پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور برای 
مسافرانی که قصد تردد از فرودگاه های شیراز، اصفهان، 
مشــهد و تبریز را دارند نیز فراهم شده است.پرداخت 
الکترونیک عوارض خروج از کشور از طریق بانک ملی 
ایران که آذر ماه سال گذشته عملیاتی شد، نقش موثری 

در تسهیل و تسریع امور هم وطنان ایفا می کند.

پرداخت عوارض خروج از 
کشور الکترونیکی شد
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کمپانیفرانسوی،آثارکیارستمیراترمیممیکند
بر اساس توافقی که بین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ایران و کمپانی »MK2«  به امضا رسیده 
است، این شرکت فرانسوی 20 فیلم از آثار عباس کیارستمی این کارگردان نامدار ایرانی را با کیفیت 

4K ترمیم و مرمت می کند.

اخبار فرهنگی

گالــری آفرینش هــای معاصر اصفهــان عکس های 
نمایشــگاه مینیمالیسم در عکاســی را از 20 هنرمند 
خارجی تــا 30 خردادماه در معرض دیــد عموم قرار 

داده است.
سرپرست کارگروه نمایشــگاه کانون عکس اصفهان 
با اشاره به آغاز به کار نمایشــگاه عکس مینیمالیسم 
در عکاســی در گالری آفرینش هــای معاصر اصفهان 
اظهار کرد: جمع آوری آثار نمایشــگاه بر عهده میالد 
صفابخش بوده اســت؛ وی ســردبیر مجله بین المللی 
مینیمالیسم سیاه و سفید است. نمایشگاه متشکل از 
برگزیده عکس های سه جلد اول این مجله است.وحید 
مومن زاده افزود:  این نمایشگاه سال گذشته در کرمان 
برگزار شده و امســال در گالری آفرینش های معاصر 
اصفهان عکس های آن را تا 30 خردادماه در معرض دید 
عموم قرار داده است؛ عالقه مندان می توانند از ساعت 
16 تا 20 بــرای بازدید به این گالــری مراجعه کنند. 
مومن زاده بیان کرد: مکان گالری در خیابان فردوسی 
اصفهان- کوی مادی چرخاب پالک 1.7 اســت؛ ورود 
برای عموم آزاد و رایگان است و از همه عالقه مندان به 
هنر عکاسی به خصوص شاخه مینیمالیسم در عکاسی 

دعوت می شود تا از این نمایشگاه دیدن کنند.

برگزاری نمایشگاه عکس 
مینیمالیسم در اصفهان

مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان از 
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه با موضوع کسب و کار و با 

محوریت اقتصاد مقاومتی خبر داد.
ابوطالب جاللی در تشــریح این خبــر اظهار کرد: این 
جشنواره، در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
در برگیرنده یک محور کارآفرینی و مدیریت کسب و 
کار و با هدف شناسایی کسب و کار و نشان دادن جایگاه 
مهارت آموزی برگزار می شود. مستندسازی های کسب 
و کار ارسال شده به دبیر خانه جشنواره در یک زمان سه 
دقیقه ای که استاندارد فیلم سازی است ارائه می شود.

به گفتــه مدیر کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان، یکی از کاستی های ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای و در واقع جامعه ما عدم اطالع کافی از رسالت 
آموزش های فنی و حرفه ای که به صورت رایگان و یا 
با حداقل هزینه برای عموم ارائه می شــود است، این 
جشــنواره ابزاری برای رواج فرهنگ مهارت آموزی و 
تحقق شعاریک شهروند یک مهارت محسوب می شود.

جشنواره فیلم کوتاه با موضوع 
کسب و کار برگزار می شود

قاب روز

 مجلــه »ونیتــی فیــر/Vanity Fair« و عــکاس مشــهور آن 
»آنی لیبوویتز« نخستین تصاویر از »جنگ های ستاره ای ۸: آخرین 

جدای/The Last Jedi« را منتشر کردند.

شورای مرکزی کانون کارگردانان با انتشار متنی عضویت سعید سهیلی 
را در این صنف به حالت تعلیق درآورد.

در متن منتشر شــده از سوی این صنف 
آمده است:

شــورای مرکزی کانــون کارگردانان 
سینمای ایران در جلسه روز سه شنبه 
نهم خرداد ماه خود پس از بررسی همه 
جانبه و کسب اطالعات کامل، عمل شنیع 
و نمایشی شما را در مقابل دوربین دور از 
شأن فرهنگی جایگاه کارگردانان و توهین مستقیم 
به اعضای محترم خود دانست و به اتفاق آرا، عضویت شما را تا عذرخواهی 
رسمی جنابعالی از اعضای کانون به حالت تعلیق درآورد. بدیهی است در 
صورت تمایل و طبق اساسنامه کانون حق اعتراض برای شما پابرجاست.
این تصمیم شورای مرکزی کانون کارگردانان در پی آن صورت گرفت 
که سهیلی پس از انتشار نسخه قاچاق فیلم سینمایی »گشت2« کارت 

عضویت خانه سینما را آتش و فیلم آن را منتشر کرد.

 انتشار نخستین تصاویر از
 »جنگ های ستاره ای 8«

واکنش خانه سینما به آتش زدن کارت 
خانه سینما توسط یک کارگردان

محمدرضا ترابی، استاد تئاتر و پژوهشگر اقتصاد تئاتر با بیان 
این موضوع که بــا مدیریت فرهنگی در کشــور ما به صورت 
سلیقه ای برخورد می شود، اظهار داشت: شهرداری در تمام 
جهان از مهم ترین متولیان فرهنگی بوده و تئاتر در تمام دنیا 

با حمایت دولتی اداره می شود.
وی توسعه را یکی از مفاهیم مهم جهان مدرن دانست و بیان 
کرد: توســعه در حوزه فرهنگ و هنر قابل تامل است. مفهوم 
توسعه بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از رنسانس شکل تازه ای 
گرفت و ابتدا به عنوان پیشینه مفهوم توسعه با رشد اقتصادی 
مطرح شد؛ اما رشد اقتصادی تمام جنبه های معنوی جهان 

مدرن را نمی توانست در برگیرد و جای خود را به توسعه داد.
شاخص توسعه یافتگی

این پژوهشگر حوزه اقتصاد تئاتر افزود: توسعه آن قدر وسیع 
و مهم است که کشورهای جهان را با این عنوان دسته بندی 
می کنند. هدف توسعه رشــد همراه با افزایش ظرفیت های 
تولید بوده و در رشد اقتصادی، رشــد کمی مهم است اما در 

زمینه های دیگر پدیده های کیفی مدنظر است.
وی با بیان این موضوع که توسعه باید همه جانبه اتفاق افتد، 
اذعان داشت: مهم ترین شاخصه توسعه یکپارچه، به توسعه 
فرهنگی بازمی گردد. از ویژگی های توسعه فرهنگی این است 
که باید خاصیت ملی داشــته باشــد و نیازمند سیاست های 
فرهنگــی، پژوهش هــای فرهنگی و مبتنی بــر ارزش های 

خاصی است.
برخورد سلیقه ای

وی مشکل کشــورهای توســعه نیافته را نبود سازوکارها و 
برنامه ریزی های مشــخص دانســت و گفت: وقتی سازوکار 
وجود نداشته باشد، هر مدیر ارشد فرهنگی با توجه به سالیق 
و نگاه خود برنامه ها را تدوین می کند. برخی مواقع قوانین تا 

حدی کلی هستند که تفسیر می شوند و مدیران به رای خود به 
تفسیر دست می زنند. مهم ترین شاخصه ها در بخش توسعه 
فرهنگی، عقل گرایــی بوده و توجه به خــرد و خردگرایی از 

خصوصیات دنیای مدرن است.
این استاد رپرتوار تجربه توسعه در بخش فرهنگ را نیازمند به 
توسعه سیاسی خواند و گفت: مباحث فرهنگی برای جریان 
باید آزادی داشته باشد و نمی شود آن را در چارچوب قرار داد، 
اما نگاه امنیتی داشتن فراتر از نگاه قانون داشتن است زیرا در 

حوزه فرهنگی نمی شود نگاه امنیتی داشت.
مطالعه، پژوهش، تبادل فرهنگی

محمدرضا ترابی به فقر مطالعه در ایران اشــاره کرد و یادآور 
شد: آمار تعداد دانشجو که از دانشگاه های ما فارغ التحصیل 
می شوند با آمار چاپ کتاب ما همخوانی ندارد. یکی از راه های 
توســعه، نمایش تعامالت فرهنگی اســت و امروز تبادالت 
فرهنگی ما با خارج بسیار کم است. آخرین دستاوردهای علمی 
بالفاصله در کشور قابل تجربه است. در حوزه سینما با فاصله 
کم از جهان اطالعات به ایران می رســد، اما در حوزه نمایش 

تئاتر این گونه نیست.
وی تاکید کرد: در حوزه تئاتر نهادهای متفاوتی داریم که در 
رشد و شکوفایی هنر دخیل هستند که زیرمجموعه 4 منبع 
آموزشی فکری، انســانی، حمایتی و قانون گذار و فیزیکی و 
بازار کار بوده و در همه دنیا یکــی از متولیان فرهنگ و هنر، 
شــهرداری اســت، چون مالیات می گیرد و موظف به انجام 

خدمات فرهنگی هستند.
سندی که امروز خاک می خورد

وی با بیان اینکه در ایران مرکز هنرهای نمایشــی را متولی 
و قانون گذار در حوزه نمایش می دانیــم، تصریح کرد: با این 
حال، حمایت تنها به معنی دریافت پول از نهادها برای اجرای 

نمایش نیست. سندی در سال 1375 برای توسعه تئاتر نوشته 
شد، اما این ســند در حال خاک خوردن اســت و ما به سوی 

تعریف فرآیند رفتیم، اما موفق نشدیم.
ترابی نگاه پایین به باال و مطالبه گرایانه را عامل پیشرفت تئاتر 
دانست و گفت: ما نباید بنشینیم که کسی از باال بیاید و مسائل 
ما را در تئاتر حل کند. حرکت هایی که اتفاق می افتد مبتنی 
بر پژوهش نیست و نگاه علمی وجود ندارد، این سبب می شود 
با حرکت های مقطعی مواجه شــویم و در واقع، پژوهش های 

علمی به سمت ایجاد فرآیندها می رود.
حمایت دولتی

وی با بیان اینکه در تمام دنیا تئاتر به صورت خصوصی اداره 
نمی شــود و نهادهای دولتی از تئاتر حمایت می کنند، ادامه 
داد: نگاه درون زا در حوزه توســعه سبب می شود در پژوهش 
به نتیجه برسیم. در سند توســعه تئاتر دهه 70، به گروه ها 
توجه شده به این معنی که در گروه ها باید مکان و سازمان و 
چارت وجود داشته باشد و گروه ها باید انتفاع مالی و حمایت 
مالی داشته باشند.وی در مورد امنیت شغلی در تئاتر گفت: 
اگر فعاالن تئاتر ما شاغل شــوند، تئاتر ما تداوم پیدا می کند، 
امروز اگر یک بازیگر تئاتر بــرای دریافت وام مراجعه کند به 
او می گویند ما تو را شــاغل نمی دانیم. باید بازیگران تئاتر به 
 عنوان شاغل محسوب شوند، اما متاســفانه امروز در کشور 
 مــا در نهادهــای کاری بازیگــری شــغل محســوب

 نمی شود.
استاد رپرتوار تئاتر تجربه یادآور شــد: در دانشگاه های ما در 
رشته های نمایشی منابع آموزشــی به روز نیست و اساتید بر 
اساس ســلیقه خود تدریس می کنند. روند آزمون تئوری و 
مصاحبه برای ورود به دانشگاه منطقی نیست و اگر ترتیب این 

روند جابه جا شود گزینش بهتری انجام می شود.

درایرانبازیگری

شغلبهحساب

نمیآید!

هنرجویان رپرتوار تئاتر تجربه با نقش حاکمیت در اقتصاد و هدایت تئاتر آشنا شدند.کارگاه »نقش نهادهای قانون گذار در توسعه تئاتر« در رپرتوار تئاتر تجربه و به 
همت دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، در تاالر هنر برگزار شد.

سینما

فیلم »مادر قلب اتمی« با بازی محمدرضا گلزار، ترانه علیدوستی، پگاه 
آهنگرانی و مهــرداد صدیقیان، یک روز 
پس از شروع پیش فروش بلیت در پردیس 
سینمایی کورش، به سانس فوق العاده 
رسید. این فیلم که به سختی و با اعمال 
اصالحاتی موفق به دریافت پروانه شد، 
پیش از این در فستیوال آستین تگزاس 
و فستیوال فیلم های آسیایی سن دیگو به 

نمایش در آمده است.

 فیلم توقیفی 
به سانس فوق العاده رسید

ابالغرای
3 شــماره  دادنامــه : 9609970350500219 شــماره پرونــده :  /160
9509980350501018 شماره بایگانی : 951158 خواهان: آقای جلیل شفیعیون 
فرزند علی با وکالت آقای امیر ژیانپور فرزند فضل اله به نشانی اصفهان خ طیب 
ابتدای خ میرداماد ســاختمان ســرهنگ واحد 7 . خوانده : آقای علیرضا فروغی 
قهنویه فرزند قاسم به نشــانی مجهول المکان خواســته ها : 1. مطالبه خسارت 
دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه چک دادگاه نظر به اوراق 
و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی 
خواهان جلیل شفیعیون با وکالت امیر ژیانپور بطرفیت خوانده علیرضا فروغی 
قهنویه فرزند قاسم به خواسته مطالبه مبلغ 287/000/000 ریال به استناد 1فقره 
چک به شماره 980083 بتاریخ 1395/10/18 و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابزاری 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و 
مســتندا به مواد 198 ،515و 519 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 310و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 287/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 8/305/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیر کرد وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 6261 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

3/162 شماره کالسه : 390/94 شماره دادنامه : 177-95/02/19 مرجع رسیدگی 
شعبه: 22 شــورای حل اختالف  اصفهان خواهان : امیر صیادی فرزند مرادعلی 
به نشــانی : اصفهان خ رباط اول کوی طلوع پــالک 141 خواندگان : 1- کوروش 
کوکنانی 2- مهناز مظاهری به نشــانی : اصفهان خ میر مقابل بیمه آســیا پالک 
232 خواســته : مطالبه مبلــغ 38/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 
1010/620893 -94/5/20 بانک سرمایه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست امیر صیادی به طرفیت کوروش کوکنانی بخواسته مطالبه 
مبلغ سی و هشــت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1010/620893- 
94/5/20 عهده بانک سرمایه شعبه شیخ صدوق به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابزاری نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خواندگان به خواهان را حکایت می 
کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ،519 ،522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 315 ، 310  و 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ ســی و هشــت میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 94/5/20 لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی درحق خواهان صادر و اعالم می 
گردد . رای صــادره غیابی و ظرف 20روز از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6267 شعبه 22 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان)323 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

3/161 شماره کالسه : 94/388 شماره دادنامه : 176-95/03/19 مرجع رسیدگی 
: شــعبه22 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان.خواهان : امیر صیادی فرزند 
مرادعلی به نشــانی : اصفهان خ رباط اول کوی طلوع پــالک 141 خواندگان : 1- 
کوروش کوکنانی 2- مهناز مظاهری به نشــانی: اصفهان خ میر مقابل بیمه آسیا 
پالک 232 خواسته: مطالبه مبلغ 40/500/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
1010/620892 -94/5/20 بانک سرمایه گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواســت امیر صیادی به طرفیت 1- کــوروش کوکنانی2- مهناز 
مظاهری بخواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون و پانصد هزار ریال یک فقره چک به 
شــماره 1010/620892- 94/5/20 لغایت زمان عهده بانک سرمایه شعبه شیخ 

صدوق به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار 

قانونی کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابزاری نیز حکایت 
از اشــتغال ذمه ی خواندگان به خواهان را حکایت می کند . علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ،519 ،522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
315 ، 310 ، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ چهــل میلیون و پانصد هــزار ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت یکصد و نود هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 94/5/20 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانک مرکزی درحق خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره 
غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس 
از مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 6266 شــعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان.)328 کلمه، 4 کادر(
اخطاراجرایی

3/154 شــماره: 247/95 ش 51 بــه موجب رای شــماره 615 تاریــخ 95/8/19 
حوزه 51 شــورای حــل اختالف شهرســتان اصفهــان که قطعیت یافته اســت 
محکوم علیهــم: 1- عبداالمیر دائــون 2- محمد رجبی یزدی به نشــانی مجهول 
المکان محکوم اســت به تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 1/045/000 ریالهزینه دادرســی، هزینه های نشرآگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ واخواســت 
1377/9/21 و پرداخت نیم عشــر حــق االجرای احکام. مشــخصات محکوم له: 
بانک ســینا با مدیریت شــهریان خان محمدی با وکالت حمید والی فر به نشانی 
خیابان بزرگمهــر روبروی بیمارســتان صدوقــی ســاختمان میرداماد طبقه 
ســوم شــماره 27. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیــه به محکوم 
علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6287 
 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)198 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

3/153 شماره: 95/ 1073 به موجب رای شــماره 1167 تاریخ 95/12/23 حوزه 
53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه اشرف کلنگی فشارکی شغل خانه دار به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/220/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی همچنین خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/10/11 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی ازســوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق محکوم له احمد طائی فرزند عبدالعلی شغل آزاد به نشانی خ کهندژ رهنان بن 
شماره 10 پالک1. و نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6265 
شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)302 کلمه، 3کادر(
اخطاراجرایی

3/158 شــماره: 94/ 764 به موجب رای شــماره 889 تاریخ 94/10/1 حوزه 27 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
فخاری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک هــای 100058- 94/2/20 و 100059 - 
94/3/20 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی ازسوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد و هزینه 
های نشر آگهی در حق محکوم له مهدی نوبندگانی به نشانی اصفهان کاوه جنب 
بیمارستان سوانح سوختگی فروشــگاه ارمغان و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6312 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()204 کلمه، 2 کادر(
اخطاراجرایی

3/155 شــماره: 246/95 ش 51 به موجب رای شــماره 1026 تاریخ 95/11/10 
حوزه 51 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم: 1- نورا... فخرالهی 2- علی مرادی 3- ســید ســعید میرجهانی به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت تضامنی مبلغ 18/795/495 بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد ارائه شده تا تاریخ تقدیم دادخواست 
95/4/9 و خسارت تاخیر در تادیه اصل مطلب به مبلغ 2/264/825 ریال تا زمان 
پرداخت  طبق قرارداد استنادی که توســط اجرای احکام محاسبه و 1/064/940 
ریال هزینه دادرسی و هزینه های نشرآگهی و حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت 
نیم عشر. مشخصات محکوم له: بانک ســینا با مدیریت شهریار خان محمدی با 
وکالت حمید والی فر به نشــانی خ شــمس آبادی روبروی پایگاه بسیج مدیریت 
بانک ســینا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6286 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()220 کلمه، 2 کادر(
ابالغرای

3/143 کالسه پرونده : 951331 شــماره دادنامه : 9600355 - 96/2/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان.خواهان : سید محمد اعتمادی 
مقدم به نشانی : اصفهان خیابان کاخ سعادت آباد شــرقی طبقه پنجم واحد 503 
وکیل : علیرضا باطنی به نشانی : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی  نبش کاخ 
سعادت آباد شرقی ساختمان و کال خوانده : شهپر جهان بین به نشانی : مجهول 
المکان گردشــکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضاء 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و بشرح آتی 
مبادرت بصدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص دادخواست سید 
محمد اعتمادی مقدم با وکالت علیرضا باطنی به طرفیت شهپر جهان بین خواسته 
مطالبه مبلغ 171/440/000 ریال وجه 6 فقره سفته/چک  به شماره های 621832- 
94/08/25 و 19782798-94/06/27 و 19782799 - 94/8/10 و 19782806 
-94/7/10 و 19782800- 94/8/20 و 621831-94/7/25 به عهده بانک سامان 
و پاسارگاد به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی از طریق 
نشر آگهی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در مقابل دعوی و 
مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اشــتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت مــی کند . علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 315 ،310، 309 ، 307 و 249 قانــون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 4/121/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خســارت  تاخیر و تادیه از تاریخ های 
فوق لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانــک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد . رای صادره غیابی و ظرف 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. م الف: 6283 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شماره 2 ()346 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

3/148 کالسه پرونده : 951063 ش5 شماره دادنامه : 9609976793500171 - 
96/1/28 مرجع رسیدگی : شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان.خواهان : شرکت 
شکوفه منش شماره ثبتی 310328 با وکالت مع الواســطه آقای بهروز دشتی و 
احسان سروش  به نشــانی : اصفهان خیابان بعثت بعداز فلکه تاکسیرانی ابتدای 
شهرک صنعتی دولت آباد تاالر سنگبران وکیل : ریحانه عباد به نشانی : اصفهان 
خیابان نیکبخت کوچه شهید صادقی نبش دادگستری طبقه دوم دفتر اسناد رسمی 
پالک 9 خوانده : حمید نصری مهرتجانی به نشــانی : مجهول المکان گردشکار : 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و بشــرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای شورای حل 
اختالف  در خصوص دعوی شرکت شکوفه منش با وکالت ریحانه عبادبه طرفیت 
حمید نصری مهرتجانی به خواسته  مطالبه مبلغ 8/160/000 ریال بخشی از وجه 
چک به شماره 931939 - 94/7/25 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه  رســیدگی 

حضور  نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نسبت به دعوی خواهان ازخود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که باستناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 8/160/000 ریال بابت اصل خواسته 1/474/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 94/7/25 تا تاریخ احرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.. م الف: 6274 شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 2 ()345 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

3/149 کالسه پرونده : 951158 شــماره دادنامه :9600387 – 96/2/24 مرجع 
رسیدگی : شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان : شرکت تعاونی اعتبار صالحین 
خراســان با مدیریت آقای محمد رضا باقری و محمدرضــا زاغری با وکالت مع 
الواسطه بانک آینده با نمایندگی آقایان جالل رسول اف و محمد علی بهزادان ) به 
نشانی تهران میدان آرژانتین خ احمد قیصر خ شهید احمدیان 15 ساختمان شماره 
1( با نمایندگی آقایان )خواندگان(: 1- البرز اســدی به نشــانی اصفهان دروازه 
شیراز ابتدای چهارباغ باال بعد از بانک صادرات ج ک شهید رئیسی طبقه فوقانی 
داروخانه 2- جعفر طاووسی به نشانی مجهول المکان 3- محمد حسین اولیایی 
به نشانی اصفهان خ شریعتی کوی شــریف الدین کوی درپشتی مجموعه شهاب 
پالک 51 ، 3- سید ســعید فاتحی به نشــانی اصفهان خ حکیم نظامی ج ک پاچنار 
فروشــگاه مشــعل 4- بهنام علیپور به نشــانی مجهول المکان خواسته : مطالبه 
وجه140/000/000 ریال بابت 4 فقره ســفته به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : را ی قاضی شورا در خصوص 
دعوی شرکت تعاونی اعتبار صالحین خراسان با مدیریت آقای محمدرضا باقری 
و محمد رضا زاغری با وکالت مع الواســطه بانک آینده با نمایندگی آقایان جالل 
رســول اف و محمد علی بهزادان با وکالت آقای البرز اسدی بطرفیت خواندگان 
آقایان جعفر طاووسی ، محمد حسین اولیایی ،  سید سعید فاتحی و بهنام علیپور 
بخواسته مطالبه مبلغ 140/000/000 ریال بابت وجه چهار فقره سفته به شماره 
های 152162- 845355 - 397388 - 728589 به انضمام هزینه های دادرســی 
و تاخیر تادیه بــا توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوســتی و اظهارات وکیل 
خواهان در جلسات رسیدگی و نظر به اینکه اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
با توجه به اینکه خواندگان ردیف اول و دوم در جلسه حضور یافته و خواندگان 
ردیف اول و چهارم علیرغم ابالغ به نحو نشــر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته اند و هیچگونه دلیل و سند جهت برائت از ذمه خویش ابراز و ارائه ننموده 
اند لذا مستنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت 
مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و نهصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره نســبت به خواندگان ردیف دوم و 
سوم )آقایان محمد حسین اولیایی و سید سعید فاتحی ( حضوری و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد و در خصوص خواندگان ردیف اول و چهارم  آقایان جعفر طاوسی و 
بهنام علیپور ( غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشــد در ضمن خســارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 95/10/5 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. م الف: 
6280 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره 

دو()553 کلمه، 6 کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/224 درخصوص پرونده کالســه 960158 خواهان سمیه کرمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید احمد فانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/04/18 ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان  
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهارراه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور در وقت رســیدگی، ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 7369 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو( )114 کلمه، یک کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2152 | June  01,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



انسان چه زمانی از خاک ایران به 
فضا اعزام خواهد شد؟

معاون سازمان فضایی درخصوص ماهواره هایی که در نوبت پرتاب 
هستند و اعزام انسان به فضا از خاک ایران، توضیحاتی را ارائه داد.

محمدهمایون صدر معاون سازمان فضایی ایران، روز سه شنبه در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین این سازمان و شرکت ملی 
پست، با اشاره به پرتاب ماهواره های مختلف طی سال های گذشته 
اظهار کرد: اتفاقات خوبی درخصوص اتمام پروژه های مختلف فضایی 
در سال گذشته رخ داده و پروژه ماهواره ای شریف ِست تحت عنوان 

ماهواره دوستی، مجوزهای الزم را اخذ کرده است. 
وی بیان کرد: ماهواره دانشجویان امیرکبیر تا آخر خرداد ماه امسال 
آماده می شــود و همچنین ماهواره ناهید ۱ به وســیله پژوهشگاه 
فضایی ایران در ۶ ماهه اول سال به اتمام خواهد رسید و پروژه ناهید 

۲ نیز قراردادش با پژوهشگاه فضایی به امضا رسیده است. 
صدر عنوان کرد: بزرگ ترین پروژه ماهواره ای کشــور تحت عنوان 
پارس ۱ با همکاری ۵ دانشگاه آغاز شده و کار فاز طراحی مقدماتی 

آن از طریق کنسرسیوم این پروژه ادامه پیدا می کند.
وی یادآور شد: پروژه پرتاب انســان به فضا یک بحث و قرار گرفتن 
انسان در مدار، بحثی دیگر است؛ اما به طور کلی پروژه در مدار قرار 
دادن انســان در حدود ۲۰ میلیارد دالر هزینه می برد و این کار در 
صورتی اتفاق می افتد که کلیه زیرســاخت های کشور توسعه پیدا 
کرده باشد که در این صورت به ۲۰ سال بازسازی و توسعه تکنولوژی 

و زیرساخت های کشور نیاز است.

ویژه

دستگاه جدیدی برای آشپزی ارائه شده که تنها با استفاده از نور خورشید و البته 
یک سری محاسبات دقیق صورت می گیرد.

این فناوری جدید SolSource Sport نام دارد که مبنای عملکرد آن استفاده 
از نور خورشــید و متمرکز کردن آن روی نقطه کانونی مشخصی است که بر 

اساس محاسبات دقیق محققان به دست آمده است.
این دستگاه که به راحتی نیز قابل حمل است، ساختاری متشکل از ورقه های 
محدبی دارد که بر اساس محاسبات رایانه ای به این شکل درآمده و نور خورشید 
را تا آن حد متمرکز می کنند که حرارت تولید شــده در نقطه کانونی معادل 

یکهزار وات است.
ارائه کننده این فناوری جدید می گوید که تنها ۵ دقیقه برای راه اندازی آن الزم 
است و جالب اینکه تنها در عرض چند ثانیه دمای مورد نیاز برای آشپزی فراهم 

می شود و این یعنی رسیدن به دمای ۲۰۰ درجه.
این دستگاه تنها 4/۵کیلوگرم وزن دارد؛ حال آنکه نسخه ابتدایی آن ۱۸کیلوگرم 

وزن داشته است و این بدان معناست که می توان آن را به هرجایی برد.
شرکت سازنده، آغاز فروش جهانی این محصول را از آگوست سال جاری اعالم 

کرده است.

نوآوری در سبک زندگی؛

طراحی یک هندزفری برای تشخیص روبات آشپزی مدرن فقط با نور خورشید
از انسان

روزی می رســد که ما توانایی 
از  انســان ها  تشــخیص 
روبات ها را نخواهیم داشــت! 
دانشــمندان بــرای مقابله با 
ایــن آینــده ترســناک، یک 
دســتگاه)هندزفری بلوتوث( 
اختراع کرده انــد که می تواند 
انســان را از وجود روباتی که 
خود را انســان جا زده اســت 

باخبر کند.
بــه نقــل از دیلی میــل، یک 
موسسه تحقیقات فناوری استرالیایی به نام »دی.تی«)DT( موفق به اختراع 

این دستگاه شده  است.
این دســتگاه مثل هندزفری بلوتوث روی گوش قــرار می گیرد و به محض 
شناسایی صدای جعلی، توسط قطعه حرارتی با ابعاد 4*4 میلی متری که در 
آن تعبیه شده است، یک لرزش به همراه ســرما به ستون فقرات کاربر خود 

می فرستد.
به گفته دانشمندان، بشــر در آینده ای نزدیک در دریایی از اطالعات جعلی 
دســت و پا خواهد زد و برای اجتناب از چنین آینده ترسناکی باید به دنبال 

توسعه فناوری های تشخیص هویت اعم از صوتی و تصویری بود.
این هندزفری از یک شــبکه عصبی که توســط »بخش نرم افزار یادگیری 
گوگل«)Tensorflow( طراحی شده است استفاده می کند و با استفاده از 
الگوریتم های طراحی شده برای مقابله با جعل هویت و تفاوت های کوچک در 
الگوهای مکالمه به شما هشدار می دهد که آیا در حال صحبت با یک رایانه یا 

روبات هستید یا خیر.

یک دوربین هوشمند یقه ای به بچه ها و والدین آنها امکان می دهد تا به طور 
خودکار از لحظات جذاب و خاطره انگیز زندگی عکاسی و فیلم برداری کنند 

و مطمئن باشند که هیچ لحظه نابی را از دست نمی دهند.
دوربین بنجامین باتن که به شــکل یــک دایره کوچک طراحی شــده و با 
گیره ای که دارد بــه یقه لباس افراد آویزان می شــود، به طــور خودکار و 
 بدون دخالت انســان ها از صحنه هایی که ارزشمند تشخیص دهد عکاسی

 می کند.
نرم افزار هوش مصنوعی این دوربین، قادر به شناســایی اصوات و حرکات 
است و در شرایطی که مناسب تشخیص دهد عکسی را از محیط اطراف ثبت 
می کند. دوربین مذکور برای فیلم برداری هم قابل استفاده است و فناوری 

شناسایی چهره آن می تواند اعضای خانواده را از افراد غریبه متمایز کند.
دوربین یاد شده دارای قاب ضدآب است و لذا می توان از آن برای فیلم برداری 

در شرایط بارانی، استخر و... استفاده کرد.
محتوای حافظه این دوربین از طریق پــورت یو اس بی، قابل انتقال به رایانه 
شخصی است.  عرضه عمومی این دوربین از شهریور ماه و به قیمت ۱۷۰ دالر 

آغاز خواهد شد.

هوش سنج

آزاد کردن زندانی فقط از این طریق است که به زندانی 
بگویید چگونه مــی تواند با دو ظــرف ۵ و ۷ لیتری 
که در اختیار دارد، یک وزنه ۶ لیتری درســت کند! 
چرا که شرط باز شــدن درب زندان و آزادی زندانی، 
 منوط به گذاشــتن ۶ لیتر آب روی پدال قفل زندان

 است.
زندانی باید با این دو ظرف، آب را طوری جابه جا کند 
که در ظرف ۷ لیتری ۶ لیتر آب باشــد تا آن را روی 

پدال زندان بگذارد و قفل زندان باز شود.

باید بگه:» مــادرم بچه خواهرمو توی 
تخت طالی پدرم ببینه .«

  معمای شماره 2152

  جواب معمای شماره 2151

از آنجا که طراحی لوگو نیاز به تخصص و افراد حرفه ای 
در زمینه طراحی دارد، باید برای طراحی آن دســت به 
جیب شوید و آن را به افراد کاردان بسپارید. اما اگر حس 
می کنید استعداد نهفته ای در زمینه  گرافیک و طراحی 
دارید یا ســرمایه ای برای هزینه هــای طراحی لوگو و ... 
ندارید، پیشنهاد می کنیم قبل از ناامید شدن اپلیکیشن 
 Logo.را امتحان کنید Logo Maker جذاب و موفق
Maker دارای هــزاران آیکون، فونت، نشــانه  از پیش 
طراحی شده، شکلک  و ... اســت که می توانید با ترکیب 
آنها لوگوی اختصاصی خود را بسازید. وجود تعداد باالی 
قالب ها و طرح های پیش فرض در برنامه، باعث شده است 
که نه تنها قادر به طراحی لوگوهای زیبا و حرفه ای باشید، 
بلکه لوگویی اختصاصی برای خــود طراحی کنید؛ زیرا 
امکان آنکه شــخص دیگری دقیقا ترکیبی را که شما به 
وجود می آورید، در Logo Maker خلق کند، بسیار کم 

و نزدیک به صفر اســت. از همین رو می توانید با تکیه بر 
قالب ها و شکل های متعددی که این برنامه در اختیار شما 
قرار می دهد، لوگویی را که همیشه به دنبال آن بودید، 
طراحی کنید. این برنامه همچون نرم افزار فتوشــاپ، از 
الیه بندی آیتم ها نیز پشتیبانی می کند؛ به این معنا که 
تمام قالب ها، فونت ها، استیکرها و موارد دیگری که وارد 
بوم طراحی خود می کنید، همگی تا انتها قابل ویرایش 
و جابه جایی خواهند بود. در نهایــت می توانید لوگوی 
طراحی شده را با کیفیت بسیار باال و در فرمت PNG یا 
JPG ذخیره کنید و از آن در هرجایی که دوست دارید، 

استفاده کنید. 
خوشــبختانه این برنامه بــرای هر ۳ پلتفــورم موبایل 
طراحی شده اســت و می توانید فارغ از نوع موبایلی که 
 دارید، از آن بهره ببرید. بــرای دانلود می توانید از لینک 

goo.gl/wZrp67   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

 :Logo Maker برنامه

طراحی ساده و آسان لوگوهای حرفه ای در موبایل

کیف پول سبک می شود؛

کارتی که جایگزین تمام کارت های 
بانکی و اعتباری می شود

امروزه مردم مجبورند ده ها کارت بانکی و اعتباری را برای انجام امور 
روزمره با خود حمل کنند، اما اختراع یک کارت جدید می تواند این 

مشکل را حل و کیف پول شما را سبک تر کند.
 BrillianT محصول تازه شــرکت نوپای Fuze کارت الکترونیک
است که می تواند اطالعات دیجیتال حداکثر ۳۰ کارت دیگر را روی 

تراشه خود به صورت رمزگذاری شده ذخیره کند.
این کارت با دســتگاه هــای کارت خوان عادی ســازگاری دارد و 
برنامه موبایلی سازگار با iOS و اندروید هم برای آن طراحی شده تا 

مدیریت امور مالی از طریق آن تسهیل شود.
افراد برای انتخاب کارتی که قرار اســت اطالعات آن مورد استفاده 
قرار گیرد، تنها کافی است دکمه های عقب و جلویی که روی سطح 
این کارت طراحی شده را لمس کنند تا در باالی این دکمه ها تصویر 
کارتی که انتخاب شده به نمایش درآید. سپس می توان از این کارت 
مانند تمامی کارت های بانکی و اعتبــاری برای انجام امور مختلف 

بهره گرفت.
البته به منظور حفظ امنیت، برای استفاده از این کارت باید گوشی 
همراه تعریف شده نزد فرد بوده و بلوتوث آن نیز فعال باشد تا پین کد 

ارسالی به گوشی، روی کارت عمل کند.
مهم ترین کارکرد برنامه موبایلی این کارت، حذف یا اضافه کردن 
 Fuze اطالعات کارت های بانکی مختلف روی کارت الکترونیک
است. انجام این کار از راه دور نیز ممکن است تا در صورت گم شدن 
Fuze مشکلی برای افراد ایجاد نشــود. از برنامه یادشده می توان 
برای مکان یابی این کارت و یادآوری به همراه داشتن کارت مربوطه 

نیز استفاده کرد.
ضخامت این کارت تنها ۰/۸میلی متر بوده و بعد از هر بار شارژ باتری 
لیتیومی-پلیمری آن، تا ۳۰ روز قابل اســتفاده است. هزینه خرید 
این کارت ۸۹ دالر است و تحویل آن به مشتریان عالقه مند از یک 

ماه دیگر آغاز می شود.

علم پژوهی

محققان از مدت ها پیش معتقد بودند که الماس ماده ای 
مناسب برای ساخت رایانه های کوانتومی است و حاال 

این رویا را محقق کرده اند.
با ایجاد تغییراتی در مقیاس اتم روی قطعات الماس، می 
توان بیت های کوانتومی را روی الماس ها ذخیره کرد. 
این روش ذخیره ســازی داده، تفاوتی اساسی با شیوه 

فعلی ذخیره سازی اطالعات دارد.
ایده اصلی که در پس کامپیوترهای کوانتومی نهفته، 
این است که می توان از خواص و قوانین فیزیک کوانتوم 
برای ذخیره سازی و انجام عملیات روی داده ها استفاده 
کرد. این رایانه ها محاســبات را بر پایــه رفتار ذرات 
در ســطح زیر اتمی انجام 
می دهند و مهم ترین مزیت 
آنهــا اجــرای میلیون ها 
دستور در کسری از ثانیه و 
سرعت بسیار بیشتر نسبت 
به رایانه های معمولی است.

علت این افزایش ســرعت 
این است که در رایانه های 
کوانتومی بر خالف رایانه های معمولی واحدهای داده 
می توانند در یک زمان واحد بیشتر از یک حالت را به 
خود اختصاص دهند. این در حالی است که واحدهای 
داده رایانه های فعلی، تنها می توانند یکی از دو حالت 
صفر یا یک را از آن خود کنند. به بیان دیگر، رایانه های 
کوانتومی به طور همزمان مــی توانند امور مختلفی را 

به پیش ببرند.
البته بر سر راه استفاده از الماس برای تولید رایانه های 
کوانتومی، هنوز یک مشکل اساســی وجود دارد و آن 
زمانی اســت که اتم های نیتروژن جایگزین اتم های 
کربن می شــوند. این فرآیند منجر به متصاعد شدن 
نوری می شــود که فرآیندکار رایانه های کوانتومی را 
مختل می کند؛ لذا محققان در تــالش برای حل این 
مشکل هستند و معتقدند افزودن الیه ای از سیلیکون 

به الماس می تواند مشکل یاد شده را کاهش دهد.
الماسی که در این رایانه ها به کار می رود، تا بدان حد 
تراشیده شده که تنها ۲۰۰ نانومتر ضخامت دارد و می 
توان از آن برای پرتاب یون های ســیلیکونی و ارسال 
پرتوهایی از الکترون استفاده کرد. البته فناوری یادشده 
هنوز به تکامل نرســیده و هنوز تا تولیــد رایانه های 
کوانتومی با استفاده از فناوری یاد شده راهی طوالنی 

در پیش است.

از رویا تا واقعیت؛

 دانشمندان از الماس
رایانه کوانتومی می سازند

هر دو گوشــی با قیمت پایین تر از ۱ میلیــون تومان دارای 
قابیلت هایی فوق العاده هستند. شرکت سامسونگ در ژانویه 
سال ۲۰۱۷ گوشی گلکسی A3 مدل ۲۰۱۷ را عرضه کرد. 
این گوشی جزو سری A تلفن های هوشمند سامسونگ به 

حساب می آید.
همچنین شــرکت چینی هواوی که با غول های این عرصه 
یعنی اپل و سامسونگ شانه به شانه در حال رقابت است در 
۳۱ مارچ سال ۲۰۱۷ گوشی هواوی P10 lite را روانه بازار 
کرد که یکی از ویژگی های ممتاز آن مجهز بودن به آخرین 

نسخه اندروید یعنی اندروید نوقاست.
در این مطلب قصد داریم این دو گوشــی را با یکدیگر مورد 

مقایسه قرار دهیم.
طراحی

 A3 جنس: جنس بدنه گوشی گلکسی
 P10 lite مدل ۲۰۱۷ و گوشی هواوی

ترکیبی از فلز و شیشه است.
 A3 ویژگی ممتاز: گوشی گلکسی
مــدل ۲۰۱۷ مجهز به سنســور اثر 
انگشــت، ضد گرد و غبار، ضد آب به 
مدت ۳۰ دقیقه در عمــق ۱/۵متری 
است. گوشــی هواوی P10 lite نیز 

مجهز به سنسور اثر انگشت است.
اینترنت: هر دو گوشی شبکه های 
2G، 3G و 4G اینترنت را پوشــش 

می دهند.
 A3 وزن: وزن گوشــی گلکســی
حــدود ۱۳۸ گرم و وزن گوشــی 
هــواوی P10 lite نیــز ۱4۶ گرم 

است.
صفحه نمایش

گوشــی گلکســی A3 مــدل ۲۰۱۷ 
دارای صفحه نمایــش 4/۷ اینچی از نوع 

SUPER AMOLED بــا فناوری محافظ 
corning Gorilla Glass 4 و رزولوشن 

۷۲۰ در ۱۲۸۰ با قابلیت مولتی تاچ است.
گوشــی هــواوی P10 lite نیــز دارای صفحــه 

نمایــش ۵/۲اینچی از نوع IPS LCD با رزولوشــن 
 ۱۰۸۰ در ۱۹۲۰ و قابلیت مولتی تاچ یا چند لمســه

 است.
دوربین

گوشــی گلکســی A3 مــدل ۲۰۱۷ دارای دوربیــن 
۱۳مگاپیکســلی با دیافراگم f/9/1در عقــب و دوربین ۸ 
مگاپیکسلی با دیافراگم f/9/1در جلو است )توضیح اینکه 
هر چقدر عدد دیافراگم کوچک تر باشــد نور بیشــتری به 
سنسور دوربین می رسد و در نتیجه عکس هایی با کیفیت 
بهتر ثبت می شــود(. دوربین این گوشــی دارای فوکوس 
خودکار تشــخیص چهــره و فلش LED اســت. همچنین 
قابلیت فیلم برداری با کیفیت p1080 و ســرعت ۳۰فریم 

در ثانیه را دارد.

گوشی هواوی P10 lite نیز دارای دوربین ۱۲مگاپیکسلی با 
 f/0/2 و دوربین ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2/2 دیافراگم
در جلو است که قابلیت فوکوس لمسی، تشخیص لبخند و 
چهره و تصویربرداری بــا کیفیت HDR و همچنین توانایی 
ضبط ویدئوهایی با کیفیت 1080p با سرعت ۳۰ فریم در 

ثانیه را دارد.
نرم افزار

گوشی گلکسی A3 مدل ۲۰۱۷ با نســخه اندروید ۶/۰/۱ 
مارشمالو به بازارعرضه شده است.

گوشی هواوی P10 lite نیز با نسخه اندروید ۷/۰نوقا به بازار 
عرضه شده است.

سخت افزار
گوشی گلکســی A3 مدل ۲۰۱۷ مجهز 
به پردازنــده Exynos 7870، باتری 
۲۳۵۰ میلی آمپری و غیر قابل تعویض 
توسط کاربر اســت. این گوشی در یک 
مدل با حافظه داخلــی 16GB با رم 
۲ گیگ عرضه شــده اســت و قابلیت 
افزایش حافظه با میکــرو اس دی تا 

256GB را دارد.
گوشــی هواوی P10 lite نیز مجهز 
به پردازنــده هیســیلیکون کیرین 
۶۵۸ و دارای باتــری لیتیــوم یونی 
۳۰۰۰میلی آمپــری غیرقابل تعویض 
است. این گوشــی نیز در یک مدل با 
حافظه داخلــی 32GB و رم ۳ گیگ 
عرضه شــده اســت و قابلیت افزایش 
 256GB حافظه با میکــرو اس دی تا

را دارد.
رنگ و قیمت

گوشــی گلکســی A3 مدل ۲۰۱۷ در 
رنگ های مشــکی، آبی آسمانی، طالیی 
ماســه ای، آبی مــات و Peach Cloud با قیمت 

۳۳۰یورو در بازار موجود است.
گوشــی هواوی P10 lite نیز در رنگ های سفید، 
مشــکی، طالیی و آبی با قیمت ۳۵۰ یورو در بازار 

موجود است.

بسیاری از کاربران تلفن همراه به دنبال تلفن هایی هستند که عالوه بر قیمت خوب و مناسب برای خرید، دارای ویژگی های ممتازی باشد. در این مطلب قصد داریم دو 
گوشی اندرویدی هواوی p10 LITE و گلکسی A3 مدل 2017 سامسونگ را به شما معرفی کنیم.

مقایسه گوشی هواوی p10 lite و گوشی سامسونگ گلکسی 
A3 مدل 2017

خالق اندروید، تلفن همراه هوشمند ساخت
اندی روبین، به عنوان خالق سیستم عامل اندروید، با رونمایی از تلفن همراه هوشمندی به نام 
Essential نشان داد که برای آینده طرح های جدی دارد. او در یک پست آنالین اعالم کرد که 

برای بازار پررونق تلفن های همراه هوشمند، محصولی با کیفیت باال آماده کرده است.

فناورانه

 اینستاگرام حذف پست ها را
از دسترس کاربران خارج کرد

اینستاگرام گزینه »حذف« را به طور موقتی به تعویق انداخته و آن را 
جایگزین بایگانی نموده است.

وقتی که عالقه مندان شبکه اجتماعی اینستاگرام ، الیک های کافی 
دریافت نکرده یا فکر می کنند پست های آنها خسته  کننده شده اند، 
برخی اوقات آنها را پاک می کنند؛ اما ممکن است بعدا پشیمان شوند 
که البته اینستاگرام را از محتوای قابل پول سازی محروم می سازد و 

تاریخچه پست های کاربران هم نابود می شود.
 archive اینستاگرام سرگرم عرضه یک ویژگی جدید با نام بایگانی یا
است که به کاربران این امکان را می دهد هرکدام از پست هایشان را 
که می خواهند، از دیگران پنهان کنند؛ اما می توانند آنها را به صورت 

خصوصی نگاه کنند یا آنها را برگردانند.
عالوه بر این یکی از سخنگویان اینستاگرام گفته است: »ما همیشه 
سرگرم آزمایش راه های جدید برای بهبود بخشیدن به تجربه کاربری 

اینستاگرام هستیم.«
وی همچنین اشاره کرده است که گزینه بایگانی یک فضای خصوصی 

برای تماشای شخصی پست های قدیمی را فراهم می سازد.
گفتنی اســت جهت اســتفاده از گزینه بایگانی، باید روی یکی از 
پست های خود، گزینه سه نقطه )...( را لمس و سپس گزینه بایگانی 
)archive( را انتخاب کنید. ســپس روی پروفایل، در قسمت باال 
سمت راست، آیکون ساعت دایره ای مشاهده می شود که از طریق 
آن می توانید به بایگانی دسترســی پیدا کرده و قابلیت دید آنها را 
طوری تنظیم کنید تا کسانی که پروفایل شما را می بینند، بتوانند 

پست هایتان را مشاهده کنند.

ساعت هوشمند بریل برای نابینایان 
ساخته شد

محققان یک ساعت هوشمند بریل برای نابینایان ساخته اند که روی 
صفحه آن عالوه بر زمان، پیام های متنی و نوتیفیکیشــن مربوط به 
 Dot اپلیکیشن های مختلف نمایش داده می شــود. این ساعت که
Watch نام گرفته، نوآوری را برای نابینایان فراهم می کند. صفحه 
ساعت دارای ۲4 نقطه است که وضعیت آنها مدام تغییر می کند. آهنربا 
و ســیگنال های الکتریکی، وضعیت این نقاط را تغییر می دهند.این 
ساعت به وسیله بلوتوث به تلفن هوشمند متصل می شود.روی صفحه 
آن نیز زمان، پیام های متنی و نوتیفیکیشن مربوط به اپلیکیشن های 
مختلف نمایش داده می شود. از سوی دیگر شرکت سازنده آن امیدوار 
اســت با معرفی Dot Pad  و Dot Mini )که می توانند خط بریل را 

آموزش دهند( محصوالت خود را گسترش دهد.

آسان و بدون دردسر؛

دوربین یقه ای، خاطرات را ثبت می کند
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مفاد آرا )نوبت دوم(
آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درمنطقه ثبت 
جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .
1- رای شماره 12940 مورخ 95/11/10 هیات دوم   آقاي خانم نفیسه 
قنبري حســین آبادي فرزند عباس نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به 
مساحت 214/50 مترمربع پالك شــماره 4 فرعي از 1915 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
2- رای شــماره 419 مورخ 96/1/26 هیــات اول  خانم زهرا مختاري 
كرچگاني فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 113/4 مترمربع مفروزی لز پالك شماره 2 فرعي از 2949 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
3- رای شــماره 433 مورخ 96/1/26 هیات اول  آقاي مجتبي مختاري 
كرچگاني فرزند موسي نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 113/4 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 2 فرعي از 2949 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
4- رای شــماره 463 مورخ 96/1/26 هیات اول  آقاي محمد افشاري 
فرزند خدامراد نســبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 165/52 
مترمربع مفروزی ازپالك شــماره 1098 فرعــي از 2248 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 6 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواســطه از خانم طاهره طابی دستجردی خريداری 

شده است
5- رای شــماره 12951 مورخ 95/11/10 هیــات دوم  آقای علیمراد 
محمودصالحي فرزند محمداسماعیل نسبت به ششدانگ يکبابخانه به 
مساحت 215/92 مترمربع پالك شــماره 2803 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
6- رای شــماره 11598 مورخ 95/9/30 هیات دوم  آقاي رحیم صالح 
دستگردي فرزند مانده علي نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
318/50 مترمربــع پالك شــماره 75 فرعي از 4483 اصلــي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
7- رای شــماره 13308 مورخ 95/11/18 هیات اول آقاي ياورعبادي 
فرزند عبداهلل نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 111/9 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

خانم آقای حسینعلی حیدری خريداری شده است
8- رای شــماره 13842 مورخ 95/11/28 هیــات اول  آقاي يداله ملك 
محمدي فرزند ابراهیم نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 171/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره 16 
فرعي از 4483 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
9- رای شــماره 13843 مورخ 95/11/28 هیات اول  خانم بتول ملك 
محمدي دستجردي فرزند ابراهیم نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب ساختمان به  مساحت 171/52 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
16 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
10- رای شــماره 8738 مــورخ 95/6/27 هیات اول خانــم هما حاج 
احمديان سیچاني فرزند عباسعلي نسبت به ششدانگ خانه به مساحت 
145/95 مترمربع مفروزی پالك شماره 25 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
11- رای شماره 12979 مورخ 95/11/10 هیات اول  آقاي  سید اسداله 
میرعظیمي فرزند سید علي نسبت به ششدانگ يکبابخانه باستثنای بهای 
ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 89/23 مترمربع پالك شماره 9 فرعي از 
2771 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
12- رای شــماره 12276 مورخ 95/10/26 هیات دوم آقاي حســین 
چشم نیام فرزند اسفنديار نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
165/08 مترمربع پالك شماره 3060 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است
13- رای شــماره 13746 مورخ 95/11/26 هیــات دوم  خانم محترم 
بذرافشان دســتجردي فرزند عباس نسبت به ششــدانگ يکباخانه به 
مساحت 113/5 مترمربع پالك شــماره 92 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
14- رای شــماره 395 مــورخ 96/1/24 هیــات اول خانــم فردوس 
سخنوري فرزند عبدالحسین نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
100/4 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 352 فرعي از 4348 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
15- رای شــماره 399 مورخ 96/1/24 هیات اول  خانم فهیمه قديري 
طادي فرزند نعمت اهلل نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
68 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 174فرعي از 4999 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
16- رای شماره 12239 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقاي  اصغر اسدي 
گندماني فرزند حاجي اقا نســبت به ششــدانگ يکبابخانه  به مساحت 
65/76 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای مانده علی صالحیان خريداری شده است
17- رای شماره 12192 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقاي محمدرضا 
امیني فرزند عزت اله نســبت به ششــدانگ يکباب خانه مســکونی  به 

مساحت 161/5 مترمربع پالك شــماره 8 فرعي از 3423 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
18- رای شــماره 12495 مــورخ 95/10/29 هیــات دوم  آقاي يداله 
افشاري فرزند حبیب اله نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
42/98  مترمربع پالك شماره 15 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملــك جنوب اصفهان  كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
19- رای شماره 13571 مورخ 95/11/23 هیات دوم  آقاي محمد بختیار 
فرزند آزادعلي نسبت به ششدانگ يکبابخانه دو طبقه  به مساحت 77/94 
مترمربع پالك شماره 3 فرعي از 3027 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
20- رای شــماره 13659 مــورخ 95/11/24 هیــات اول آقای دانش 
مقربین نجف آبادي فرزند عطاءاله نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 36 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 99 اصلي واقع در 
اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از خانم آقای اسماعیل اسماعیلی دنارتی خريداری 

شده است 
21- رای شــماره 12500 مــورخ 95/10/29 هیــات دوم آقاي  رضا 
اسکندري فرزند حسن نســبت به ششــدانگ يکباب خانه دو طبقه به 
مساحت 80/10 مترمربع پالك شماره 764 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیع 
نامه عادی و مع الواســطه از خانم آقای رفعت شکری نژاد خريداری 

شده است 
22- رای شــماره 11338 مورخ 95/9/23 هیات اول  خانم توران ذي 
حجه  فرزند محمد نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 311/60 
مترمربع مفروزی  از پالك شماره 1 و 2 فرعي از3293 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
23- رای شــماره 8731 مورخ 95/6/27 و رای اصالحی شماره 414 
مورخ 96/1/26 هیات اول  آقاي علي براتي چومي فرزند حسین نسبت 
به ششدانگ يکباب انبار به مساحت 721/74 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 1فرعي از1761 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده 

است  
24- رای شــماره 11380 مورخ 95/9/24 هیــات دوم  خانم مرضیه 
كريمي فرزند احمد نسبت به ششدانگ يکبابخانه مسکونی  به مساحت 
100/32 مترمربع پالك شــماره 720 فرعــي از 4348 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
25- رای شماره 13741 مورخ 95/11/26 هیات دوم   خانم عزت مرادي 
سیاه افشــاري فرزند يداهلل نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
136/30 مترمربع پالك شــماره 843 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیــع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای علی ابوالقاسمیان خريداری شده است
26- رای شماره 13515 مورخ 95/11/21 هیات دوم آقاي احمد رضا 
رحیمي لنجي فرزند نوراله نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
110/28 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیــع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای حسینعلی هاديان خريداری شده است
27- رای شــماره 12464 مورخ 95/10/29 هیات دوم  آقاي  سید اكبر 
فیاض دســتگردي فرزند محمد علي نسبت به ششــدانگ يکباب خانه 
مسکونی به مساحت 286/66 مترمربع پالك شماره 120 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
28- رای شــماره 13739 مورخ 95/11/26 هیات دوم  خانم عصمت 
قمشه دستجردي فرزند محمود نسبت به ششدانگ يکباخانه به مساحت 
148/05 مترمربع پالك شماره 7 فرعي از 4156 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
29- رای شــماره 12960 مــورخ 95/11/10 هیــات دوم خانم مهري 
كرماني آفاراني فرزند تقي نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
261/25 مترمربع پالك شــماره 1767 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیــع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای عباس طراوت نجف آبادی خريداری شده است
30- رای شــماره 13234 مورخ 95/11/16 هیــات اول خانم رضوان 
نادري تهراني فرزند علي نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
120/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 225 فرعي از4348  اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
31- رای شــماره 13048 مــورخ 95/11/12 هیــات اول  آقــاي اكبر 
دســتجرد فرزند ابوالقاسم نســبت به ششــدانگ يکباب گاوداری  به 
مساحت 130/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4611 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه 
عادی و مع الواسطه از آقای تقی وحید دستگردی خريداری شده است

32- رای شــماره 13756 مورخ 95/11/26 هیــات اول  آقاي علیرضا 
دهقاني دولت آبادي فرزند محمود نســبت به ششــدانگ يکبابخانه به 
مساحت 215 مترمربع پالك شماره 1401 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
33- رای شماره 13498 مورخ 95/11/21 هیات دوم  آقاي  سید كمال 
كیاني هرچگاني فرزند سیدعلي نسبت به ششدانگ يکباب گاراژ و مغازه 
به مساحت 632/45مترمربع پالك شماره 1 فرعي از 2977 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسن آزادی خريداری شده است
34- رای شــماره 13848 مورخ 95/11/28 هیــات اول  خانم محبوبه 
امامي موسي آبادي فرزند فتح اله نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 57/80 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
37 فرعي از4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  

35- رای شماره 13851 مورخ 95/11/28 هیات اول  آقاي ولي شیري 
فرزند موسي نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 57/80 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 37فرعي از4485 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  

36- رای شماره 12504 مورخ 95/10/30 هیات دوم  آقاي علي عطائي 
كچوئي علیرضا نسبت به ششــدانگ يکباب خانه  به مساحت 109/45 
مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای 

علی رمضانپور خريداری شده است
37- رای شــماره 12193 مورخ 95/10/22 هیات دوم  آقاي  سیف اله 
كريمي فرزند نعمت اله نســبت به ششــدانگ يکباب خانه دو طبقه  به 
مســاحت 130 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای میرزا محمد میرزايی خريداری شده است
38- رای شــماره 12307 مورخ 95/10/27 هیــات دوم  خانم مهري 
رحماني دهنوي فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ يکباب خانه مسکونی 
به مساحت 85/20 مترمربع پالك شماره 22 فرعي از 4485 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
39- رای شــماره 14619 مورخ 95/12/23 هیــات اول  آقاي رجبعلي 
قاسمي فالورجاني فرزند علي اكبر نسبت به ششــدانگ يکبابخانه به 
مساحت 232/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره 1 فرعي از 4482 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای محمود دادخواه دستجردی 

خريداری شده است
40- رای شماره 12189 مورخ 95/10/22 هیات دوم  خانم سیده راضیه 
پورموسوي فرزند سیداكبر نسبت به ششدانگ يکباب خانه مسکونی 
به مساحت 55/13 مترمربع پالك شماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و 

مع الواسطه از آقای سید مرتضی هاشمی دنبه خريداری شده است
41- رای شماره 15576 مورخ 94/8/25 هیات اول آقای محمد يزداني 
زازرانــي فالورجان فرزند اســد اله نســبت به چهار دانگ مشــاع از 
ششدانگ يکبابخانه به مســاحت 223/65 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 20 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گرديده است  
42- رای شماره 12509 مورخ 95/10/30 هیات دوم  آقاي ابوالقاسم 
جمشیدي فرزند آقاجان نسبت به ششــدانگ يکباب خانه مسکونی  به 
مســاحت 178/41 مترمربع پالك شــماره 151 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای قلی پوررضا خريداری شده است

43- رای شماره 11594 مورخ 95/9/30 هیات دوم خانم نسرين بهرامي 
ديزيچه فرزند اكبر نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 220/66 
مترمربع پالك شماره 163 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است  
44- رای شــماره 410 مورخ 96/1/26 هیات اول خانم فاطمه مختاري 
فرزند اكبر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 
149 مترمربع مفروزی از پالك شماره 19 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
45- رای شماره 411 مورخ 96/1/26 هیات اول آقاي ابوالقاسم براآني 
دســتجردي فرزند براتعلي نســبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 149 مترمربع مفروزی پالك شماره 19 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
46- رای شــماره 13830 مــورخ 95/11/28 هیــات اول  آقاي محمد 
علي آزادروش فرزند سیف اهلل نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکبابخانه به مســاحت 162 مترمربع مفروزی از پالك شــماره171 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس وحید 

دستجردی خريداری شده است
47- رای شــماره 13832 مورخ 95/11/28 هیــات اول  آقاي روح اله 
آزادروش فرزند سیف اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 162 مترمربع مفروزی از پالك شماره 171 فرعي از 
4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس وحید دستجردی 

خريداری شده است
48- رای شــماره 13831 مــورخ 95/11/28 هیات اول  آقاي ســیف 
اله آزادروش فرزند حاجي آقا نســبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
يکبابخانه به مســاحت 162 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 171 
فرعي از 4348 اصلي واقــع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای عباس وحید 

دستجردی خريداری شده است
49- رای شماره 289 مورخ 96/1/21 هیات اول  خانم پروانه حاجیان 
فرزند حسین نسبت به قســمتی از يکباب ساختمان به مساحت 17/86 
مترمربع مفــروزی از  پالك شــماره 2 فرعــي از 403 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كــه در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
50- رای شماره 12238 مورخ 95/10/25 هیات اول  آقاي امیرحسین 
ريگي فرزند ناصر نســبت به پنج دانگ مشاع ازششدانگ يکبابخانه به 
مساحت 200/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 فرعي از 2964 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
51- رای شــماره 12237 مــورخ 95/10/25 هیات اول خانم نســیم 
سراواني فرزند ســلطانعلي نســبت به يك دانگ مشــاع از ششدانگ 
يکبابخانه  به مساحت 200/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره2 فرعي 
از2964 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 

كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
52- رای شــماره 13139 مورخ 95/11/13 هیات دوم  آقاي مرتضي 
وكیلي فرزند حمزه نسبت به ششدانگ يکبابخانه سه طبقه به مساحت 
178/20 مترمربع پالك شماره 4373 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز گرديده است  
53- رای شــماره 128 مورخ 96/1/16 هیات دوم آقای نادراعلمی فر 
فرزند رضا نسبت به ششدانگ يکبابخانه به مساحت 321/83 مترمربع 
پالك شــماره 1700 اصلي واقع در اصفهان بخــش5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده 

است  
54- رای شــماره 13483 مــورخ 96/11/21 هیات اول  خانم شــهین 

قاســمي جوجیلي فرزند قديرعلي نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان 
به مســاحت 97/04 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 352 فرعي از 
4999 اصلي و پالك 4999/357 واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از ورثه 

عبدالحمید قادری پور خريداری شده است
55- رای شــماره 11405 مورخ 95/9/25 هیات اول  آقاي  ســیف اله 
رضائي فرزند حسینعلي نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 
50/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 و5 فرعي از 2و44005 اصلي 
واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است  
56- رای شماره 8720 مورخ 95/6/25 هیات دوم  خانم رقیه رضائي 
حیدري فرزند بهرام نسبت به ششدانگ يکباب خانه دو طبقه  به مساحت 
104/44 مترمربع پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان بخش5 
حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه بــه موجب بیع نامــه عادی و مع 

الواسطه از آقای میرزا محمد میرزايی خريداری شده است   
57- رای شــماره 14293 مورخ 95/12/14 هیات دوم  آقاي شــاهین 
اشراقي نجف آبادي فرزند منوچهر نســبت به ششدانگ يکبابخانه  به 
مساحت 138/56 مترمربع پالك شــماره 113 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 6 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه به موجب بیع نامه عادی و مع 

الواسطه از آقای عباس آقاجانی فیزادانی خريداری شده است
58- رای شماره 7985 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 14621 
مورخ 95/12/23 هیات اول  خانم خانم جــان كاظمي فرزند غالمرضا 
نسبت به 32 سهم مشــاع از 190 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 193/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان ورثه 

آقای جمشید كاظمی محرز گرديده است
59- رای شماره 7997 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 14622 
مورخ 95/12/23 هیات اول  خانم زهرا كاظمي فرزند جمشــید نسبت 
به 15/80 ســهم از 190 سهم ششدانگ يکباب ســاختمان  به مساحت 
193/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 اصلي 
واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان ورثه آقای 

جمشید كاظمی محرز گرديده است
60- رای شماره 8003 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 14620 
مورخ 95/12/23 هیات اول  خانم زهره كاظمي فرزند جمشــید نسبت 
به 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ به مســاحت 193/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه آقای جمشید كاظمی محرز 

گرديده است
61- رای شــماره 7999 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 468 
مــورخ 96/1/26 هیات اول  خانم زيبا كاظمي فرزند جمشــید نســبت 
به 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ به مســاحت 193/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه آقای جمشید كاظمی محرز 

گرديده است
62- رای شــماره 8000 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 466 
مورخ 96/1/26 هیات اول  خانم زينت كاظمي فرزند جمشــید نســبت 
به 15/80 سهم از 190 سهم ششدانگ به مســاحت 193/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه آقای جمشید كاظمی محرز 

گرديده است
63- رای شــماره 7987 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 467 
مورخ 96/1/26 هیات اول آقاي محمد صادق كاظمي فرزند جمشــید 
نسبت به63/20 ســهم از 190 سهم ششــدانگ يکباب ســاختمان به 
مساحت 193/30 مترمربع مفروزی از پالك شماره 341 فرعي از 5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه 

آقای جمشید كاظمی محرز گرديده است
64- رای شــماره 8002 مورخ 95/5/30 و رای اصالحی شماره 469 
مورخ 96/1/26 هیات اول آقاي حیدرعلي كاظمي فرزند جمشید نسبت 
به 31/60 سهم از 190 سهم ششــدانگ  به مساحت 193/30 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان ورثه آقای جمشید كاظمی محرز 

گرديده است
65- رای شــماره 8032 مورخ 95/5/31 و رای اصالحی شماره 282 
مورخ 96/1/20 هیات اول  آقاي كاظم متین فرزند مرتضي نســبت به 
25 سهم مشاع از 77 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 77 
مترمربع مفروزی از پالك شماره  3021 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی مشاعی 

اولیه مفروز گرديده است
66- رای شــماره 8034 مورخ 95/5/31 و رای اصالحی شماره 281 
مورخ 96/1/20 هیات اول  خانم صديقه بیگم هاشــمي فشاركي فرزند 
سید ابوالقاسم نسبت به 52 سهم مشــاع از 77 سهم ششدانگ يکباب 
ســاختمان به مســاحت 77 مترمربع مفروزی از پالك شماره  3021 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان كه در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گرديده است
67- رای شــماره 4707 مورخ 95/3/25 و رای اصالحی شماره 430 
مورخ 96/1/26 هیات اول آقاي حســین طاهري گندماني فرزند رحیم 
نسبت به ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 58/12 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 266 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان كه در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز گرديده است
68- رای شماره 16699 مورخ 94/9/20 و رای اصالحی شماره 20489 
مورخ 94/12/20 هیات دوم  آقاي  حســین مرادخاني فرزند جعفرقلي 
نسبت به ششدانگ يکباب خانه مسکونی به مساحت 158/80 مترمربع 
پالك شماره 68 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهــان كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه 

ازخانم مهری موسوی خريداری شده است
69- رای شــماره 1565 مــورخ 95/1/28 هیات اول  آقای عباســعلي 
امیدي خراجي فرزند حاجي آقا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکبابخانه به مساحت 120 مترمربع مفروزی از پالك شماره 92فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
كه به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای مرتضی بذرافشان 

خريداری شده است.
شماره م / الف : 5411 روزنامه اصفهان امروز : )  5410   (  و  روزنامه 

زاينده رود  :   )   5411    (
تاريخ انتشار نوبت اول : 96/2/27
تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/3/11

اعظم قويدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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7 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی می شود امسال 
سطح زیر کشت برنج همانند سال گذشته به دو هزار و 800 هکتار برسد.

پیش بینی کشت بیش از دو هزار هکتار برنج در چهارمحال و بختیاری
شهرستان

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: مشــکالت ترافیکی در 
شهرستان سامان حل شــود. قاسم سلیمانی دشــتکی در جلسه 
کارگروه خدمات سفر اظهار داشت: مسئوالن مربوطه باید در ایام 
تعطیل به ویژه تعطیالت پیش رو، تمامی خدمات الزم را به مسافران 
و گردشگران استان ارائه و همچنین تعداد مشخصی از رستوران های 

سطح استان آماده پذیرایی باشند.
وی گفت: باید در مسیر رفع مشکالت ترافیکی در سطح استان به 
ویژه در شهرستان های سامان و کوهرنگ هر چه سریع تر اقدامات 
الزم انجام شود. استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه 
به تعطیالت تابســتان در صورت وجود نواقص و نارســایی ها باید 
در صدد رفع آنها تالش کرد؛ چراکه این اســتان دارای پتانسیل و 
ظرفیت های بسیار مطلوبی است و به همین سبب گردشگران زیادی 

به استان سفر خواهند کرد.

درگوشه وکنار ایران اسالمی،آداب و رسوم خاص و متفاوتی 
برای مناســبت های مختلف ســال نظیر ماه مبارک رمضان 
وجود دارد که هر کدام از این آیین ها و آداب و رسوم، برخاسته 
از فرهنگ عامه یا فولکلور و اعتقادات مردمان آن مناطق است.   
 در اســتان چهارمحال و بختیاری هم این آداب و رسوم ویژه 
همواره وجود داشته و ریشه در فرهنگ غنی و اصیل اسالمی 
دارد؛ از جمله این آیین »کاکولی پزون« است که به ویژه در 
شب 27 ماه رمضان و شــب های قدر، در سراسر این استان 

انجام می شود. 
در این شــب، هر خانواده با توجه به بضاعــت مالی و با نیت 

برآورده شدن حاجت و استجابت دعا، به پخت و نذر کاکولی 
پرداخته و این نــذر را هنگام افطار در بین مــردم روزه دار و 
همچنین احیا کنندگان شب قدر توزیع می کنند. زنان فامیل، 

بیشتر به صورت همیار گروهی کاکولی می پزند.
کاکولی، نوعی نان است که خمیرش از شــیر، آرد و خشک 
بار ) گردو، کشمش، بادام ( تهیه شده و برای پخت  روی این 
نان، زرده تخم مرغ، گلرنگ، زعفران و زیره افزوده و آن را در 

تنور می پزند.
مردم روستاهای شهرستان ســامان در استان چهارمحال و 
بختیاری هم قبل از ورود به ماه مبارک رمضان و برای استقبال 

از این ماه، به پخت نذری به نام » نان یوخا « می پردازند. این 
نان محلی که از شــیره انگور، گردو، بادام، روغن حیوانی و ... 
تهیه می شود، توسط زنان روستایی در منازل طبخ و در بین 

تمامی اهالی روستا توزیع می شود.
 نذر تهیه و توزیع »حنا« در صحن مطهر امام زادگان حلیمه 
و حکیمه خاتون )س( شــهرکرد، از دیگر آداب و رســوم ماه 
مبارک رمضان است که در عصر روز بیست و هفتم ماه مبارک 
رمضان انجام می شــود. این سنت در اســتان چهارمحال و 
بختیاری وشهر شــهرکرد ) مرکز این استان ( قدمتی دیرینه 
دارد و کسانی که نیت و حاجت مشــترکی دارند، حنا را بین 

زائران تقسیم می کنند.
در اســتان چهارمحال و بختیــاری، در تمامــی اعیاد مانند 
عید قربان، غدیر، نوروز و ... به ویژه عید ســعید فطر رسمی 
قدیمی وجــود دارد و آن بردن کادو )هدیــه( و عیدانه برای 
تازه عروس های فامیل می باشــد که از ســنت های نیکو و 
پسندیده به شمار می رود. در این رسم، بزرگان خانواده داماد، 
با خرید هدایایی به منزل پدری عــروس رفته و برای عروس 
 عیدی می برند. آشــی نیز همراه این جشن وجود دارد که به 
»آش عیدی« معروف است. میهمانان عالوه بر کادو مواد مورد 
نیاز برای پخت غذا از جمله برنج، گوشت، میوه، روغن و ... را 
نیز به همراه برده و یا غذایی را در منزل طبخ و همراه خود به 

منزل نوعروس می برند.
از دیگر ســنت هــای قدیمی نیکو و پســندیده در اســتان 
چهارمحال و بختیاری این است که در شب اعیادی مانند عید 
قربان، غدیر، نوروز و ... به ویژه عید سعید فطر، بزرگان فامیل 
و پدران و برادران، غذای معروف به »آش عیدی« را همراه با 
میوه و شیرینی و کادو )هدیه( برای دختران و خواهران خود 
می برند و عید را به آنها تبریک می گویند. بعضا هم مواد مورد 
نیاز برای پخت غذا از جمله برنج، گوشت، میوه، روغن و ... را 

به همراه می برند.

با مسئوالن

معاون عمرانی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
ارائه خدمــات با کیفیت گردشــگری در چهارمحال و 
بختیاری ضروری است. گودرز امیری در جلسه کارگروه 
خدمات سفر اظهار داشت: کمیته های نوروزی مجددا 
تحت عنوان کمیته های خدمات ســفر هر چه سریع تر 
در راستای خدمت رسانی به مسافران جلساتی تشکیل 
و برنامه های مــورد نظر را ارائه مــی دهند؛ همچنین 
در صورت تاییــد مصوبات، جلســات اجرایی خواهند 
داشــت. وی گفت: باید باتوجه به میزان ورود مسافر به 
نقاط مختلف استان برنامه ریزی های مطلوب و خاصی 
صورت گیرد. معاون اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
افزود: الزم است نسبت به روشــنایی پارک ها و محل 
اسکان مسافران توجه ویژه ای داشت. وی اضافه کرد: 
همچنین فرمانداران هر شهرستان نظارت کافی را در 
توزیع مرغ داشته باشــند و می توان با رعایت بهداشت 
و قوانین مرتبط، توزیع ســیار صورت گیــرد. امیری 
عنوان کرد: خدمات رسانی مطلوب در تعطیالت، باعث 
افزایش جذب مسافر گردشگر و حتی سرمایه گذار به 

چهارمحال و بختیاری خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری:

 ارائه خدمات گردشگری
 در استان ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مشکالت ترافیکی در شهرستان سامان 
حل شود

 از جمله این آیین 
»کاکولی پزون« 

است که به ویژه در 
شب 27 ماه رمضان 
و شب های قدر، در 
سراسر این استان 

انجام می شود

رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت اســتان گفت:تنها تولید کننده 
نیترات کشور در شــهرکرد از ابتدای امســال تاکنون هزارتن نیترات 
پتاسیم راهی بازارهای مصرف کرده اســت.  سیدنعیم امامی افزود: این 

مقدارتولیدنیترات پتاسیم2میلیارد ریال درآمدزایی داشته است.
امامی گفت:هم اکنون زمینه صادرات نیترات پتاســیم به کشــورهای 
ارمنستان، آذربایجان، عراق و افغانســتان فراهم شده است. سید نعیم 
امامی با اشــاره به اینکه ممنوعیت واردات،کیفی ســازی، کاهش 35 
درصد قیمت این محصول نســبت به نمونه خارجــی مهم ترین علل 
افزایش تولیــد نیترات بــوده افزود:نیترات در صنایع نظامی، اســلحه 
ومهمات سازی ، الستیک سازی، لعاب، چرم، صنایع پزشکی، بهداشتی 
و آرایشی،طال ســازی، شیشــه و کریستال،کشــاورزی، گلخانه های 

هیدروپونیک و باغات کاربرد دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی اســتان گفت: 231مورد به مساحت 
10/4628 هکتار ســاخت وســاز غیر مجــاز دراراضی کشــاورزی 
 شناســایی وازطریق تبصره 2ماده 10 وهمچنین صدورحکم قضائی،
تخریب شــد. ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکه از این میزان ســاخت 
وســازغیرمجاز شناســایی شــده،110مورد ازطریق تبصره 2ماده 
10 وتعــداد 121 مــورد از طریــق صــدور حکــم قضائــی ،انجام 
شد،افزود:بیشــترین میزان ســاخت وســازغیرمجازدر شهرســتان 
سامان وکمترین میزان ســاخت وســاز غیر مجاز شناسایی شده در 

شهرستان های اردل وکیار بوده است. 
رییس ســازمان جهادکشاورزی اســتان گفت:تعداد276 مورد ازاین 
میزان تخلف،ازطریق سامانه 131 شناسایی شده که این نشان دهنده 

همکاری خوب مردم استان در حفظ اراضی کشاورزی است.

چهارمحال وبختیاری 
 قطب تولید نیترات 

کشور

تخریب بیش از200ساخت 
وساز غیرمجاز دراراضی 

کشاورزی

 مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت: فرخ شــهر،
 کم بارش ترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.

شاهرخ پارسا با اشــاره به اینکه فرخ شــهر کم بارش ترین نقطه 
چهارمحال و بختیاری گزارش شــده، اظهار داشت: میزان بارش 

سال زراعی جاری فرخ شهر، 24۹ میلی متر است.
وی عنوان کرد: پربارش ترین نقطه چهارمحال و بختیاری کوهرنگ 
گزارش شده که میزان بارندگی آن یک هزار و 351 میلی متر بوده 
است. مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
بروجن، شــهرکرد و ســامان نیز جزو نقاط کم بارش این استان 

هستند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

فرخ شهر کم بارش ترین نقطه 
چهارمحال و بختیاری است

تاور 380 تنی پتروشــیمی لردگان در استان چهارمحال و بختیاری 
نصب شد. محســن زارعی فر، مدیر عامل پتروشیمی لردگان گفت: 
تاور 2001 پتروشیمی لردگان به وزن 380 تن، با تالش متخصصین 

داخلی و با رعایت اصول ایمنی روز دنیا نصب شد.
وی افزود: این تاور با ارتفاع 43 متــر، از مهم ترین تجهیزات مجتمع 
پتروشیمی لردگان است که برای فرآیند جذب دی اکسید کربن کاربرد 
دارد. مجتمع پتروشیمی لردگان در زمینی به مساحت 300 هکتار در 
بخش فالرد از توابع شهرستان لردگان در چهارمحال و بختیاری و در 
215 کیلومتری شهرکرد مرکز استان احداث شده است. پیش بینی 

می شود این پروژه نیمه سال آینده )13۹7( به بهره برداری برسد.

فرماندار شهرستان بروجن گفت: تامین آب شرب منطقه گردشگری 
سیاسرد ضروری است. سیف ا... فیاضی در جلسه کارگروه خدمات 
سفر با بیان اینکه در شهرستان بروجن آب شرب با افت شدید مواجه 
است، اظهار داشت: با توجه به تعطیالت آب شرب تفریحگاه سیاسرد 
و پارک های بزرگ این شهرستان باید تامین شود. وی با اشاره به اینکه 
تاالب چغاخور و تاالب گندمان از پر جاذبه ترین مناطق گردشگری 
تفریحی چهارمحال و بختیاری محسوب می شوند، تصریح کرد: با 
اشاره به پر جاذبه بودن مناطق گردشــگری تاالب های چغاخور و 
گندمان، باید نسبت به تامین زیرســاخت های الزم اقدامات الزم 

صورت گیرد.

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان 
لردگان قطب تولید دانه های روغنی کلزا در این استان است.

ذبیح ا... غریب با اشــاره به اینکه شهرســتان لردگان قطب تولید 
دانه های روغنی کلزا در این استان است، اظهار داشت: 3۹8 هکتار 
 از اراضی کشاورزی لردگان به کشت کلزا اختصاص یافته که معادل

 45 درصد سطح زیر کشت کلزا دراستان است.
وی اظهارکرد: این میزان کشــت دراین شهرستان نسبت به سال 
زراعی گذشته یک هزار برابر افزایش داشــته است که پیش بینی 

می شود بین 800تا یک هزار تن محصول کلزا برداشت شود.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت:  25 شهر و روستا در 
شهرستان فارسان از گاز طبیعی بهره مند شدند.

ســیامک حیدری از بهره مندی 100 درصدی  جمعیت شــهری و 
روستایی شهرستان فارسان از نعمت گاز خبر داد و اظهار کرد: ضریب 

نفوذ در این شهرستان ۹۹/5 درصد است.
وی گفت : با تمهیدات در نظر گرفته شــده عملیات گازرســانی به 
شهرستان فارسان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد و تمامی شهرها و 
روستاهای شناسنامه دار این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شده اند. مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیاری افزود: تعداد 
مشترکین گاز در شهرستان فارسان 2۹ هزار و 76۹ مشترک است که 

این شهرستان جزو شهرستان های سبز استان قلمداد می شود.
وی عنوان کرد:  با توجه به اینکه پوشش گازرسانی در شهرستان فارسان 
به مرز حداکثری رسیده اســت ،کارکنان در تمامی رده های سازمان 
به خصوص واحدهایی که بیشتر با ارباب رجوع مواجه هستند می بایست 
با تعاون و همکاری، زمینه خدمات رســانی مطلوب تری را برای مردم 

شریف استان فراهم کنند.
حیدری ادامه داد: بزرگ ترین پروژه گازرسانی چهارمحال و بختیاری در 
شهرستان کوهرنگ با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد تومان در حال اجراست 
که پیش بینی می شود تا پایان ســال ۹7 تعداد 2 شهر و 24 روستا به 

شهرها و روستاهای گازدار استان اضافه شود.
 CRM مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری راه اندازی سامانه
)سامانه ارتباط با مشتریان( را در همین راستا و در  جهت تکریم مردم 
شریف استان عنوان کرد و گفت:  از نواحی تابعه شرکت گاز می خواهیم 
در پیشرفت و پیشبرد اهداف این سامانه تالش حداکثری داشته باشند.

تاور ۳۸0 تنی پتروشیمی لردگان 
نصب شد

فرماندار شهرستان بروجن:

تامین آب شرب منطقه گردشگری 
سیاسرد ضروری است

 شهرستان لردگان قطب تولید
 دانه های روغنی کلزاست

بهره مندی 25شهر و روستای 
شهرستان فارسان از گاز طبیعی

آداب وسنت های ماه مبارک رمضان، یکی از مصادیق فرهنگ عامه مردم مومن استان چهارمحال و بختیاری است 
که ویژگی ها و جذابیت خاصی دارند.

 مدیرآموزش و پرورش
 چهارمحال و بختیاری:

آغاز طرح سنجش 
نوآموزان بدو ورود به 
دبستان؛ از نیمه خرداد  

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان از نیمه خردادماه آغاز می شود.
بهروز امیدی با اشاره به اجرای طرح سنجش نوآموزان بدور ورود به دبستان اظهار داشت: این طرح در استان از 16 خردادماه آغاز می شود که در راستای اجرای این طرح 

12 پایگاه در نظر گرفته شد که ۹ پایگاه سیار و 3 پایگاه ثابت هستند.
وی افزود: در پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان از نظر شنیداری، گفتاری، آمادگی تحصیلی، بهداشت دهان و دندان، واکسیناسیون و خدمات توانبخشی غربالگری 
می شوند. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اجرای طرح سنجش در سال تحصیلی ۹7-۹6 به دلیل بحث کلیدی بودن آن بسیار حائز اهمیت 
و حساس اســت. امیدی خاطرنشــان کرد: پس از ثبت نام نوآموزان کالس اولی در مدارس برای آنها نوبت شرکت در طرح سنجش ســالمت در نظر گرفته می شود و 

دانش آموزان باید در موعد نوبت خود در پایگاه های طرح سنجش سالمت حضور پیدا کنند.
وی با بیان اینکه امسال 18 هزار کالس اولی در طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان شرکت می کنند، گفت: نوآموزان کالس اولی با 6 سال سن تمام، برای رفتن 

به کالس اول در پایگاه های سنجش سالمت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

طرح کنترل تلفیقی آفات، بیماری ها و علف های هرز دشت 
الله های واژگون در استان اجرا شد.

رییــس اداره حفاظــت وحمایــت منابــع طبیعــی و 
 آبخیــزداری اســتان گفت:اللــه واژگــون بانــام علمی
 Feritillariaimperialis گیاهی از خانواده سوسنیان و 
شامل 100 گونه است. آرزو بنی هاشــمی با اشاره به اینکه 
این استان ازجمله رویشگاهای نادروزیبای الله واژگون است، 
افزود:درسال های اخیر به علت تخریب مراتع وچرای بی رویه 
دام ، طغیان آفات ، امراض و دخالت های انسان درطبیعت این 

دشت به شدت موردتهدید قرار گرفته است.
بنی هاشــم گفت: حمله آفات وحشرات به دنبال ضعف پایه 
الله ها، درسالیان اخیربسیارمشهود بوده و این حمالت سبب 
توقف رشد و ضعف بوته ها و در مناطقی نیز سبب از بین رفتن 
کلی گیاهان شده است. وی در ادامه بیان داشت عالوه برآفات 
و بیماری ها موضوع مهمی که طی سالیان اخیر گریبان گیر 
الله های واژگون شــده بحث رویش علف های ناخواسته ای 
همچون برنج ســوری ، موسیر و ... در دشــت است که این 
گونه ها در رقابت با الله واژگون بر سر مواد غذایی و آب و قدرت 
تولید مثل و همچنین با فشارهای وارد شده به الله ها توسط 
گردشگران موجب ضعف پایه الله و در نتیجه طغیان آفات به 

این گونه می شدند.

 اجرای طرح کنترل تلفیقی آفات وبیماری های دشت
 الله های واژگون

صد میلیارد زنبور عســل به مناطق ییالقــی چهارمحال و 
بختیاری در زاگرس مرکزی کوچ کردند.

بازرس اتحادیه زنبورداران ایران گفت: با مساعد شدن هوا در 
چهارمحال و بختیاری، زنبورهای عسل نیمه جنوبی کشور 
به این استان کوچ داده شده اند که بزرگ ترین کوچ جانوری 
ایران محسوب می شــوند. قنبری افزود: سه هزار زنبوردار با 
350 هزار کلنی زنبور عسل، گرمای جنوب را ترک کرده و در 
هوای معتدل دامنه های زرد کوه ، تابستان گذرانی می کنند.

وی گفت: گل های دشــت ها، باغات، جنگل ها و مراتع بکر 
چهارمحال و بختیاری تا اوایل پاییز بهشت زنبور های عسل 

است.
بازرس اتحادیه زنبورداران ایران افزود: پیش بینی می شود 
در صورت مساعد ماندن هوا و نبود ریزگرد ها ، نزدیک به سه 

هزار تن عسل مرغوب کوهستان در این منطقه تولید شود.
قنبری گفت: سال گذشته 80 هزار تن عسل در کشور تولید 

شــد که پنج برابر سرانه 
تولید در دنیاست.

وی افزود: طبیعت ایران به 
گونه ای است که در تمامی 
فصول، مستعد تولید عسل 

در نقاط مختلف آن است.

 استقرار کلنی های زنبور عسل 
در مناطق ییالقی

امسال برای رفاه بیشترگردشگران خانه های مسافردرچهارمحال 
و بختیاری 63درصدافزایش یافت.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری استان 
گفت: امسال 105 خانه مسافر برای گردشگران مهیا شده است.  
بهمن عسگری سوادجانی افزود: سال گذشته در 66 خانه مسافر 

به گردشگران این استان خدمات رسانی شده است.
وی گفت: 8 هزار مترمربع محوطه سازی، آغاز عملیات اجرایی 
باغات گردشگری، افتتاح سه واحد سفره خانه سنتی، دو واحد 
هتل و پنج مرکز اطالع رسانی، اضافه شــدن 6 واحد اقامت گاه  

بوم گردی جزو اقدامات صورت گرفته برای رفاه مسافران است.
عســگری  گفت: اجــرای جشــنواره های محلی، موســیقی 
محلی، برگزاری تورهای گردشــگری ارزان           قیمت با همکاری 
تشــکل ها، تهیه وتوزیع اقالم تبلیغاتی،برپایی نمایشگاه های 
صنایع دســتی،فعالیت نوروزگاه ها با رویکرد اجرای آیین ها و 
خرده فرهنگ ها، اطالع رسانی از طریق سایت ها ووب سایت ها 

و...درفصل تابســتان برای 
مسافران و گردشگران این 

استان انجام می شود.
عسگری افزود: هم اکنون 15 
هتل با 2 هزار و 400 تخت 

در این استان وجود دارد.

افزایش 6۳ درصدی خانه های 
مسافر در چهارمحال و بختیاری

رییس اداره حفاظت و حمایــت منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گفت: با بررســی های صورت گرفته کنترل این گونه 
همراه ضروری به نظر رسید ودر نتیجه با پیشنهاد اجرای طرح 
اقدام به کنترل آفات و ســپس در قطعاتی از دشت الله های 
واژگون اقدام به حذف گیاهان مهاجم و تقویت گل های الله 

واژگون شده است.

موضوع مهمی که طی سالیان اخیر 
گریبان گیر الله های واژگون شده بحث 
رویش علف های ناخواسته ای همچون 
برنج سوری ، موسیر و ... در دشت است

۹2 درصد جرایم رایانه ای در چهارمحال و بختیاری کشف 
و مورد رسیدگی قرار گرفتند.

رییس پلیس فتــای فرماندهی انتظامــی چهارمحال و 
بختیاری گفت: با تالش کارکنان پلیس فتای این استان 
آمار کشف جرایم رایانه ای امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 47 درصد افزایش داشته است.
سرهنگ مرتضی عسگری افزود: به رغم رشد روزافزون 
جرایم در فضای ســایبری، پلیس فتــای چهارمحال و 
بختیاری با بهره گیری از نیروی انســانی آموزش دیده و 
تجهیزات نوین هیچ گونه حاشیه امنی در فضای مجازی 

برای مجرمان باقی نخواهد گذاشت.
وی گفت: کارشناسان پلیس فتای چهارمحال و بختیاری 
آماده پاسخگویی به هرگونه مشکل و سوال در خصوص 
وقوع حوادثی نظیر سرقت، اخاذی، کالهبرداری و دیگر 
جرایم در فضای مجازی هستند و شهروندان می توانند 
با شــماره تلفن 21827۹5 تماس بگیرند و از مشاوره و 

راهنمایی های کارشناسان بهره مند شوند.

کشف 92 درصد جرایم رایانه ای 
در چهارمحال و بختیاری

آداب وسنت های ماه مبارک رمضان درچهارمحال و بختیاری 

مدیر ســتاد دیه چهارمحال و بختیاری گفت: 315 زندانی 
جرایم غیرعمد با مجمــوع بدهکاری 25 میلیــارد تومان، 

نیازمند کمک خیران هستند.
حافظ طاهری با اعــالم این خبر، اظهار کــرد : از این تعداد 
زندانی 1۹6 نفــر مربوط به بدهی مالــی، ۹7 نفر مربوط به 

مهریه و 22 نفر مربوط به دیه غیرعمد هستند . 
طاهری با اشاره به اینکه تعداد کل زندانیان جرایم غیر عمد 
آزاد شده در سال گذشته 160 نفر بوده است، گفت : میزان 
بدهی این تعداد زندانی 13 میلیارد و 400 میلیون تومان بود 

که از این میزان پنج میلیارد و 400 میلیون تومان از طریق 
رضایت طرفین و مابقی از طریق ســتاد دیه کشــور، منابع 

استانی و اعطای وام از طریق بانک های عامل تامین شد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعهد الزم از طرف خیرین 
برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان 340 میلیون 
تومان بود، تصریح کرد: متاســفانه از این میزان تعهد تنها 
185 میلیون تومان از طرف خیرین جذب شــد و جشــن 
 گلریزان به تنهایی جوابگوی آزادی زندانیان جرایم غیر عمد 

نبود.

مدیر ســتاد دیه اســتان با اشــاره به برگزاری شش جشن 
گلریزان در استان، ادامه داد: 20 خردادماه برای نخستین بار 
در کشور جشن گلریزان دانشجویی به میزبانی دانشگاه آزاد 
اسالمی شهرکرد با همکاری ستاد دیه و با حضور مسئوالن 

استانی و اساتید دانشگاه ها برگزار می شود.
طاهری گفــت: خیران به منظور کمک بــه زندانیان جرایم 
غیرعمــد می توانند عالوه بــر مراجعه حضــوری، از طریق 
شماره گیری کد #7777038*780 * مبلغ مورد نظر را 

پرداخت کنند.

۳۱5 زندانی جرایم غیرعمد چهارمحال و بختیاری چشم انتظار کمک خیران هستند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2152 | June 01, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2152 | پنجشنبه 11 خرداد 1396 | 6 رمضان  1438

کودک آزاری مثل هــر پدیده و آســیب اجتماعی دیگری 
پدیده ای چند وجهی و ناشــی از  عوامل زیســتی، روانی، 
اجتماعی و معنوی است که می تواند در پی سلسله علت هایی 
ایجاد شود. درخصوص جنبه های زیســتی، والدین از نظر 
مغزی و هورمونی، کم کاری یا پرکاری تیروئید مشکل دارند. 
یا اینکه از لحاظ زمینه شخصیتی، پرخاشگر هستند و یا به 
صورت ارثی پرخاشگری را از خانواده خود به ارث برده اند و 
زمانی که در شرایط مســاعد محیطی قرار می گیرند آن را 

ابراز می کنند.
از لحاظ عوامل اجتماعی می توان به فقر، مســائل بیکاری 
والدین، وجود خشونت در خانواده و رسانه ها و نحوه انعکاس 
مســائل در آنها )که گاهی بــه جای عبرت گیــری، باعث 

بدآموزی و یادگیری والدین می شود( اشاره کرد. 
در خصوص مباحــث معنوی و اخالقی بایــد گفت که این 
والدین هنوز خود را به عنوان کســی که مســئول اســت، 
نشناخته و به لحاظ هنجاری و ارزشی خود را درک نکرده اند 
و نمی دانند مسئولیت پدر و  مادر بودن به چه معناست و با 

وظایف خود آشنا نیستند. درمجموع همه این عوامل دست 
به دســت هم می دهند و پدر و مادر را به سمت مبادرت به 
خشــونت علیه کودک خود که موجودی ناتوان است سوق 

می دهند.
کــودک آزاری اقســامی دارد و تنها به آزار جســمی ختم 
نمی شــود. در بســیاری از موارد کودکان مورد آزار جنسی 
قرار می گیرنــد؛ یعنی به قصد تلذذ جنســی، از کودکی که 
آگاهی ندارد استفاده می شود و کودک وادار به اعمال جنسی 
می شود و متاســفانه گاهی فیلم هایی نیز توسط این افراد 
تهیه می شود؛ اما بیشترین مواردی که در خصوص کودک 
آزاری منتشر می  شود، در موردکودک آزاری جسمی است و 

به موارد دیگر کودک آزاری پرداخته نمی شود.
نوع دیگری از کودک آزاری، کودک آزاری روان شناختی و 

عاطفی است که بسیار هم در جامعه ما رایج است.
هر عملی که باعث شود احترام به خود و عزت نفس در کودک 
منکوب شده و کودک تحقیر شود یا مدام با دیگران مقایسه 

شود، جزو سوءرفتارهای روان شناختی به حساب می آید.

همچنین در بسیاری از موارد می بینیم که والدین القابی را به 
کودک نسبت می دهند یا وی را با دیگران مقایسه می کنند.

نوع دیگر کودک آزاری، غفلت والدین از کودکشان به دلیل 
فقر است که یا نمی توانند یا نمی خواهند نیازهای اساسی و 

جسمی و روان شناختی کودک خود را برآورده کنند.
در کشــورهای دیگر قوانینی وجود دارد که روان شناسان و 
مددکاران به محض دریافت گــزارش کودک آزاری یا حتی 
مشکوک شدن به بدرفتاری والدین، سریعا وارد عمل شده 
و بررســی می کنند و در صورت صحت موضوع، کودک را از 
والدین جدا کرده و از والدین سلب مسئولیت می کنند؛ اما 
در کشــور ما  متاسفانه کارشناسان، بهزیســتی و اورژانس 
اجتماعی از طرف قانون حمایت نمی شــوند؛ البته چندین 
کارگروه در قوه قضائیه در این خصوص فعال هســتند که یا 
قوانین با سرعت انجام نمی شود یا با طمأنینه عمل می کنند.

در حالی کــه در کشــورهای دیگر اگــر همســایه ای از 
کودک آزاری والدینی آگاه باشــند و گزارش ندهند محکوم 
شده و تحت تعقیب قرار می گیرند، در کشور ما مرزهای بین 
تربیت و تنبیه و آزار کودک روشــن نیست و قوانین شفافی 
وجود ندارد. عزم همگانی الزم اســت تا  این مسائلی که در 
جامعه رواج دارد و روح جامعه را آزار می دهد، حل شــود تا 
میزان خشونت روز به روز باالتر نرود و حتی برخی از افراد از 

شرایط اجتماعی موجود تاثیر نگیرند.
تحقیقات نشــان داده اســت که کــودک آزاری عالوه بر 
پیامدهای کوتاه مدت مخربی که بر کودک به جا می گذارد 
و کودک را دچار احســاس ناامنی، اضطــراب، عدم تمرکز 

حواس، ترس،افســردگی 
و بــی توجهی مــی کند، 
پیامدهــای بلنــد مدتی 
را هــم به دنبــال خواهد 

داشت.
کودکی که توسط والدین 
خــود مــورد آزار قــرار 
می گیــرد، دچــار ضربه 
روانــی می شــود؛ مانند 
زلزلــه ای که همــه افراد 
خانواده اش را از او گرفته 
و در واقع یک تروما)حادثه 
بزرگ( برای اوســت که 
کــودک در جهــان خود 
نمی تواند تحلیل کند که 
علت کار والدینش چیست 
و تحقیقات نشــان داده 
خشــونت علیه دیگران، 
از  پیامدهــای بلندمدت 
کودک آزاری اســت و در 

واقع آنها خود هیوال می شــوند وکــودک آزاری پیامدهای 
فــردی و اجتماعی زیادی را برای کودک بــه دنبال خواهد 

داشت.

يادداشت
 انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون ارشد

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشــور، از انتشار دفترچه انتخاب رشته 
ســال 96 در روز پنجشــنبه 11خردادماه )امروز( خبرداد و گفت: داوطلبان از 

۲۰خرداد می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

اخبار

با مسئوالن

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در مورد بانک سرمایه، 
طی مدت اخیر شاهد بودیم که به کرات رؤسای این بانک 
عوض شدند و تا آنجا که بنده اطالع دارم برخی از این رؤسا 
ممنوع الخروج شده و حتی برخی دیگر نیز احضار شده اند.

حجت االسالم غالمحسین محســنی اژه ای با بیان اینکه 
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ارتباط 
تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اضافه کــرد: در پرونده بانک 
سرمایه، دادســرا در تالش است تا بدهکاران عمده ای که 
تسهیالت را گرفته و باز نگردانده اند، بدهی خود را پرداخت 
کنند و مسئوالن این بانک و بدهکاران نیز عنوان کردند 
که تا پایان اردیبهشت ماه برگه مفاساحساب این افراد را 
تکمیل می کند و همچنان مدعی اند که به تعهداتشــان 
پایبند هستند که البته با توجه به اینکه بخشی از بدهکاران 
اموال خود را به بانک معرفی کرده و برای پرداخت بدهی 
خود اعالم آمادگی کردند، اموال موجود نشــان می دهد 
که تکافوی اصل ســرمایه را می کند؛ اما در مورد تاخیرها 
که بخش قابل توجهی هم هســت نیز موضوع در دست 

بررسی است.
وی گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پول های 
برده شده، هنوز بازنگشته است و قرار بود براساس قوانین 
این صندوق، به هر میزان که ساالنه اعضای آن پول واریز 
کنند، دولت نیز به همان میزان به آن واریز کند که البته 
در مواردی این اتفاق نیفتاده اســت. محســنی اژه ای از 
متهمان پرونــده صندوق ذخیره فرهنگیان خواســت تا 
برای تخفیف در مجازات شــان پیش از ارسال پرونده این 
صندوق به دادگاه، اموال برده شــده را بازگردانند. وی در 
ادامه در پاســخ به ســوال دیگری درخصوص موسسات 
مالی و اعتباری که مشکالتی برای مردم به وجود آوردند 
و اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت:  در وهله اول 
هیچ یک از مشــکالت تعاونی های اعتباری و موسسات 
پولی و بانکی، به وظایف قوه قضائیه مربوط نیست و دولت، 
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... باید اقداماتی انجام دهند 
تا مردم و سپرده گذاران در این موسسات و تعاونی ها دچار 

مشکل نشوند.

جانشین پلیس راهور استان اصفهان گفت: 14 خردادماه همزمان با 
برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی)ره(، محدودیت های ترافیکی 
در کالنشهر اصفهان اعمال می شود. سرهنگ علیرضا جان نثاری 
افزود: از ســاعت 1۲ روز چهاردم خردادماه تا پایان مراسم)پس از 
افطار( ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، در خیابان های اطراف 
گلستان شهدای اصفهان، محل برگزاری مراسم شامل میدان شهید 
الوی، چهارراه فرایبورگ، تقاطع سپهساالر، تقاطع رحیم ارباب و 
کوچه کالنتری منتهی به گلستان شهدا، محدودیت های ترافیکی 
دائم برقرار خواهد بود. وی بــا بیان اینکه محدودیت های ترافیکی 
موقت نیز در مسیرهای پیرامونی مکان های یاد شده وجود خواهد 
داشت، ادامه داد: ازشهروندان درخواست می کنیم که برای عبور و 
مرور، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و همچنین از عبور و مرور 
موتور سیکلت در مسیرهای یاد شده و در بین جمعیت، تا حد ممکن 

جلوگیری خواهد شد.

محدودیت ترافیکی در اصفهان 
همزمان با مراسم ارتحال امام)ره(

معاون حج و عمره مرکز پزشکی هالل احمر گفت: کادر بهداشتی و درمانی 
حج، آماده ارائه خدمات مطلوب در ســایه یک حج عزتمندانه برای زائرین 
ایرانی در حج سال جاری است. پیرحسین کولیوند  اظهار داشت: نخستین 
قدم برای ارائه بهینه خدمت به میهمانان خانــه خدا در فرصت مغتنم و با 

ارزش حج، داشتن یک برنامه کارآمد و صحیح است.
وی افزود: بر این اساس طی جلســات متعددی با حضور رییس، مدیران و 
کارکنان مرکز پزشــکی حج و زیارت، آسیب شناسی حج سال 94 صورت 
گرفت و ساعت ها کار کارشناسی شده منجر به برنامه ریزی و  نگارش برنامه 

عملیاتی پزشکی حج برای سال جاری شد.
کولیوند چنین ابراز امیدواری کرد که با آگاهی و عمل به این اصول و با توکل 
بر خداوند منان، در سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج(، رهبر معظم انقالب 
و سرپرستی حجاج ایرانی، عملیات پزشکی موفقی در حج سال جاری رقم 

خواهد خورد.

آموزش مهارت های فنی 
و حرفه ای به عشایر استان 

اصفهان

 خدمات پزشکی مطلوب 
 حج براساس یک تجربه

 تلخ

مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: با تهیه استانداردهای جدید آموزش 
مهارت متناسب با مقتضیات جامعه عشایری استان، برگزاری دوره های آموزشی 
برای عشایر واجد شرایط ، اعزام تیم های سیار آموزشی به کانون ها و نقاط استقرار 
عشایر، تهیه تقویم آموزشی متناسب با نیاز ســنجی آموزشی و  صدور مجوز 
تاسیس آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در مناطق عشایری، از مفاد این تفاهم 
نامه است. ابوطالب جاللی افزود: پیگیری ادامه دوره های آموزشی اجرا شده در 
زمان ییالق در استان های قشالقی )خوزستان-فارس-بوشهر-کهگیلویه و بویر 
احمد(، برگزاری آزمون های پایان دوره و صدور گواهینامه مهارت یا تاییدیه های 
آموزشی برای قبول شدگان،  از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. عشایر استان 
اصفهان با حدود 9 هزارو 6۰5 خانواردر مناطق عشایرنشین شهرضا، دهاقان، 
سمیرم ، جرقویه ، فریدن ، فریدونشهر و چادگان سکونت دارند. ساالنه ۲5درصد 

گوشت قرمز استان معادل حدود 1۰هزارتن را عشایر تامین می کنند.

جزئیات جدیدی از پرونده 
صندوق ذخیره فرهنگیان

ريیس پلیس راهور ناجا خبر داد:
 آغاز طرح تابستانی 

 پلیس در جاده ها 
از اول تیر

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، از آغاز طرح تابستانی پلیس راهور و دستگاه های خدماتی و امدادی از اول تیر ماه خبر داد.
سردار تقی مهری در حاشیه جلسه  هماهنگی طرح های ویژه ترافیکی، اظهار کرد: طبق تدابیر  اتخاذ شده، طرح ترافیکی ویژه تابستان از ابتدای تیر ماه آغاز می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد پلیس با مصادیق کشــف حجاب و روزه خواری در خودروهای شخصی اظهار کرد: همان طور که سخنگوی نیروی انتظامی 
اعالم کردند، براساس قوانین و مقررات با افرادی که مراعات ماه مبارک رمضان را نداشته و اقدام به هنجارشکنی در خودروی شخصی کنند، برخورد خواهد شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در صورت مشاهده مواردی چون روزه خواری  و کشف حجاب در خودروها،  حتما برخورد قانونی الزم را با متخلفان انجام دهند.
مهری با بیان اینکه هماهنگی های الزم در این زمینه با دستگاه قضائی انجام شده، گفت: داخل خودرو محدوده شخصی نیست و همان طور که گفتم، اگر کسی تظاهر 

به روزه خواری کرده یا کشف حجاب کند، پلیس با آنها برخورد کرده و مطابق با قوانین و شئونات، متخلفان به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.

معاون تربیــت بدنی و ســالمت وزیر آمــوزش و پرورش، 
اســتعدادیابی و ارتقای ضریب ســالمت دانش آموزان در 
حوزه ورزش مدارس کشور را دو رویکرد مهم این وزارتخانه 
عنوان کرد. مهرزاد حمیدی اظهار کرد: پرورش استعدادهای 
مختلف دانش آموزان، مهم ترین رسالت آموزش و پرورش 
اســت زیرا تربیت صحیح وکامل دانش آمــوزان به عنوان 
انسان های وارسته، اصلی ترین هدف تعلیم و تربیت در ایران 
اسالمی اســت. معاون تربیت بدنی و سالمت وزیرآموزش 
و پرورش با اشــاره به اینکه بیش از 1۳میلیون دانش آموز 
در ســطح کشــور، جامعه هدف وزارت آموزش و پرورش 
را تشــکیل می دهند، تصریح کرد: طرح هــا و برنامه های 
مختلف معاونت های تربیت بدنی و سالمت استان  ها بر پایه 
استعدادیابی و ارتقای ضریب سالمتی، تدوین، برنامه ریزی 
و اجرا می شــود. وی بیان کرد: دولت تدبیر و امید در حوزه 
تربیت بدنی و سالمت اقدامات گسترده ای صورت داده است 
که نشان از حرکت رو به جلوی ورزش و سالمت در مدارس 
کشور دارد. حمیدی با اشــاره به اینکه ۲1 درصد جمعیت 
دانش آموزی کشور، درگیر چاقی و آسیب های ناشی از آن 
هستند، خاطر نشــان کرد: برای پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر در بین جامعه هدف، باید دامنه فعالیت های ورزشی 
را افزایش دهیم. معاون تربیت بدنی و سالمت وزیرآموزش و 
پرورش با اشاره به اینکه باید به تحرک دانش آموزان در خانه 

و مدرسه توجه ویژه شــود، یادآورشد: ساعت درس تربیت 
بدنی باید در مدارس افزایش یابد و کمبود چهار هزار نیروی 

انسانی در این حوزه برطرف شود. 
وی با بیان اینکه در زمینه فراگیر شدن فعالیت های ورزشی 
در مدارس، تالش می کنیم تا فدراسیون ورزش دانش آموزی 
را تقویت کنیم، ادامه داد: فدراســیون دانش آموزی باید به 
یکی از مقتدرترین فدراســیون های ورزشی کشور تبدیل 
شــود؛ که این مهم با برنامه  ریزی و همت همگانی محقق 

می شود.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
شهرضا گفت: استان اصفهان با کشــف ۳9 تن انواع مواد 
مخدر در سال گذشته که 5/5 درصد از مجموع کشفیات 
مواد مخدر کشور را شامل می شود، در جایگاه چهارم کشور 

در زمینه کشف مواد مخدر قرار گرفت.
محمدرضا انصاری پور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر  شهرســتان شــهرضا عنوان کرد: در جلسه 
ستاد مرکزی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان، اســتاندار اصفهان بر ضرورت حضور شهرداران و 
اعضای شورای اسالمی در جلســات این شورا در مناطق 

مختلف تاکید کرد.
وی اظهار کــرد: اختصاص 1۰ درصــد از بودجه فرهنگی 
شهرداری ها برای مبارزه با مواد مخدر، از جمله دیگر مواردی 

بود که استاندار اصفهان بر آنها تاکید کرد.
انصاری پور ادامه داد: در سال گذشته 144۷ نقطه آلوده در 
استان اصفهان پاکسازی شد که این تعداد ۲5 درصد نسبت 

به سال 94 افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در استان اصفهان 
در سال 95 نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد کاهش داشته 

است.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرســتان 
شهرضا گفت: طرح جمع آوری معتادان متجاهر در استان 

اصفهان از ۲۰ اسفند 95 آغاز شده و تا پایان خردادماه امسال 
نیز ادامه خواهد داشت.

انصاری پور عنوان کرد: در مدت اجرای طرح آرامش نوروزی، 
بیش از 5 هزار نفر از معتادان متجاهر و ســارقان در استان 

دستگیر شده اند.
وی اذعان کرد: بر اساس اعالم دفتر تحقیقات ستاد مرکزی، 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با ثبت ضریب 
۳/۷درصد از مجموع مطالعات انجام شده، کمترین میزان را 

به خود اختصاص داده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا:

اصفهان رتبه چهارم کشفیات مواد مخدر کشور را دارد

مبارزه با موادآموزش و پرورش

معاون تربیت بدنی و سالمت وزير آموزش و پرورش:

استعدادیابی و ارتقای سالمت؛ رویکردی مهم در ورزش مدارس

با تالش نیروهای آتش نشانی، حریق گسترده کارخانه تولید نشاسته 
صنعتی در اصفهان مهار شد. مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: این حادثه ساعت 
9 و 19 دقیقه روز سه شنبه در کارخانه تولید نشاسته صنعتی در شهرک 
صنعتی جی اصفهان رخ داد. محمد شریعتی افزود: پس از اعالم به اتاق 
فرمان مرکز آتش نشانی، تیم آتش نشــانی شهرک صنعتی جی به 
همراه ایستگاه های آتش نشانی شماره 15 ،۷ ،4 ، 6 و 19 با پشتیبانی دو 
دستگاه خودروی نردبان، پنج دستگاه خودروی اطفاییه سنگین و فوق 
سنگین، یک دستگاه خودروی آبرسان و خودرو حامل دستگاه تنفسی، 
به محل اعزام شدند. به گفته وی، تیم های عملیاتی پس از حضور در 
محل، شاهد حریق نیمه سنگین در قسمت انبار و تولید ساختمان سه 
طبقه کارخانه بودند که به دلیل حرارت زیاد و دود ناشی از حریق و نیز 
وجود مواد مشتعل در این مکان، احتمال سرایت آتش به دیگر نقاط را 
افزایش می داد. شریعتی افزود: تیم های عملیاتی به منظور جلوگیری 
از گسترش آتش، از چهار جهت آتش سوزی را کنترل و خاموش کردند. 
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اصفهان ادامه داد: با توجه به 
کندسوزی نشاسته، ماموران آتش نشانی در حال لکه گیری و پاکسازی 
محل با هدف یافتن آخرین شــعله های آتش هســتند و این حریق 

خسارت جانی به همراه نداشته است.

مهار حریق کارخانه تولید نشاسته 
صنعتی در اصفهان

برخورد اتوبوس با کامیون در آزاد راه کاشان- نطنز، یک کشته و دو 
مجروح برجا گذاشت. رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: بامداد 
روز سه شنبه برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک کامیون در آزاد راه 
کاشان - نطنز و در کیلومتر هشت بادرود، یک کشته و دو مجروح 
بر جا گذاشــت. حســین پورقیصری افزود: در این حادثه  راننده 
45ساله خاور اهل کرمان، بر اثر شــدت جراحات و واژگون شدن 
خودرو به محض ورود به بیمارستان فاطمیه بادرود جان باخت. آزاد 
راه کاشان- نطنز به طول نزدیک به 8۰ کیلومتر، یکی از پر رفت و 
آمد ترین راه های مواصالتی کشور به شمار می آید. شهرستان نطنز 

در 1۲5 کیلومتری شمال مرکز استان اصفهان قرار دارد.

یک کشته و دو مجروح در برخورد 
کامیون و اتوبوس

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: تاکنون ۳5۰ میلیون 
تومان در قالب وجه نقد و کاال برای برگزاری مراســم افطار توسط 
خیران اصفهانی، به این نهاد اهدا شده است. حمیدرضا شیران افزود: 
یکی از سنت های حسنه در ماه مبارک رمضان، آیین معنوی افطاری 
دادن به ویژه به ایتام نیازمند است. وی از اجرای طرح »همیان موال« 
در قالب توشه برکت، از یکم تا روز ۲4 ماه مبارک رمضان خبر داد و 
گفت: در این طرح خیران و مردم نوع دوست می  توانند با قرار دادن 
مواد غذایی در کیسه های همیان موال و تحویل آن به کمیته امداد، 
در خدمت رسانی به محرومان و مددجویان مشارکت کنند. شیران 
گفت: از دیگر برنامه های کمیته امداد، همنشــینی با فقرا در طرح 
»مفتاح الجنه« و جمع آوری کمک بــرای آزادی زندانیان آبرومند 
است. وی اعالم کرد: سال گذشته سه میلیارد و 855 میلیون تومان 
در قالب طرح اطعام و افطاری، جمع آوری شــد و 9۲ هزار و 418 
مددجو اطعام شدند. شیران افزود: همچنین سال گذشته بیش از 
6۳ هزار و ۷۳1 سبد کاال در قالب طرح همیان موال بین خانواده های 
نیازمند توزیع شــد. به گزارش ایرنا، طرح همیان موال هر سال در 
ایام ماه مبارک رمضان با رویکرد جمــع آوری کمک های مردمی 
درقالب سبد غذایی و توزیع آن بین نیازمندان اجرا می شود. یکهزار 
و 98۰ خانوار، تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند 
که 45هزار نفر از آنها خانوارهای سرپرســت فوت شده،  11درصد 
آنها مطلقه، ۳6درصد سرپرســت از کار افتــاده، ۲ درصد خانواده 
های بی بضاعت و ســرباز، 4 درصد خانواده هــای بیمار و ۲ درصد 

خانواده های زندانیان هستند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان اظهار کرد: خیران اســتان اصفهان حدود 1۳ سال گذشته در 
احداث و تجهیز ۳9 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی استان مشارکت 
داشــته اند. عباس عابدی در مورد جزئیات ایــن مطلب گفت: خیران 
شهرستان اصفهان در هشــت مورد، نجف آباد و مبارکه در چهار مورد، 
نائین، شاهین شهر و میمه، اردستان و فالورجان سه مورد، برخوار، تیران 
و کرون و چادگان دو مورد و خیران شهرستان های دهاقان، حبیب آباد 
برخوار، لنجان، شــهرضا و نطنز هرکدام در یک مورد در اهدای زمین، 
احداث ساختمان و تجهیز پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، مشارکت 
داشــته یا اقدام به این عمل خیرخواهانه کرده اند. وی خاطرنشان کرد: 
کمک این خیران در 1۰ مورد به صورت کمک به احداث ساختمان، 9 
مورد ساخت پایگاه، هشت مورد تهیه زمین و احداث ساختمان، هفت 
مورد اهدای زمین، یک مورد مشارکت در تهیه زمین، یک مورد تجهیز 
پایگاه و یک مورد اهدای آمبوالنس مجهز بوده است. مدیر روابط عمومی 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: 
متاسفانه باوجود این تعداد خّیر در استان اصفهان، پایگاه های فوریت های 
پزشکی شهر اصفهان تا حدودی از دید خیران مغفول مانده اند و اکنون 
هیچ یک از این  پایگاه ها از ساختمان برخوردار نیستند؛ به همین دلیل 
کارکنان آنها در سختی به سر می برند. عابدی تاکید کرد: رفع این مشکل، 
حضور خیران اصفهانی را در این حوزه می طلبدو هزینه ساخت هر پایگاه 

به طور متوسط ۲۰۰میلیون تومان است.

خیران اصفهانی 350 میلیون تومان 
به کمیته امداد اهدا کردند

جای خالی خیران در عرصه 
فوریت های پزشکی اصفهان 

متاسفانه کودک آزاری توسط والدين  مسئله ای است که در جامعه ما وجود داشته و بخشی از آن ناشی از نقص 
قوانین ماست که به اين قضیه توجه چندانی نمی شود؛ البته کارهايی صورت می گیرد اما به گونه ای که اگر 
روان شناس و مددکاری بخواهد از طريق سازمان بهزيستی کشور وارد عمل شود، محل قانونی ندارد و حتی با آنها 

برخورد می شود.

وقتی کودک بهت زده از رفتار والدين است؛

کودک آزاری در هزاره سوم

هر عملی که باعث 
شود احترام به خود 

و عزت نفس در 
کودک منکوب شده 
و کودک تحقیر شود 

يا مدام با ديگران 
مقايسه شود، جزو 

سوءرفتارهای 
روان شناختی به 

حساب می آيد

.
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حجت االسالم سید حامد حسینی، از پاسداران جوانی بود که چهارمین روز ماه 
مبارک رمضان دار فانی را وداع گفت. وی از فعاالنی بود که در امر کمک رسانی به 

خانواده شهدای مدافع حرم بسیار پر تالش بود.

در هیاهوی روزهای پس از انتخابات، خبر رسید  سمیه 
که »حاج شعبان نصیری« هم رفت؛ درست در  پارسادوست

همان روزهایی که در »بحرین«، به ســاحت آیت ا... عیســی قاسم 
جسارت شد و درگوشه ای دیگر از دنیا، درحالی که قاتالن کودک کش 
و بی هویت اسراییلی از نقشه هایشان برای سرنگونی بشار اسد سخن 
می گفتند و در نیجریه ، خبری از »شــیخ زکزاکی« مظلوم نبود و 
نمی دانستیم در چه شرایطی به سر می برد و در عوامیه عربستان، از 
بازداشت یک روحانی دیگر شیعه خبر می دادند و در لبنان، سرزمین 
»جهاد« و »عماد« و »بدرالدین«ها، سیدحسن نصرا... مقاوم و مبارز، 
با کنایه به سعودی ها، از دموکراسی وامنیت در ایران جانانه دفاع کرد 
و طعنه زد به داخلی هایی که هنوز نمی دانند»رقص شمشیر چو در 
خیمه دشمن برپاست/سپر انداختن و طعنه به شمشیر خطاست« و 
در روزهایی که معلوم الحال منتسب به فالن جریان سیاسی، اعالم 
خبر پیداشــدن چندشــهید غواص دست بســته دیگر را حاصل 
عقده گشــایی آنهایی دانست که از جشــن پیروزی رییس جمهور 
منتخب ناراحتند و می خواهند شیرینی این جشن را تلخ کنند)!( و 
هنگامی که دغدغه عده ای شده بود پخش شــدن و نشدن ربنای 
خواننده ای که در فتنه 88 »تفنگت را زمین بگذار« را علیه حافظان 
امنیت این ســرزمین خواند تا هتاکان راحت تــر بتوانند بانک ها و 
سطل ها و خیابان ها را به آتش بکشــند و به ساحت حضرت ارباب 
بی کفن جسارت کنند؛ وقتی »تقوا« زیر چکمه های منفعت طلبی 
سیاسیون له شد و یادمان رفت خمینی کبیر چقدر نگران »وحدت« 
ما بــود و وقتــی »روح ا...« -رهبر کــوخ نشــینان و پابرهنه ها و 
زجرکشیده ها برای انقالب و مستضعفان جهان- تبدیل شد به امامی 
که باید برایش »کاخ« بسازیم و در کاخ میلیاردی اش او را تنها بگذاریم 
تا 14 خرداد که دوباره به یادش بیفتیم و دورش جمع شویم و در غم 
هجرانش بسوزیم و آرمان هایش را به گنجه فراموشی بسپاریم؛ وقتی 
دود و دم این شهر، »دلشکسته«ها و »دل آزرده« ها را از نفس انداخته 
و به هوای حرم کربال، بدجور محتاج کرده بود، خبر رسید که »حاج 
شعبان« هم آسمانی شد... او با »اسلحه« اش، ضامن »صلح« شده بود 

تا آنها که امنیت این سرزمین را به لبخند کدخدا و برجام گره زدند، 
شاید یادشان بیاید که خواب آسوده ما نه از خیابان های هتل کوبورگ 
و کاخ سفید، که از سه راهی شهادت شلمچه گذشت و به وعده گاه 
»پهلوانانی نه از نســل قدیم که از همین نسل جدید« در کنار حرم 
عقیله بنی هاشم رسید تا اقتداکنندگان به نسلی که روزگاری رفت تا 
با خون خود راه کربال را باز کند، به میدان بیایند برای دفاع از ناموس 
علی)ع( و روی دیوارهای حلب بنویسند:»حاشا از حریم زینب، یک 
آجر فقط کم گردد.«  در چنین روزها و روزگاری، حاج شعبان که یک 
عمر در جبهه های »جهاد اکبر« و »جهاد اصغر«  مبارزه کرده بود و 
هیچ گاه »سپر از ترس نینداخت« و در راه احیای دین خدا، مصداق 
»فالتطع الکافرین« بود، در »موصل« به آرزوی دیرینه اش رســید. 
نمی دانم ؛ شاید او هم مثل شهید سرافراز ، »حاج احمد کاظمی«، دیگر 
تاب ماندن نداشــت و آرزو داشــت در روزگاری که دیگر خبری از 
»شهادت« نیست، شهید شود. حاج شــعبان وقتی رفت که برخی 
»جبهه رفته ها«، گذشته خود را فراموش کردند و مالکشان از مسیر 
امالکشان می گذشت برای دفاع از حق و ماندن پای اصول و آرمان ها... 
و »جبهه نرفته ها« آمده اند وسط صحنه ای که بازیگرانش 2030 امضا 
می کنند تا تصویر زن برهنه خالکوبی شده روی بازوی فوتبالیست 
انگلیسی بیاید و بست بنشیند وسط صفحات کتاب های متوسطه و 
بارها از روی »کوکب« امال بنویسیم؛ اما »حسین فهمیده«ها را یادمان 
برود و »شهید« و »شهادت« را به بهانه »خشونت طلبی« کم کم از 
کتاب های درسی حذف کنیم و »شهادت« که به تعبیر سید شهیدان 
اهل قلم، »جانمایه انقالب اسالمی« و قوام و حیات نهضت ما در خون 
شهید است، بشود »ترویج خشونت« و کربال بشود »درس مذاکره« و 
لبخند زدن به دشــمن و غنج رفتن از وعده های سراب کدخدایان، 
معنای »دیپلماسی« و »به ارمغان آوردن امنیت« و »صلح« به خود 
بگیرد و »اسلحه« را زمین بگذارند و شعار روی موشک را برنتابند و به 
افاضــات در مناظــرات، دل »انقالبی«ها را بشــکنند و ندانند که 

دیپلماسی واقعی یعنی: »سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار«. 
گمان می کنــم این روزها بــرای شــهدا وصله ناجور شــده ایم؛ 

وصیتنامه شــان را زینت بخــش صفحات روزنامه ها و جلســات و 
همایش ها و یادواره ها می کنیم؛ اما عمل به آنها را فراموش کرده ایم. 
مدام از یاد یاران دم می زنیم و وفای به شهیدان یادمان رفته است. در 
گرداب سیاست غرق شده ایم. شهدا را آورده ایم میان دعواهایی که نه 

»اصول« دارد و نه نشانی از »اصالح«.
دو سال پیش، غواص ها که آمدند، پیامی با خود آورده بودند. آمده 
بودند بگویند ما با دست بسته هم مقاومت کردیم و تسلیم نشدیم؛ 
شما با دستان باز چه می کنید؟ حاال قرار است غواص ها دوباره بیایند. 
دست از »شعار« بکشیم. دست از »خودخواهی« برداریم. به راه مردم 
برگردیم که راه خمینی کبیر بود. »حاج شــعبان« و »شعبان«ها 
خونشان، خون بهای آزادی و امنیت ماســت. اینها »شعار« نیست. 
اگر رنگ شعار گرفته، شاید بهتر اســت کمی تامل کنیم و علت را 
دریابیم. چرا به جای تصویر خرازی ها و همت ها، »بنتن« و »شوالیه« 
و »جکســون« روی پیراهن بچه های دهه 70 و 80 نقش بســت و 
»چه گوارا« شد نماد آرمان خواهی و مقاومت برای نسلی که نمی داند 
سه گروهان رزمنده برود و تنها سه نفر زنده برگردند و دوهفته بدون 

آب و غذا در دل تپه های برهانی تاب بیاورند، یعنی چه...
دهه »حاج کاظم«ها هیچ وقت نمی گذرد. ببینیم کجا غفلت کردیم 
که »سلحشــور«ها ، حرفشان به کرسی نشســت و »عباس« ها را 
فراموش کردیم و »حاج کاظم«ها را به کنج عزلت راندیم و حاال وقتی 
حرف از شهید می زنیم، فیلم از شهید می سازیم و جلسه برای شهید 
می گیریم ، مخاطب ندارد و نداریم. حاج شعبان وقتی می رفت، نگفت 
جان پناه اصولگرا یا اصالح طلب می شــود. برای »همه« ما رفت تا 
رییس جمهور منتخب مملکت، خود را فقط رییس جمهور آنهایی 
که به او رای دادند، نداند. در هیاهوی انتخاب این و آن، کاش برگردیم 
به همان روزهایی که شهدا روی تابلوی جبهه ها می نوشتند »ما تو را 
انتخاب کردیم حسین« و کاش انتخاب همه ما »حسین« باشد ؛ همان 
انتخاب »خرازی« ها و »کاظمی« ها و »همت«ها و »همدانی«ها و 
»شوشــتری«ها و »طهرانی مقدم« ها و حاج شعبان ها که دلمان  

برایشان تنگ شده و می شود...

4.در حاشیه مراسم تشییع شهید نصیری در تهران3. مداحی  حاج میثم مطیعی در مراسم تشییع شهید نصیری2. »حاج شعبان« در کنار »حاج قاسم«1.امیرحسین میرزایی؛ نوه دختری شهید حاج شعبان نصیری

زاینده رود چهارمین شب ماه عســل رمضان 95 بودکه روایت تپه های 
برهانی با حضور بازماندگان آن قصه مطرح شد؛ داستان پرفراز 
و نشیبی که پیش از این در قالب کتاب منتشر شــده بود و برای اولین بار با جزئیات و 
حضور شخصیت های آن در »ماه عسل« مطرح می شد. یک سال بعد و در ماه رمضان 96، 
بد ندیدیم یادی کنیم از بازماندگان تپه های برهانی و برنامه ای که با حضور دو میهمان 

اصفهانی، یکی از جذاب ترین روایت های ماه عسل را برایمان به تصویر کشید. 
»عمو حسین« و »سید حمیدرضا طالقانی« میهمانان این برنامه بودند. عموحسین از 
سیدحمیدرضا کوچک تر بود اما موج انفجار جنگ باعث شده بود تا عمو حسین، ظاهری 
به مراتب شکسته تر از آقای طالقانی داشته باشد. هر دو میهمان از اصفهان به استودیوی 

ماه عسل رفته بودند.
قصه این دو میهمان به زمانی برمی گشت که سه گروهان برای گرفتن تنگه و پاسگاه های 
عراقی به سمت تپه های برهانی می روند؛ اما عملیات شکست می خورد و گروهان اول 
و دوم نمی توانند آن را به سرانجام برســانند. گروهان میثم در حالی به سمت تپه سوم 
می روند که دو تپه قبلی در دست عراق است، در ابتدا 90 نفر به سمت تپه می روند و با 

آتش های سنگینی که عراق روی آنها می ریزد، به مرور تعداد شهدا زیاد می شود.
طالقانی نویسنده کتاب »حماسه تپه های برهانی«، ادامه داستان را این گونه روایت کرد: 
با توجه به اینکه مجروح شده بودم، با تعداد کمی از بچه های باقی مانده، عملیات تپه را 
به سمت پایین حرکت کردیم. ما 14 روز در تپه گیر افتاده بودیم و فقط از یک جوی آب 
و برگ درخت مو تغذیه می کردیم. در ادامه برنامه، نفر سوم وارد صحنه ماه عسل شد که 

در آن زمان با دکتر طالقانی و عمو حسین همراه بوده است.
15 روز تالش برای بقا در تپه های برهانی و حس و حال آن روزها که برای زنده ماندن 
هرکاری کردند، مخاطب را بهت زده می کرد. طالقانی  تعریف کرد: ما هر سه مجروح 
بودیم و در این مدت از خدا کمک می خواستیم. در روز چهاردهم همه برگ های درخت 
مو تمام شد و ما موقع خواب دعا کردیم که صبح بیدار شویم و نجات یافته باشیم یا اینکه 
این گرفتاری طور دیگری به پایان برسد. زمانی که در خواب بودیم یک نفر صدا میزد 
»اخوی وخی« که به زبان اصفهانی به معنای برخیز است. دیدم یک پسر جوان حدود 20 

ساله ما را پیدا کرده بود و با اینکه مجروح بودم، مرا روی کول خود گذاشت و نجات داد.
سورپرایز پایانی »ماه عسل« هم وقتی بود که  علیخانی از منجی این سه نفر دعوت کرد 
تا به روی صحنه برنامه بیاید. بازمانده هــای این اتفاق درحالی که تصور می کردند این 
ناجی در زمان جنگ و پس از آن اتفاق شهید شده است، از دیدن او شوکه شدند. حاج آقا 
رحیمی هم روایت خود را از آن عملیات و نجات زخمی ها و جمع آوری پیکر شهیدان 
تپه های برهانی گفت و آقای طالقانی از اینکه بعد از سال ها با ناجی خود روبه رو شده، 

اشک شوق ریخت.

به بهانه یک ماه عسل اصفهانی؛

قصه حماسه تپه های برهانی
رمضان در جبهه ها در اوج گرمای تابستان آن هم در منطقه خوزستان، حال و هوای ویژه ای داشت. سال 60 ماه رمضان در اوایل مرداد ماه و گرمای باالی 50 درجه خوزستان بسیار طاقت فرسا بود. رزمندگانی که 
از اقصی نقاط کشور به جبهه می آمدند حکم مسافر را داشتند و کمتر می توانستند یکجا ثابت باشند. بعضی از آنها در یک منطقه می ماندند و از مسئول یا فرمانده مربوطه مجوز می گرفتند و قصد ده روز کرده و 
روزه دار می شدند. روزهای طوالنی باالی 16 ساعت، گرمای شدید و سوزان، فعالیت نبرد با دشمن حتی در منطقه پدافندی، شدت یافتن تشنگی و ضعف و بی حالی، ازجمله مواردی بود که وجود داشت؛ اما به لطف 
خدا در ایمان و اراده رزمندگان کمترین خللی ایجاد نمی شد. سال 61 ماه مبارک رمضان در تیر ماه واقع شد و عملیات رمضان هم در همین ماه سال انجام گرفت.شب 19 رمضان در حال و هوای خاصی رزمندگان 
آماده عملیات می شدند. گرمای شدید، باد و توفان، شن های روان و از همه مهم تر نبرد با دشمن آن هم برای کسانی که روزه دار بودند، بسیار سخت بود. انسان تا در شرایط موجود قرار نگیرد، درک مطلب برایش 
سنگین است. در آن عملیات بسیاری از عزیزان به وصال حضرت حق پیوستند؛ در حالی که روزه دار بودند و لب هایشان خشکیده بود؛ اما به عشق اباعبدا... الحسین)ع( و عطش کربال رفتند و به شهادت رسیدند.

قصه شهدای تشنه لب رمضان را شنیده ای؟!

در نگاهی اجمالی به فهرست  14700 شهید ماه مبارک 
رمضان، می توان آنان را به چند گروه تقسیم کرد:

1. شهدای دوران انقالب اسالمی همانند شهید مبارز سید 
علی اندرزگو

2. شهدای ترور مانند شهید محراب، آیت ا... صدوقی )امام 
جمعه نستوه دارالمومنین یزد(

3. شهدای دفاع مقدس؛ شامل شهدای جبهه ها و جنگ 
شهر ها

بیتابی شــهید مبارز و روحانی خستگی ناپذیر سید علی 
اندرزگو که سال ها آواره شهر ها و بیابان ها بود و حسرت یک 
آخ را بر دل نظام ستمشاهی پهلوی نهاد، در این ماه هنوز 
هم به ما درس ایمان و فداکاری می دهد؛ شهید روز نوزدهم 

ماه مبارک رمضا ن سال 1356.
چه کسی می تواند بی قراری شهید محراب آیت ا... صدوقی 
)شهید روز دهم ماه مبارک رمضان سال 1361 بعد از ادای 

فریضه جمعه( برای شهادت را انکار کند؟
یاد شــهیدانی همچون مهندس علی انصاری )استاندار 
گیالن( و معاونش شــهید مهندس علیرضــا نورانی در 
صبحی زیبا از رمضان به گلوله نفاق هرگز از ذهن ها محو 

نخواهد شد.

خاطره نوجوان شــهید حمید رضا روغنی در ذهنم زنده 
می شــود که می گفت: من جای دو برادر شهیدم را خالی 
نمی گذارم، لباس رزم آنها را می پوشم و سالح دستشان را 

به دست می گیرم و راهشان را ادامه می دهم. 
او خود در ماه مبارک رمضان، از جبهه پیچ انگیزه به دیدار 

برادران شهیدش شتافت.

گویی شهید عملیات رمضان سید هبت ا... قاضی را می بینم 
که زمزمه می کند: خداوندا بر این بنده گناهکار روسیاه رحم 

کن و از گناهانم در گذر که تو ارحم الراحمینی. 
خداوندا، رحمتی کن تا در لحظه مرگ فقط به یاد و فکر 
آرام بخش تو باشــم. الهی العفو، الهی العفو... آمین یا رب 

العالمین.

در این شــب ها و روزهای بندگی به یاد این جمله شهید 
عبدالحسین خبری هستم که می گفت: امیدوارم شیعه 
علی )علیه السالم( باشید. شیعه علی و گناه؟! فاصله مغارب 
و مشارق است. از گناه دوری کنید تا شهیدان را درک کنید.

رشادت و بی باکی سرلشکر شــهید خلبان عباس دوران 
)شهید روز 28 ماه مبارک رمضان سال 1361( هنوز هم 

در تاریخ دفاع مقدس ما می درخشد.
در میان شهدای رمضان، عزیزانی هستند که بر اثر بمباران 
یا موشکباران دشمن متجاوز بعثی در دوران دفاع مقدس، 
در اوج مظلومیت  به مقام واالی شهادت نایل آمدند. سفره 
افطار مردم دزفول در 21 خــرداد 1363 که به خون آنان 
رنگین شد و پیکرهای خونین 44 شهیدی را که در کنار آن 
سفره ها، افطاری به خون کردند، هرگز نمی توان از کتاب 

جنایات حکومت بعث عراق پاک کرد.
این روز ها که کالم وحی بر لبان خشــک و ترک بســته 
روزه داران زمزمه می شــود، شایسته است به یاد شهدای 
بزرگ رمضان که جان بر سر پیمان با خداوند نهادند، بخشی 
از تالوت کالم پروردگار را به آنان هدیه کنیم و فراموشمان 
نشود که آنها میهمانان خدا بودند که با شهادت، در آسمان 

وصال حق بال گشودند.

به یاد شهداي ماه مبارک رمضان؛

چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی!

قاب روز

حشد الشــعبی اولین مجاهد زن خود را تقدیم 
اسالم کرد

شــهید تهراني مقدم در حال شعار نویسي روي 
موشک

تابلویی جالب در گلزار شهدای اصفهانسفره ساده افطاری رزمندگان دوران جنگ

به بهانه پرکشیدن شهید »حاج شعبان نصیری«

با » اسلحه« اش 
ضامن »صلح« شد...

خادم الشهدا سید حامد حسینی، دار فانی را وداع گفت
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پروژه استقاللی شدن بمب ملی پوش کنسل شد
استقالل قصد دارد ماشاریپوف، هافبک تیم فوتبال لوکوموتیو ازبکستان را جذب کند 
اما این انتقال تا این لحظه منتفی شده اســت. گفته می شود این  باشگاه مبلغی را برای 

رضایت نامه این بازیکن درخواست کرده که پرداخت آن از توان استقالل خارج است.

ترکیب تیم ملــی تیراندازی ایران برای حضور در مســابقات جام 
جهانی اعالم شــد که نام دو تیرانداز 
از اصفهان در بین نفــرات اعزامی به 
چشم می خورد. گلنوش سبقت الهی 
تیرانداز اصفهانــی به همراه وحید 
گلخندان، هانیه رستمیان، سیده 
شــیرین مرتضوی، لعیا محمدی، 
مهدی تنــدری و محمد تاجدینی با 
مربیگری سکینه خدابنده لو در رشته 
تپانچه در این مســابقات حضور پیدا 
خواهد کرد. حسین باقری، دیگر تیرانداز اصفهانی تیم ملی است که 
به همراه مه لقا جام بزرگ، نرجس امام قلی  نژاد، نجمه خدمتی، الهه 
احمدی و پوریا نوروزیان در رشته تفنگ و با زائر رضایی به عنوان 

مربی در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.
شایان ذکر است که مســابقات تیراندازی جام جهانی به میزبانی 
شهر گاالبای آذربایجان و از تاریخ 16 الی 24 خرداد ماه با حضور 13 

تیرانداز و 2 مربی از ایران برگزار می شود.

سیدمهدی رحمتی با دریافت 6 گل از العین، کابوسناک ترین شب 
زندگی ورزشــی خود را در ورزشگاه 
هزاع بن زاید پشــت ســر گذاشــت. 
دروازه بان استقالل البته در جریان 
بازی چندین مهار خوب هم داشت 
و در چندین نوبــت دروازه تیمش 
را از فروپاشــی نجــات داد. با این 
وجود، صرف نظــر از آنکه رحمتی تا 
چه اندازه روی گل هــای دریافتی و 
شکست سنگین اســتقالل مقصر بود سخت 
بتوان دروازه بانی را در شبی که 6 گل دریافت کرده است به راحتی 
تبرئه کرد.24 ساعت پس از این فاجعه تلخ، روزنامه ورزشی گل از 
قرار داشتن نام شماره یک پیشین تیم ملی در لیست زالتکو کرانچار 
و بازگشت احتمالی این ملی پوش ســابق به اصفهان برای بازی در 

سپاهان خبر داده است.
اگرچه قضاوت درباره شرایط فنی کلی یک بازیکن به صرف نتیجه 
یک مسابقه اصال عادالنه نیست؛ اما شایعه سپاهانی شدن رحمتی 
مصادف با روزهایی که به درست یا غلط او مغضوب استقاللی های 

خشمگین شده است هم در نوع خود جالب به نظر می رسد.

اینیستا 33 ساله تا تابستان 2018 با بارسلونا قرارداد دارد و این در 
حالی اســت که این فصل تنها 13 بار 
از ابتدا در ترکیب تیمــش در اللیگا 
قرار گرفته است. با این حال هافبک 
اسپانیایی مدعی شد که آرزویش 
این است که در بارســا بازنشسته 
شود، باشگاهی که در 12 سالگی به 

آن پیوسته است.
 او گفت: »در طول چند ماه اخیر بارها 
گفته ام. نمی گویم که از گفتنش خسته شده ام 
ولی عالقه مندم که در این مقطع از فوتبالم، آینده ام را تعیین کنم. 
دوست دارم با خودم و باشــگاه صادق باشم.  شکی ندارم که قدرت 
بدنی، انگیزه و هدف برای ادامه دادن و نمایش بهترین عملکردم را در 

خود می بینم. شکی در این نیست.
 ولی گاهی شرایطی وجود دارد که باعث می شود من سراغ تصمیماتی 
بروم. کامال طبیعی است که چنین چیزهایی در ذهن خطور کند. 
بســتگی به این دارد که اوضاع چگونه پیش برود، اینکه باشگاه چه 
پیشنهادی داشته باشد. با این حال آرزوی من همیشه خداحافظی 
در بارسلونا بوده و این آرزو هیچگاه تغییر نخواهد کرد. از وقتی 12 

ساله بودم آرزویم همین بود ولی همیشه احتماالتی وجود دارد.« 

مسابقات جام جهانی آذربایجان؛

2 تیرانداز اصفهانی در ترکیب تیم ملی 
تیراندازی قرار گرفتند

رحمتی در لیست کرانچار! 

اینیستا:

 آرزویم بازنشستگی در بارسلوناست

خبر روز 

شایعه روز

فوتبال جهان

سرمربی پرسپولیس که در طول فصل سعی کرد 
با سیاســت یکی به نعل، یکی بــه میخ بحران  ها 
و حاشــیه های کوچک و بزرگ تیمــش را مهار 
و کنترل کند و سرخ پوشــان را پس از 9 ســال به 
قهرمانی لیگ برســاند، ظاهرا دیگر کاســه صبرش 
لبریز شــده و قصد دارد مصاحبه ای آتشین و انتقادی 

انجام دهد. 
 مرد کروات که عالوه بر موفقیت در لیگ، پرســپولیس را از گروهش در لیگ قهرمانان باال آورد، 
رفتارهایی را اخیرا دیده که در شأن خود و تیم قهرمانش نمی داند.  مشکالت مالی هنوز به قوت 
خود باقی است، پاداش قهرمانی پرداخت نشده ، مالیات برانکو و دستیاران خارجی هم معضلی 
بزرگ شده و چون هنوز پرداخت نشده احتمال ممنوع الخروج شدن او و دستیاران کرواتش 

وجود دارد.   عالوه بر این باید وضعیت مبهم نقل و انتقاالت پرسپولیس به  خصوص جذب بازیکن خارجی را به 
این موارد اضافه کرد که باعث شده وضعیت گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای در هاله ای از ابهام قرار گیرد.  در 
کنار همه این مسائل ریز و درشت، غیبت علی اکبر طاهری، سرپرست باشگاه در چند روز اخیر و عدم حضور 
منظم او در باشگاه بیشتر نگران کننده شده و شایعه تغییر کادر مدیریتی قوت گرفته است.  هرچند وزیر ورزش 
و جوانان در روزهای اخیر اعالم کرده که مدیریت باشــگاه پرسپولیس تغییر نمی کند و طاهری ابقا شده، اما 
ظواهر امر چیز دیگری می گوید و برانکو که فرد باهوشی است به خوبی متوجه این موضوع شده .  مراجعات مکرر 
او به باشگاه به بهانه های مختلف نشان از نگرانی های مرد کروات بابت مسائل مختلف از جمله مالیات و نقل و 
انتقاالت پرســپولیس دارد.  برانکو می داند که فصل آینده کارش به مراتب دشوارتر از فصل اخیر خواهد بود، 
چرا که همه تیم  ها با تمام قدرت و انگیزه باال مقابل پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی قرار می گیرند؛ بنابراین 
تقویت و تدارک تیم باید بهتر از فصل گذشته باشد، چیزی که با توجه به اوضاع حاکم بر باشگاه بعید به نظر 

می رسد، مگر آن که وضعیت مدیریت و منابع مالی پرسپولیس هرچه زودتر مشخص شود.

در شهر

رییس سازمان ورزش شــهرداری اصفهان در رابطه با 
میزان موفقیت مردم اصفهان در ورزش ها اظهار کرد: 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان توسعه ورزش های 
همگانی را بر عهده دارد که در بخش بانوان و با گرایش 
آموزش کالس های آموزشی بسیار بیشتر شده اند؛ چرا 

که بانوان اقبال بیشتری برای آن پیدا کرده اند.
علی قاســمی افزود: 67 درصــد از مخاطبان مردمی 
ورزش های همگانی از بخش بانوان هستند که از رده 6 
سال تا بزرگساالن و کهنساالن در این  عرصه فعالیت 
دارند. رییس سازمان ورزش شهرداری اصفهان در ادامه 
عنوان کرد: این آمار از میزان اســتقبال نشان دهنده 
این است که آقایان باید وقت بیشتری برای ورزش به 
خصوص ورزش های همگانی بگذارنــد و برنامه ریزی 

دقیقی برای پرداختن به امر ورزش داشته باشند.
وی با بیان اینکه رشــته های رزمی هم در بخش پایه 
از اقبال خوبــی برخوردار هســتند، اذعــان کرد: در 
27 رشــته ای که سازمان ورزش شــهرداری اصفهان 
خدمات دهــی می کند، رشــته هایی ماننــد آمادگی 
جسمانی، پیالتس، ایروبیک، والیبال، فوتسال بانوان و 

غیره از اقبال بیشتر عمومی برخوردار هستند.
قاســمی در رابطه بــا اولویت های ســازمان ورزش 
شهرداری اصفهان برای ســال 96 گفت: اولویت های 
ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان مــواردی مانند 
تشکیل 2 هزار تیم ورزشی محالت و انجام رقابت های 
الزم از ســطح محالت، منطقه و کالنشــهر اصفهان 
هســتند. وی تصریــح کــرد: همچنیــن راه اندازی، 
ســازمان دهی و فعال کردن تیم های ورزشی محالت 
یک حرکت جدیــدی در محالت به وجــود آورده که 
این تیم ها تجهیز و پشــتیبانی شــده و در طول یک 
بازه زمانــی 8 الی 9 ماهه به خصوص رده های ســنی 
جوانان و نوجوانان در ترکیب تیم های ورزشی محالت 
قرار خواهند گرفت. رییس ســازمان ورزش شهرداری 
اصفهان در ادامه بیان کرد: عمده برنامه های ســازمان 
ورزش شهرداری اصفهان در ســال جاری در محالت 
است، چرا که بحث ورزش در محالت در اهمیت ویژه 
و خاصی برخوردار است. وی در پایان ابراز کرد: حدود 
70 درصد اقدامات سازمان ورزش شهرداری در سال 
96 اعم از برگزاری همایش ها، جشــن ها، مسابقه ها، 
جشــنواره ها و به خصوص بخش آموزشــی و ارتقای 
سطح دانش مردم برای پرداختن به امر ورزش در سطح 

محالت خواهد بود.

رییس سازمان ورزش شهرداری اصفهان خبر داد:

 استقبال بانوان اصفهانی
   از ورزش های همگانی

پر افتخارترین تیم لیگ برتر، پانزدهمین فصل لیگ برتر را 
کابوس وار پشت سر گذاشت و در پایان لیگ به رتبه ای بهتر 
از پانزدهمی دست نیافت. مدیران باشگاه سپاهان با حسین 
فرکی، ایگور استیماچ و قاســم زاغی نژاد و ستاره های گران 

قیمت نتوانستند حتی در نیمه باالیی جدول قرار بگیرند.
عبدا... ویســی با به قهرمان رساندن اســتقالل خوزستان، 
فرمول لیگ برتر را تغییر داد تا تیم ها بــه دنبال مربی های 
جوان و تقلیل میانگین ســنی تیمشان بروند. سپاهان نیز از 
این قاعده مستثنی نبود و با استخدام عبدا... ویسی، سرمربی 
تیم قهرمان لیگ برای فصل جدید دست به تغییراتی در این 
 تیم دست زد. تغییراتی که ســرمربی این تیم آن را انقالبی

 نامید.
 ویسی در همان هفته ابتدایی، لیست خروجی را روی سایت 

باشــگاه قرار داد که نام های کاپیتان های دوم و ســوم 
سپاهان در این لیست به چشم می خورد. عبدا... ویسی، 

هادی عقیلی، حسین پاپی، شهاب گردان، رحمان 
احمدی، لوســیانو پریرا، محمدرضــا خلعتبری، 
لئانــدرو پادوانی، عبدا...کرمــی، علی حمودی و 
امین منوچهری را به ســمت درهــای خروجی 
باشگاه ســپاهان هدایت کرد و جوانان تازه نفس 
و جویای نامی مانند طالب ریکانی، عارف غالمی، 
میالد ســرلک، جالل الدین علی محمدی، فرید 

بهزادی کریمی، رضا میرزایــی و مهرداد محمدی 
جای آنها را گرفتند.

ویســی با این تغییرات میانگین سنی و مالی باشگاه را 
تقلیل داد تا تیمی تازه نفــس را راهی میدان کند، اما این 

مربی با شروع فصل نتوانســت نتایج خوبی را به دست آورد. 
سپاهانی ها روی نموداری سینوسی حرکت می کردند و دارای 
ثباتی در ترکیب و نتیجه نبودند، اما هواداران که از این روند 
خسته شــده بودند انتقاداتی را به ویسی وارد کردند تا فشار 

روی این مربی بیش از پیش شود.
ویســی بازهم نتوانســت ســپاهان را بــه ثبانی در 

نتیجه گیری برساند تا مدیرعامل باشگاه به عبدا... 
ویسی اولتیماتوم بدهد. ویسی پس از اولتیماتوم 
طاهری، ذوب آهن را در نقش جهان از پیش روی 
برداشــت، اما پس از این بازی راهی بیمارستان 

شد. زردپوشان ســپاهانی بدون حضور ویسی به 
مشهد رفتند و در مقابل ســیاه جامگان به تساوی 

دست پیدا کردند تا به تعطیالت نوروزی 
بروند، اما این تعطیــالت با تغییر در 

ســکان هدایت این تیم همراه بود 
و عبدا... ویســی از ســپاهان 

اخراج شد تا بالفاصله و از 
سوم فروردین ماه زالتکو 
کرانچــار، ســرمربی 
اســبق این تیم مجددا 

سکان هدایت ســپاهان را بر عهده بگیرد تا نقل 
و انتقاالت لیگ هفدهم برای ســپاهان از سوم 

فروردین آغاز شــود.کرانچار از هفته بیســت و پنجم لیگ 
شــانزدهم روی نیمکت سپاهان نشســت تا با تیمش آشنا 
شــود، اما در همین شــش هفته تاثیر مثبتی را بر شــکل 
بازی و عملکرد فنی ســپاهان گذاشــت و پیش نمایشی از 
 ســپاهانی که در فصل آینده قرار اســت ببینیم را نمایش

 داد.
4 برد، 1 تساوی و تنها 1 شکست کارنامه خوب کرانچار در 6 
هفته پایانی لیگ  شانزدهم بود تا سپاهان را به یک قدمی آسیا 

رسانده باشد و در رده پنجم قرار بگیرد. 

با به پایان رسیدن فصل، قرار داد کرانچار به مدت 2 سال دیگر 
تمدید شد تا سپاهانی ها عالقه خود را به این سرمربی نشان 

دهند و سندی بر نتیجه گیری خوب این سرمربی باشد.
 کرانچار پس از عقــد قرارداد بــه خبرنگار تســنیم گفت:

 » من کسی هستم که می توانم سپاهان را برای جنگیدن در 
کورس قهرمانی آماده کند و باشگاه با تمدید قراردادم نشان 
داد که به دنبال این موضوع اســت. از چنــد بازیکن جدید 
اســتفاده خواهیم کرد تا بتوانیم تیم را به روند آرمانی که در 

ذهن داریم برسانیم.«
پس از این مصاحبه کرانچار به کرواسی رفت تا لیست ورودی 
تیمش را آماده کرده و به باشــگاه تحویل دهد. کرانچار پس 
از چند روز به ایران بازگشت و لیســت ورودی را به طاهری، 
مدیرعامل این تیم تحویل داد و دوباره به کرواسی رفت  تا 23 
خرداد برای برپایی اردوی آمادگی پیش فصل سپاهان مجددا 

به ایران بازگردد.
گفته می شود کرانچار از مدیران باشگاه خواسته تا جبارف و 
حاج صفی را به هر قیمتی شده برای فصل بعد حفظ کنند 
که باشگاه فعال نتوانسته با این دو بازیکن تمدید کند؛ البته 
پرونده جبارف دچار پیچیدگی خاصی است و دو باشگاه 
سپاهان و اســتقالل در کش و قوس به دست آوردن این 

بازیکن ازبکستانی برای فصل بعد خود هستند.
سپاهان در اولین اقدام، لیســت خروجی تیم را روی سایت 
باشــگاه قرار داد تا بازیکنان بتوانند با آرامش  تیم آینده خود 
را مشــخص کنند. در این لیســت خرید های ویسی به چشم 
می خوردند و نام هایی چون: فرید بهزادی کریمی، علی احمدی، 
جالل عبدی، طالب ریکانی و محمد روشندل جای داشت، اما از 
درب ورودی باشگاه این شاهین ثاقبی بود که وارد شد تا اولین 
خرید سپاهانی ها نام بگیرد. ثاقبی سابقه بازی در تراکتورسازی 
را دارد و فصل اخیر را نیز برای ملــوان به میدان رفته بود. پس 
از ثاقبی، دومین خرید ســپاهانی ها برای تقویت خط دفاعی 
این تیم در دســتور قرار گرفت و سیاوش 
یزدانی، مدافع فصل گذشــته پیکان 
تهران به تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان پیوســت، اما پس از 
یزدانی حسن جعفری 
ســومین خریــد 
سپاهانی ها بود 
که بازهم در 
خط دفاعی 
این تیم اتفاق 
افتاد.این درحالی اســت که از خرید های 
دیگر سپاهانی خبری نیســت و باشگاه در 
ســکوت خبری در حال مذاکره با بازیکنان 
لیســت کرانچار اســت. باید نشست و دید 
که این ســکوت ســپاهان به چه معناست 
و جنتلمن کــراوت چه کســانی را همراه 
زردپوشان برای فصل آینده انتخاب کرده 

است؟

لیگ جهانــی 2017 از فردا، 12 خــرداد ماه آغاز 
می شود  و ملی پوشان ایران در هفته اول رقابت ها ، 

مصاف خود را با رقبای شان آغاز می کنند.
والیبالیست های ایران در اولین هفته این رقابت ها با 
لهستان، ایتالیا و برزیل هم گروه هستند و از ساعت 

22:30 دقیقه جمعه 12 خرداد ماه در اولین 
دیدار خود به مصاف ایتالیا می روند. این دیدار 

در پساروی ایتالیا برگزار می شود.
آخرین دیدار ایران و ایتالیا در المپیک 2016 
ریو بود که با برتری ایتالیایی ها و صعود این 

تیم به نیمه نهایی همراه شد.
اولین رویارویی این دوتیــم در لیگ جهانی 
به ســال 2013 و اولین حضور ایران در این 
رقابت ها باز می گردد؛ جایی که شــاگردان 
والسکو با نتیجه  سه بر یک برابر ایتالیا پیروز 
شدند. برتری برابر ایتالیا دومین پیروزی ایران 

در تاریخ لیگ جهانی بود.
از ایتالیا می توان  به عنوان حریف همیشــگی ایران 
در لیگ جهانــی یاد کرد. این تیم در ســال 2014 
هم با ملی پوشــان ایران هم گروه شــد که این بار 
 ایتالیا هــر دو بازی خود را ســه بر صفــر از ایران

 برد.نکته جالب درباره گروه بندی ایران در هفته اول 

لیگ جهانی 2017 این است که این گروه بندی در 
سال 2014 هم تکرار شده بود. در آن دوره ایتالیا با 6 
برد و 19 امتیاز و ایران هم با همین تعداد برد و امتیاز 
اول و دوم شدند. برزیل و لهستان هم سوم و چهارم 

شدند و از رسیدن به دور بعد بازماندند.

تیم   ملی ایران در 2014 دو پیروزی و دو شکســت 
برابر برزیل، دو شکســت و دو پیروزی برابر ایتالیا و 

چهار پیروزی برابر لهستان کسب کرد.
ایران و ایتالیا در دیدار رده بندی لیگ جهانی 2014 
برای پنجمین بار در این دوره به مصاف هم رفتند که 

ایتالیا با نتیجه  سه بر صفر پیروز شد و مقام سومی 
را کسب کرد.

در سال 2016 هم ایتالیا به ایران آمد و در ورزشگاه 
12 هزارنفری آزادی به مصــاف ایران رفت. در این 
دیدار ایتالیا موفق شد با نتیجه  سه بر صفر ایران را 
از پیش رو بردارد.تیم های لهستان، ایتالیا و 
برزیل که در هفته اول لیگ جهانی با ایران هم 
گروه هستند، مجموعا 18 قهرمانی در لیگ 

جهانی را کسب کردند.
برزیل 9 قهرمانی، شــش نایــب قهرمانی و 
چهار سومی، ایتالیا هشت قهرمانی، سه نایب 
قهرمانی و چهار مقام سومی و لهستان هم یک 
قهرمانی و یک مقام سومی را در لیگ جهانی 

کسب کرده اند.
سعید معروف، فرهاد ســال افزون، رضا قرا، 
امیر غفور، فرهاد نظری افشار، فرهاد قائمی، 
مجتبی میرزاجانپور، میالد عبادی پور، محمد 
جواد معنوی نژاد، ســامان فائزی، عــادل غالمی، 
مســعود غالمی، مهدی مرندی و مصطفی حیدری 

14 بازیکن ایران در هفته اول لیگ جهانی هستند.
محمد موسوی هم به دلیل آسیب دیدگی در هفته 

نخست لیگ جهانی به میدان نمی رود.

منهای فوتبال

رویارویی شاگردان کوالکوویچ با بزرگان والیبال جهان

شاید خیلی ها اسم میکائیل موریرا را نشنیده باشند، اما او یکی 
از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال محسوب می شود. میکائیل 
به عنوان فیزیوتــراپ در تیم کارلوس کــی روش حضور دارد. 
خبرآنالین به نکته جالبی درباره این مربی اشاره کرده و نوشته: او 
جوان ترین مربی تاریخ تیم ملی به حساب می آید. میکائیل 22 
ساله است و مدت زیادی نیست به تیم ملی اضافه شده؛ او بعد از 

سعید عزت اللهی جوان ترین عضو تیم ملی است.

جوان ترین مربی تیم ملی فوتبال

مهدی کیانی که چند روز قبل قراردادش را با باشگاه تراکتورسازی 08
تمدید کرد، برای دهمین ســال متوالی پیراهن این تیم را برتن 
می کند تا ســومین بازیکن در تاریخ تراکتور باشد که سال های 
حضورش در این تیم دورقمی می شــود. پیش از کیانی، علیرضا 
پژمان و ناصر ساعی ســابقه یک دهه بازی در تیم تراکتورسازی 
تبریز را داشته  اند. علیرضا پژمان در سال 71 به تیم تراکتورسازی 

تبریز پیوست و تا سال 81 در این تیم حضور داشت.

کیانی در تراکتورسازی دورقمی شد
در پی انتشار فهرست اسامی بازیکنان دعوت شده به 
اردوی تیم ملی، ازبک ها کاپیتان دوم خود را رســما 
بازیکن استقالل تهران معرفی کردند.در شرایطی که 
طی هفته های گذشته جنجال های زیادی در خصوص 
تیم آینده سرورجباروف نقل محافل فوتبالی شده بود، 
فدراسیون فوتبال ازبکستان در اقدامی جالب جباروف 

را رسما بازیکن استقالل تهران معرفی کرد. 

جباروف، رسما بازیکن استقالل معرفی شد!

سکوت سپاهان به چه 
معناست؟

حرکت درسایه

در آســتانه حضور نماینده فوتســال ایران در جام باشــگاه های 
آســیا، عدم انجام تعهدات از ســوی 
باشگاه باعث شده تا زمزمه هایی مبنی 
بر اعتصاب دســته جمعی از سوی 
بازیکنان به گوش برسد.در حالی که 
گیتی پسند در گروه مرگ مسابقات 
جام باشگاه های آسیا با تیم شنژن 
چیــن و شــریکر اوزاکای ژاپن قرار 
گرفته، اوضاع داخلــی تیم دوباره رو 
به بحران می رود. این باشــگاه که در 
فصل گذشته با حواشی زیادی دست به گریبان بود، بعد از قهرمانی 
و راهیابی به جام باشگاه های آسیا با بازیکنان کلیدی خود تمدید 
قرارداد کرد، اما عمل نکردن به تعهدات مالی باعث شده تا آرامش 
از اردوی تیم سلب شود. مهران عالیقدر، ملی پوش تاثیرگذار گیتی 
پسند در اردوی شهرکرد شرکت نکرده و ادامه همکاری اش با باشگاه 
در هاله ای از ابهام است. پیشــنهاد تیم هایی مثل مس سونگون و 
حفاری اهواز هم باعث شــده عالیقدر تا برطرف شدن مشکالتش 
در تمرین ها شرکت نکند؛ البته این مشــکل تنها به عالیقدر ختم 
نمی شود و سایر بازیکنان نیز تصمیم گرفته اند در صورت بر طرف 

نشدن مشکالت، از هفته آینده دست به اعتصاب بزنند.
مهران عالیقدر، درباره دلیل غیبتش در تمرین های گیتی پســند 
گفت: با مسئوالن باشگاه توافق کردم تا زمانی که برخی مسائل حل 
نشود، در خدمتشان نباشم. فکر می کنم اگر بخواهم در این برهه، 
این مسائل را باز کنم، نفعی برای باشــگاه نداشته باشد و ترجیح 
می دهم که موضوع، در آرامش حل شــود. به طور قطع ظرف یک 

هفته آینده تکلیفم روشن شود.

اعتصاب دسته جمعی در گیتی پسند

سوژه روز

منتظر جنجال برانکو باشید

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی

باسمه تعالی
آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات پزشکی پرستاری 

 مراکز خدمات جامع ســالمت الف( هرند ب( اسالم آباد 

ج(کفران وابسته به مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل فرمایند.

م الف: 47373
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نگارش کتاب دايره المعارف قرآن در اصفهان
رضا حق گويان، محقق و نويسنده اصفهانی موفق شد در مدت 5 سال کتاب دايره المعارف قرآن 
کريم را به تحرير در آورد.در اين کتاب تمام موضوعات قرآني از الف تا ي آورده شده؛ به اين صورت 

که تمام آيات مربوط به موضوع همچنين تفاسير مختلف جمع آوري شده است.

شهرداری

احیای مسجدعلی در اصفهان ؛

 تالش برای زنده نگه داشتن 
یادگاری از تاریخ

ســاماندهی مســجدعلی با اعتباری بالغ بر ۱۱ ميليارد ريال و با 
همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان به اتمام 

رسيده است .
در شهر اصفهان مساجدی از دوره های مختلف تاريخی به يادگار 
مانده است که از جمله آنها می توان به مسجد مصلی، مسجد سيد، 
مسجد حکيم ، مسجد علی، مسجد لنبان و مساجد پيرامون ميدان 

امام )ره( اشاره کرد.
شــهرداری اصفهان بــرای مرمت مســاجد تاريخی اين شــهر 
فعاليت هايی را در کنار دستگاه هايی همچون اوقاف انجام داده به 
طوری که همه ســاله اين نهاد مبالغی را برای کمک به مساجد به 

خصوص مساجد تاريخی پيش بينی کرده است.
يکی از اين مساجدی که به تازگی مرمت و نوســازی آن به پايان 
رسيده مسجد علی اســت، بنايی متعلق به دوره سلجوقيان که در 
ميدان قيام يا ميدان کهنه اصفهان، محله هارونيه و کوچه ای به نام 

مسـجد علـی و رو بـه روی بقعه متبرکه هارونيه قرار گرفته است.
به گفته حسين کارگر، مدير منطقه 3 شهرداری اصفهان مرمت و 
نوسازی اين بنای تاريخی با اعتباری بالغ بر ۱۱ ميليارد ريال انجام 
شده اســت.وی افزود: در راستای مرمت و نوســازی اين مسجد، 
استحکام بخشی سقف مســجد و ديواره های شمالی مسجد علی 
با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان انجام 

شده است.
مدير منطقه 3 شهرداری اصفهان ادامه داد: طبق برنامه ريزی های 
انجام شده مرمت ابنيه های تاريخی اين منطقه در دستور کار قرار 
دارد که تاکنون ترميم و مرمت و سبک سازی مسجد امام علی)ع(، 
مقبره باباقاســم، منزل تاريخی مقابل آيت ا... محقق و مرمت خانه 

استاد همايی انجام شده است.

رييس شــورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان 
اظهار کرد: 5 رمضان، يادآور رخداد مهمی اســت که منجر 
به سقوط رژيم شاهنشاهی شد و الزم اســت ياد و خاطره 

شهدای 5 رمضان را گرامی بداريم.
جعفر عسگری افزود: بی شــک ايران اسالمی مورد عنايت 
حضرت ولی عصر)عج( اســت؛ چراکه امام)ره( برای رشــد 
و ترقی جامعــه قيام کردند و چنين مناســبت هايی يادآور 

آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی است.

رييس شــورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: حضرت امام)ره( بــا انقالبی که انجام دادند نشــان 
 دادند که می توان خدايی شد، شــهدا نيز برای اسالم قيام

 کردند.
وی تصريح کرد: امنيتی که در مرکز ناامنی ها در ايران وجود 
دارد نشــان دهنده اقتدار جمهوری اسالمی است، برگزاری 
انتخابات باشــکوه نيز پايه های انقالب را مستحکم کرده و 
طيف های سياسی نبايد اين پيروزی را به پای خود بگذارند، 

دشــمنان درصدد برنامه ريزی برای تکرار فتنه 88 بودند و 
اين امر محقق نشد.

عسگری يادآور شــد: در ســالروز رحلت امام خمينی)ره( 
وظيفه داريم تا ابعاد شــخصيتی حضرت امام)ع( را تبيين 
کنيم؛ روحيه جهادی و انقالبی بايد در جامعه ايجاد شــود 
که در اصل همان ندايی است که امام)ره( در زمان پيروزی 

انقالب سر دادند.
وی عنوان داشــت: محور همــه اصول و قواعــد، اقدامات 
امام)ره( اسالم و مردم بود و ستاد برگزاری بيست و هشتمين 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره( با رويکرد بازخوانی 
انديشــه های حضرت امام)ره( درصدد تبيين انديشه ها و 

شيوه های مبارزاتی ايشان است.
رييس شــورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان 
بيان کرد: روحيه انقالبی جامعه نبايد در اثر تفاوت ديدگاه ها 
و ســليقه ها از بين برود و ما بايد بدانيم که دشــمن از چه 

ناحيه ای می خواهد به ما ضربه بزند.
وی اذعان داشت: جلســه هماهنگی در اصفهان در محضر 
نماينده ولی فقيه اســتان اصفهــان و همچنين در حضور 
مسئوالن استانداری برگزار شــده که مراسم همراه با اقامه 
نماز جماعت و صرف افطار در استان اصفهان برگزار می شود؛ 
امسال با توجه به تقارن سالگرد رحلت امام)ره( با ماه مبارک 
رمضان اعــزام مردم از اســتان اصفهان به مرقــد امام)ره( 
محدود به 4 شهرستان شــده که حدود 2 هزار و 500 زائر 
از شهرستان های کاشان، نطنز، اردستان و آران و بيدگل به 

حرم امام)ره( اعزام خواهد شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات استان اصفهان خبر داد:

اعزام 2500 زائر از استان اصفهان به مرقد مطهر امام خمینی)ره(

با مسئوالن

معاون گردشــگری اداره کل ميراث فرهنگی اســتان 
اصفهان با اشاره به وضعيت بوم گردی در استان اظهار 
داشت: استان اصفهان در مورد اقامتگاه های بوم گردی 
رتبه نخســت کشــوری را به خود اختصاص داده و با 
افزايش مجوزها و بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی 

اين تعداد افزايش پيدا می کند.
محســن يارمحمديان با بيان اينکه در سال 95 تعداد 
اقامتگاه های بوم گردی در اســتان ۱55 اقامتگاه بود، 
افزود: از ابتدای ســال تا کنون حــدود ۱5 اقامتگاه به 
ظرفيت های بوم گردی استان اضافه شده است و در حال 
حاضر حدود ۱70 اقامتگاه در مناطق مختلف اســتان 

پذيرای گردشگران داخلی و خارجی هستند.
معاون گردشــگری اداره کل ميراث فرهنگی اســتان 
اصفهان با بيان اينکه 99 درصد اقامتگاه های بوم گردی 
توسط بخش خصوصی احداث می شود، گفت: ميراث 
فرهنگی در راســتای حمايت از اين سرمايه گذاران از 
طريق صندوق کارآفرين اميد، به اين افراد وام می دهد 

که البته سال جديد هنوز اين وام اعطا نشده است.    

فعالیت بیش از ۱۷۰ منطقه 
بوم گردی در استان اصفهان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان خبر داد:

مديرکل حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: تغيير 
رنگ آب رودخانه زاينده رود در مبارکه و لنجان به دليل ورود 
پساب تصفيه خانه به داخل رودخانه بوده که در همان ساعت 

نخست اين مشکل برطرف شد.
حميد ظهرابی در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در اصفهان، با 
بيان اينکه مردم هيچ نگرانی در مورد ورود فضوالت يا ماده 
شيميايی به داخل آب زاينده رود نداشته باشند اظهار داشت: با 
توجه به اينکه اين تصفيه خانه در منطقه پايين دست رودخانه 
است و تصفيه کردن آب آشاميدنی در باال دست زاينده رود 
انجام می شود، هيچ مشکلی در کيفيت آب آشاميدنی برای 

مردم پيش نمی آيد.

وی با اشاره به اينکه هم اکنون رنگ آب زاينده رود در منطقه 
لنجان به حالت قبل برگشــته اســت، افزود: با تعميرشدن 
سيســتم پمپاژ تصفيه خانه در محدوده شهرستان لنجان، 
اين پساب اگر هم به اصفهان برســد قرمزی آن کم رنگ تر و 

رقيق تر می شود.
مديرکل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان به انجام 
تعمير تصفيه خانه در لنجان در همان ســاعات نخست بروز 
مشکل اشاره و خاطرنشان کرد: در حدود يک ساعت پساب 
تصفيه خانه آب آشاميدنی وارد بســتر رودخانه زاينده رود و 
همراه گل و الی و ترکيبات منعقد کننده ســبب اين تغيير 

رنگ در آب شده بود.

وی با بيان اينکه کيفيت آب رودخانه در لنجان و مبارکه به 
حالت قبلی خود برمی گردد، افزود: به وسيله اين تصفيه خانه 
آب آشاميدنی پمپاژ و بعد به تصفيه خانه انتقال پيدا می کند 
و در نهايت توسط استخرهايی بخار گل و الی از آب برداشته 

می شود.

تکذیب شایعات ورود ماده شیمیایی به زاینده رود؛

 آب آشامیدنی اصفهان مشکلی ندارد؛ مردم نگران نباشند

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان:

  عملیات اجرایی خیابان
 سردار شهید تقی یار  تکمیل شد

مدير منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: عمليات اجرايی 
خيابان شهيد ســردار تقی يار  در خيابان شهيد اشرفی اصفهانی - 
جنب ميدان سردار شهيد بختياری به طول 540 متر و عرض 2۶ 

متر تکميل شد.
رسالت با اشاره به اينکه برای آزادسازی اين پروژه 42 ميليارد ريال و 
برای احداث آن نيز ۱0 ميليارد ريال هزينه شده است، افزود: خيابان 
شهيد سردار تقی يار در روان سازی ترافيکی و نوسازی بافت فرسوده  

منطقه رهنان تاثير بسزايی دارد.
مدير منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان با اشــاره به ديگر پروژه های 
منطقه عنوان کرد: درسال جاری يک خيابان 20 متری در خيابان 
شريف غربی حدفاصل خيابان سودان و خيابان آيت ا... زاهدی واقع 

در خيابان شريف شرقی احداث خواهد شد.
رسالت در بخش ديگر ســخنان خود با تاکيد بر اينکه بايد سرانه 
فرهنگی منطقه نيــز افزايش يابد، گفت: در همين راســتا احداث 

مجموعه فرهنگی دار القرآن کريم در دست اجرا قرار دارد.

مرمت تزيينات کاشــی کاری ايوان جنوبی گنبد خانه 
عظيم مسجد تاريخی امام اصفهان آغاز شد.

معاون ميراث فرهنگی،صنايع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان گفت: با سست شدن کاشی های ايوان 
بخش جنوبی مسجدکه خطر ريزش آن را به همراه دارد 

مرمت و استحکام بخشی اين محدوده آغاز شد .
ناصر طاهری هزينه مرمت اين قســمت ازمســجد را 
500ميليون ريال دانست و افزود :مرمت اين بنا تا يک 

ماه ديگر به اتمام می رسد. 
مسجد امام اصفهان که در متون تاريخی با نام مسجد 
جامع عباسی و مســجد صاحب الزمان )ادرکنی( نيز 
خوانده شــده يکی از زيبا ترين و عظيم ترين مساجد 
تاريخی جهان اسالم است که در محور جنوبی مجموعه 
جهانی ميدان امــام)ره( )نقش جهــان( اصفهان واقع 

شده است .
اين بنا در دوران سلطنت شاه عباس اول وبه دست استاد 
علی اکبر اصفهانی از معتبرترين معماران مکتب علمی 

اصفهان در سده يازدهم هجری قمری بنا شده است .

 مرمت تزیینات ایوان 
گنبد خانه مسجد امام اصفهان

حصر وراثت
3/205  آقای حسین میرزابیگی نایینی به شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه 66/96  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس جبلی نایینی به شناســنامه شماره 5 در تاریخ 1389/7/26 
در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- متقاضی: حســین میرزابیگی نایینی )همســر( 2- مرتضی میرزابیگی 
نایینی 3- مجتبی میرزابیگی نایینی 4- مصطفی میرزابیگی نایینی )پســر( 5- زهرا 
میرزابیگی نایینی )دختر( 6- غالمرضا جبلی نایینی )پدر( اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 107 شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف نایین)مجتمع شماره یک(  )138 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/215 در خصوص پرونده کالســه 960117 خواهان آرش صادقیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت  مهران مرادی عماد مرادی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/4/19 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب 
روبروی مدرسه نیلی  پورجنب ســاختمان صبا پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 7449 شعبه 9 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()117 کلمه، یک کادر(
ابالغ

شــماره   9610100353801542 ابالغنامــه: شــماره   3 /216
پرونده:9609980353800060 شماره بایگانی شعبه:960392 ابالغ شونده حقیقی: 
رضا توری فرزند غالمحسین کدپستی: 8451713643 به نشانی فالورجان 3 راه بقیع 
جنب ســوپر مارکت مصطفی تاریخ حضور:1396/04/11 یک شنبه ساعت: 10/30 
محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه3 اتاق شماره 310 علت حضور: در خصوص شکایت شیدا احمدی علیه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:7391 شعبه 

112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(  )80 کلمه، یک کادر(
ابالغ راي

3/190 شــماره پرونده : 907/95 ش 1شــماره دادنامــه : 159-96/03/02 مرجع 
رسیدگي کننده : شعبه اول شــوراي حل اختالف نائین خواهان : آقاي جواد کریمي 
فرزند ابوالفضل ساکن نایین منازل سازماني اداره دارایي خوانده : آقاي میثم موسي 
خاني گنجه فرزند حیدر علي مجهول المکان خواســته: مطالبه وجه چک گردشکار : 
خواهان دادخواستي بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده حوزه 
بتصدي امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. راي 
شــورا در خصوص دعوي آقاي جواد کریمي فرزند ابوالفضل بطرفیت آقاي میثم 
موســي خاني گنجه فرزند حیدر علي به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000ریال 
موضوع دو فقره چک مســتند دعوي به شــماره هــاي 9138/380485- 07 مورخ 
94/03/05 بــه مبلــغ 100/000/000 ریــال و 9138/380477 - 9138-07مــورخ 
94/04/14 به مبلغ 20/000/000 ریال هر دو عهده بانک ملي شــعبه خیابان آیت اله 
سعیدي با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرســي به شرح متن دادخواست نظر 
به اینکه چکها درید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و مصون از هرگونه 
تعرض بوده و به اصالت آن خدشه اي وارد نشده اســت و خوانده در مقابل دعوي 
مطروحه دفاع و ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده و دلیلي دائر بر پرداخت مورد دعوي و 
تحصیل برائت الذمه از سوي ایشان ابراز نگردیده ، لذا شورا دعوي را ثابت تشخیص 
داده به استناد مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسي در 
امور مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/070/000 ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا زمان 
وصول طبق شــاخص بانک مرکزي در حق خواهان محکوم مي نماید . راي صادره 
غیابي و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و ظرف مهلت 
20 روز پس از انقضــاء مهلت واخواهي قابل اعتــراض در محاکم عمومي نایین مي 

باشد. م الف: 99  شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف نائین )345 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/204 شماره صادره: 1396/00/367074 - 1396/2/25 نظر به اینکه سند مالکیت 

شــش دانگ پالک شــماره 18/6026 واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 205471 
صفحه 437 دفتــر جلد 793 به نــام آقای عبدالکریم حســینی فرزند عبدالرســول 
بشناسنامه 1307 و شــماره ملی 1290912221 تحت شماره چاپی 720198 د/91 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت که به موجب سند انتقال شماره 71204 مورخه 
92/10/14 دفترخانه 112 اصفهان مالک گردیده ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 25005403 مورخه 96/2/18 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 48905 و 48906 مورخه 96/2/16 دفترخانه 
112 اصفهان به گواهی رسیده 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 نسبت 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 رسید 
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 ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 7208 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )246 کلمه، 

سه کادر(
تحديد حدود اختصاصی

3/206 شــماره: 1396/14/372607-3/8 /96 چــون تحدید حدود ششــدانگ قطع 
نهالستان تحت پالک 5/294 واقع در بخش 4 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به نام 
مرتضی عزیزی فرزند عبدالرحیم در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 96/4/7 
راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:59 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)213 کلمه، دو کادر(
تحديد حدود اختصاصی

3/207 شماره: 1396/14/372786-3/8 /96 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین تحت پالک 3/320 واقع در بخش 3 ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام 
منصور میرشفیعی فرزند حسن در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 96/4/8 
راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. م الف:60 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)214 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/214 درخصوص پرونده کالسه 950682 خواهان سلمان زردکان لو دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 بابت وجه الرهن یک باب مغازه به طرفیت مهران 
سلیمی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/18 ساعت 5/5 عصر 
تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی 
مدرسه نیلی  پورجنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.
در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شــد. م الف: 7390 شعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )مجتمع شماره یک()130 کلمه، دو کادر(

تحديد حدود اختصاصی
3/199 شــماره صادره:1396/02/371902-1396/3/6 چون تحدید حدود عمومی 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 1038 فرعی از 20816 اصلی واقع 
در کشتزار حنفش بخش دو نائین که طبق پرونده ثبتی به نام مرحوم نوراله زندوانی 
فرزند رضا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضــی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای وراث آن 
مرحوم تحدید حدود ملک مرقوم در روز  یکشنبه 96/04/11  ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف:104 اداره ثبت اسناد و امالک نایین)181 کلمه، 

دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/217 در خصوص پرونده کالســه 951096 خواهان مسعود ضیائی دادخواستی 
مبنی بر )نســخه ثانی پیوســت( مطالبه مبلغ فاکتور 124/490/000 ریال به طرفیت  
حمید محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/17  ساعت 11/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی نیکبخت چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان شهدای 
مدافع حرم شــعبه 33 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:7367 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو()112 کلمه، یک کلمه(
ابالغ وقت رسیدگی

3/218 در خصوص پرونده کالســه 304/96 خواهان داریوش قاسمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رمضان خدایی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 96/4/21 ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشــانی کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه 
و خ میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضــی اتخاذ می شــود. م الف: 7415 
 شــعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/222 در خصوص پرونده کالســه 303/96 خواهان زهرا ســلیمانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت افســانه حیدری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 96/4/21 ســاعت 10 صبــح تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانی کنارگذر اتوبان شــهید خرازی حدفاصل خ 
آتشگاه و خ میرزا طاهر مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7414 
 شــعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)110 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/223 در خصــوص پرونــده کالســه 960272 ش 14 خواهان محمدرضــا تقی زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســن منصوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/4/21 ســاعت 8:30 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 آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شود.م الف: 7366 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)108 کلمه، یک کادر(

ابالغ رای
3/221 کالسه پرونده 951000 شــماره دادنامه 9609976794100372 - 96/2/27 
مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای حل اختالف خواهان حسین باقری به نشانی خ کاوه خ 
پانزده خرداد کوچه اسفند پالک 341 وکیل مهدی کاظمی و نفیسه صادقی به نشانی خ 
شیخ صدوق شمالی کنارگذر شرقی پل میر ساختمان 34 خوانده حسین باقری و شکوفه 
حاجیان هر دو مجهول المکان گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی آقای حسین باقری با وکالت آقای مهدی کاظمی و خانم نفیسه صادقی 
بطرفیت آقای محسن باقری و خانم شــکوفه حاجیان به خواسته مطالبه مبلغ دویست 
میلیون ریال طبق قرارداد مورخ 93/11/16 به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر در 
تادیه در هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به محتویات پرونده و قرارداد عادی فی 
مابین طرفین ابرازی از ناحیه وکالی خواهان و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حاضر نشــده و دلیلی جهت پرداخت دین ارائه نکرده لذا دعوی 
خواهان وارد تشخیص مســتند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت دویســت میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و پرداخت 5/1100 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 
باشد پس از انقضای مهلت واخواهی به مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 7444 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو()293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/225 کالسه پرونده 95-1479 شــماره دادنامه 216 - 96/2/31 مرجع رسیدگی 
شعبه 51 شورای حل اختالف خواهان یداله غالمی فشارکی فرزند ابراهیم به نشانی 
خیابان 24 متری اول کوچه شــهید رفیعیان پالک 12 خوانده اسماعیل باقری فرزند 
فرهنگ به نشــانی مجهول المکان خواســته الزام خوانده به انتقال ســند به شماره 
انتظامی 8548 یک دســتگاه موتور ســیکلت و مطالبه هزینه دادرســی و خسارت 
دادرسی مقوم به 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان گردشکار پس از ارجاع 
پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای یدا... غالمی فشارکی 
فرزند ابراهیم به طرفیت آقای اسماعیل باقری فرزند فرهنگ به خواسته الزام خوانده 
به انتقال سند شماره انتظامی 8545-62 یک دستگاه موتور سیکلت و مطالبه هزینه 
دادرسی و خسارت دادرسی مقوم به 3/000/000 ریال معادل سیصد هزار تومان با 
عنایت به پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک 
خودرو و مالحظه قولنامه ی ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی از طریق نشرآگهی در جلسه حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای ارسال 
ننموده شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198 
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10 و 219 
و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده آقای اســماعیل 
باقری به حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال رسمی سند موتور سیکلت به 
نام خواهان آقای یدا... فشارکی و پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7430 شعبه 51 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه()325 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610463637100005 درخواســت: شــماره   3 /227
پرونده:9509983638100424 شــماره بایگانی شــعبه:960357 شاکی خانم نیره 
عالئیان فرزند محمود با وکالت ابوذر احمدی شکایتی مبنی بر ترک انفاق علیه آقای 
محمد مهدی هوشنگی فرزند غالمرضا تسلیم دادسرای عمومی و انقالب خوانسار 
نموده که پس از سیر مراحل قانونی و صدور کیفر خواست بدادگاه ارسال و به کالسه 
960357 ع ثبت و برای روز شنبه مورخ 1396/4/17 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی 
تعیین شــده اســت که به علت مجهول المکان بودن متهم )محمد مهدی هوشنگی( و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی آگهی تا متهم نامبرده از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
 مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر واال تصمیم قانونی و مقتضی اتخاذ خواهد شد.

 م الف: 61 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار)147 کلمه، دو کادر(
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دعای روز ششم ماه مبارک رمضان:
خدایا در این روز مرا به نفس سرکشم وامگذار تا پی طغیان و 

نارضایتی تو روم و مرا با تازیانه خشم و غضبت ادب مکن. 

پنجشنبه 11 خرداد 1396|6 رمضان 1438  روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین
تلفن: 8-36284167-031      فکس: 031-36284166

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، 
ساختمان 119، واحد 3

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

شرح مجلس

اسـتاد اخالق حوزه علمیه اصفهان گفت: سـخاوتمندی در زندگی 
روزانه و در جنبه های مختلف از مصادیق رفتارهای حسـنه اسـت.

آیـت ا... محمـد ناصـری در درس اخـالق مـاه مبـارک رمضـان به 
سـخاوتمندی اشـاره کـرد و اظهارداشـت: سـخاوت از رفتارهـای 
حسـنه اسـت که اسـالم در ابعاد مختلف نسـبت به آن توجه کرده 
و میانـه روی در ایـن حـوزه از نکاتـی اسـت کـه بـه آن تذکـر داده 

شـده است.
وی افزود: سـخاوت نسـبت به خانواده و اقـوام در مرحلـه اول مورد 
توجه بوده و سـخاوتمندی باید در این خصوص وجود داشـته باشد 
و پـس از آن در جامعـه و همچنیـن در اعمـال عبـادی و ارتبـاط با 

خداوند هـم نیاز به سـخاوت اسـت.
آیـت ا... ناصـری ادامـه داد: سـخاوتمندی در زندگـی روزانـه و در 
جنبه هـای مختلـف از مصادیق رفتارهای حسـنه اسـت، امـا باید 
اعتـدال را در ایـن خصـوص نگـه داشـته و رفـاه خانـواده نبایـد به 
خطر بیفتد. وی با اشـاره به اینکه بخل از رفتارهای ناپسـند اسـت، 
تصریح کرد: افراد بخیـل نه تنها در رفتـار با خانـواده ومردم جامعه 
بلکـه در اعمـال عبـادی هم بخـل مـی ورزنـد و کوتاهـی در انجام 

واجبـات دارند.
اسـتاد اخـالق حـوزه علمیه اصفهـان با اشـاره بـه درهـای رحمت 
که به سـوی مـردم باز شـده، خاطرنشـان کـرد: بایـد از فضـای ماه 
مبـارک رمضان بـرای بخشـش گناهـان اسـتفاده کـرده و بـا توبه 
گناهـان خـود را بـه حسـنه تبدیـل کنیـم و از ایـن فرصـت برای 

سـعادت دنیا و آخـرت خـود بهـره ببریم.

باغ 
کاغذی

کتاب»ماِه جان« نوشته محمد علی زم، دل نوشته های وی در 
باره ماه رمضان بوده که در آن از منظر دینی- اجتماعی به این 

ماه توجه شده است.
نویسنده در کتاب، فهم خود از جلوه هاي رمضان را که گاه بسيار 
فردي است با نتيجه هاي اجتماعي فرهنگي سلوك رمضاني، 

گره می زند.
وي در مقدمه کتابش مي نویســد:»رمضان را براي اولين بار با 
زوليبا و باميه اش شناختم. پنج ســالم بود و از چند روز مانده 
به رمضان، شيریني ناشــناخته و لذیذي که نامش را درست 

نمي دانستم، به بساط معمول شام ما افزوده شده بود.«
وي بعد از گذر از روزه هاي کله گنجشكي و هيئت هاي مذهبي 
و آداب سحري و نظایر آن، به موضوع اصلي کتاب مي رسد و در 
نخستين فراز آن با عنوان»رمضان، روح نوازي بخشنده مهربان« 
مي نویسد: رمضان از اسماء ا... و معني آن شدت تابش آفتاب بر 
خاك و زمين است و اگر انسان را موجودي از موجودات زميني 
بدانيم، باید سرزمين نفس و روح او را در رمضان از نعمت تابش 
مستقيم خورشيد رمضان و والیت الهي حاکم بر آن، بهره مند 

بدانيم ...

ماِه جان آیت ا... ناصری:

سخاوتمندی از مصادیق رفتارهای 
حسنه است

جدول شماره 2152

افقی
1-  ممکـن بودن-آهنگسـاز آلمانـی کـه در وین 

کار مـی کرد-فیلمـی از مسـعود کیمیایی
2- پیشـوندی معادل ده-همیشه تسـلیم راننده 

بـا احتیاط اسـت- صحرا
3- با محبت-فراموشی-رنگ موی فوری

4- آهنگ حج کردن-جابه جاکردن
5- دیگر-پیشوا و امام-دانه خوراکی

6- النه پرنده- مادر حضرت عیسی)ع(- جاری
7- رایحه- جاهل- بی کس

خرامان-مذهب-ریشـه-بیماری  پرنـده   -8
ک سفیـــد

9- باالی چشم- فقیر و تنگدست-یازده
10- دوا- معلم دبیرستان-عظیم الجثه

11- ازگل هـا ونامـی دخترانه-نـژاد هنـدو 
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13- بدن-عزت و شرف-منظره
14- سـرخ رگ ها-قابـل رویت-مـرده ریـگ 

تـرک ما و
15- پایان شب-نام پسرانه-آدم آهنی

عمودی
1- درشـمار انسـان ها،بـه ویـژه در خـور توجه و 
با اهمیت دانسـتن- سـخنی همـراه با خشـونت 

و پرخـاش
2- شهر کعبه- فتنه و بلوا -آسانسور

3- سـودمندی و کارا بودن-اتحادیـه صنایـع 
مشـابه-حرص و طمـع

4- تشـنج در رونـد نظـام اقتصـادی و سیاسـی-
اسـفناج آب پـز مخلـوط با ماسـت
5- درودگر-کمیاب-جلوه و نمود

6- محصـول سـاوه-المپ الکترونـی دو قطبـی-
مـادر حضرت رسـول اکـرم)ص(

7- نقیض خوب-مقابل میزبان- خاتون
آذری- سـوئیس-یک  مـرکــز  گـرو-   -8 

آسمان
9- مرکـز مازندران-ظاهـر وباطـن یکی-گریـز 

غریـزی
10- روشن وآشـکارکننده-باوقار-صاحب )لغت 

) س فر
11- بزرگ تریـن شـهر ایالت واشـنگتن آمریکا-

غرور وتکبر-اثـری از دکتر علی شـریعتی
12- شهر تاریخی ترکیه- حاشاکردن
13- دوستی- فصل ها- دوری کردن

14- درختی زینتی بـا گل های زیبا-شـهری در 
کرمان- ضمیـر مفعولی 

15-شـخصیت- معلـوم کـردن وارثـان شـخص 
مـرده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

15

15       14       13       12         11        10         9        8         7           6         5         4         3         2         1     

 15     14    13   12    11     10      9      8     7      6      5      4      3      2      1     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15

21
51

ره  
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

 این جزء آیات 148 تا آخر ســوره مبارکه نساء و اول تا 81 
سوره مبارکه مائده را در بر میگیرد .در آیاتی از سوره نساء، 
ویژگیهایی از یهود شامل پیمانشکنی، کفر، تهمت به 
حضرت مریم)سالم ا... علیها(، دشمنی با حضرت عیسی)ع( 
بازداشتن مردم از راه خدا، رباخواري و حرامخواري ذکر شده 
و نتیجــه آن را عذابی دردناک معرفی میفرماید و در آیات 
دیگري نیز   مسیحیها را از گفتن سخنان ناحق و کفرآمیز 

در شأن حضرت عیسی )ع( و پرستش او باز می دارد.
 در سوره مبارکــه مائده به ویژگیهایی از اعتقادات 
انحرافی یهود و نصاري اشاره شده و ضمن نقد آنها، 
فرازهایی از داستان درس آموز حضرت موسی و قــوم 
بنی اسراییل را بیان فرموده اســت. در آیات 27 تا 31 نیز 
داستان هابیل و قابیل ذکر شــده که یکی از نکات بارز آن 
 این است که خداوند اعمال صالح را تنها از پرهیزکاران 
با  ارتباط  در  هم  احکامی  سوره  میپذیرد.دراین 
نماز،وضو،تیمم، اقامه عدل، سرقت، قتل، قصاص و محاربه با 

خدا و رسول بیان شده است.  
جرعهاي از آیات امامت و والیت

 سوره مبارکــه مائده که ازآخرین سورههاي نازلشده 

برپیامبراست، با داستان ها، حکمتها وموعظههاي فراوانش، 
براساس نظر عالمــه طباطبایــی)ره (تکیه بر وفاي به عهد 

وپرهیز از پیمانشکنی دارد.
مهمترین پیمانیکه در این سوره به آن اشاره شده است، 
والیت و حکومــت حضــرت امیرالمومنیــن )ع( پــس از 
رســول خدا )ص( اســت که در غدیر خم اعالم شد و آیه 
 67 )آیه تبلیغ( و قســمتی از آیــه 3 )آیه اکمــال( به آن 

اشاره دارد.  
درآیه تبلیغ، عدم ابالغ والیت مساوي با عدم تبلیغ رسالت 
خوانده شده است و آیه اکمال، بیان والیت را مایه ناامیدی 
کفار، تکمیل دین، اتمام نعمت و رضایــت خداوند از دین 

اسالم معرفی می فرماید.
 همچنین  آیه والیت که در جریان صدقه امیرالمومنین )ع( 
در حال رکوع نازل شد، آیه 55  این سوره است که می فرماید: 
» سرپرســت و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که 
ایمان آورده اند. همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال 

رکوع، زکات می  دهند.«
جرعهاي از آیات جهاد و شهادت    

 آیــات 20 تــا 26 ســوره مائــده اشاره به سستی قوم

 بنیاسرائیل در جهاد با ستمکاران و اطاعت از حضرت 
موسی دارد.

 آنها به پیامبرشان می گفتند:» تو و خدایت برویدبجنگید، 
ما همینجا نشستهایم« درنتیجــه این سستیوتنبلی، 

خداآنهارامجازات سختی کرد.
 پیامبرشان آنان را رها کــرد و این قوم سرکش چهل سال 
در بیابانها سرگردان شدند و از ورود به سرزمین مقدس 
محروم ماندند.آیــه 54 ، بشارت به آمدن قومی میدهد که 
خداوند دوستشان دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند، در 
برابر مــومنان فروتن و در برابر کافران شکستناپذیرند، 
 در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش مالمتگران 

نمیهراسند.
در برخی کتب شیعه و سنی ازجمله تفسیرکشاف زمخشري 
روایت شده است که پیامبر)صلی ا ...علیه وآله (منظور از این 

قوم را قوم سلمان)ایرانیان (دانستند.  
اقتصاد اسالمی در قرآن

» اکل مال به باطل« اصطالحی اســت که از آیه 161نساء 
گرفته شده و به مفهوم خوردن پولی است که از راه ناصحیح 

به دست آمده باشد .
مراجع عظام درآمد حاصل از شبکههاي هرمی مانند 

گلدکوئیست را مصداق این عنوان میدانند.

برگزیده ای از مفاهیم جزء 6 قرآن کریم

تصاویر روز

افطار در حرم مطهر رضوی

 دست و دلبازی 
آقای بازیگر!

سـتاره مطرح هالیـوود، جـان تراولتـا طی یـک تصمیـم جدی، 
بوئینـگ 707 مورد عالقـه خود را بـه مـوزه هوانوردی اسـترالیا 
اهدا کـرد و قرار اسـت در بیـن افرادی باشـد کـه قرار اسـت این 

هواپیمـا را به اسـترالیا تحویـل دهند.
ایـن بوئینـگ 707 در سـال 1964 بـرای شـرکت هواپیمایـی 
کوانتـاس سـاخته شـده بـود و توسـط خلبانانـی متخصـص از 
اسـترالیا هدایـت می شـد کـه پـس از 30 سـال، از کار افتـاده 

شـناخته شـد.
جان تراولتـا به عنوان سـفیر شـرکت کوانتـاس از سـال 2002، 
دربـاره ایـن اهـدای خود گفـت: اهـدای بوئینـگ مـورد عالقه ام 
بـه جامعـه تجدیـد هواپیماهـای تاریخـی )HARS( افتخـار 
بـرای مـن بزرگـی   بسـیار 

محسوب می شود.
گفتنـی اسـت؛ قـرار اسـت 
ایـن هواپیما توسـط حفاظت 
هواپیمـای اسـترالیا از آمریکا 
لیا سـفری 145  بـه اسـترا
کیلومتـری داشـته باشـد و 
جـان تراولتـا بـه عنـوان اهدا 
کننـده ایـن هواپیمـا در بیـن 
خدمه پـرواز باشـد، امـا هنوز 

تاریخـی بـرای ایـن پروازهـا بـه دسـت نیامـده اسـت.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز 
بهداشت قم گفت: طوالنی بودن زمان روزه داری این 
ضرورت را ایجاب می کند که ما بیشتر نیاز بدن خود 
را در طول این مدت از طریق غذاهایی که دیر هضم 

هستند کسب کنیم. 
محمد نیک پور با بیان اینکــه غذاهای دیرهضم از 
جمله حبوبات و غالت مثل جو، گندم، جو دوســر، 
لوبیا، عدس، آرد، غالت برنج با پوست،توانایی این را 
دارند که چندین ساعت در معده باقی مانده وکالری 
مورد نیاز بدن را در طول مدت بیشتری فراهم کنند، 
افزود: همه نیازهــای غذایی بــدن در ماه مبارک 
رمضان باید تامین شــود.گروه هــای غذایی مانند 
میوه، سبزیجات، گوشت، مرغ، ماهی، نان، حبوبات 
و محصوالت لبنی نیز در رژیم غذایی مصرفی باید 

پیش بینی شده باشد. 
در مــاه مبارک رمضــان تغییر در عــادات غذایی 
روزه داران ممکن است مشــکالتی را برای آنها به 
همراه داشته باشد؛ به گفته نیک پور وعده سحری 
باید شــامل یک رژیم دیرهضم و مناســب مانند 
کربوهیدرات های پیچیده مانند حلیم برای گذراندن 
یک روز طوالنی و گرم باشــد و و رژیــم الزم برای 
افطاری نیز باید شــامل مایعات نه داغ و نه ســرد، 
قندهای ساده و زودهضم و به صورت چند مرحله ای 
به منظور کاهش اتســاع ناگهانی معده و مشکالت 

سوء هاضمه باشد. 
روزه داری بدون سحری ممنوع 

روزه گرفتن بدون سحری از جمله عادت های غلطی 
اســت که می تواند ســالمت فرد روزه دار را مورد 
تهدید قرار دهد. مدیرگروه پیشــگیری و مبارزه با 
بیماری های مرکز بهداشــت قم معتقد است که در 
نوجوانان و افرادی که از توان پایین تری برخوردار 
هستند روزه بدون ســحری اصال توصیه نمی شود 
زیرا این موضوع سبب افت شدید قند خون و تحلیل 

عضالنی می شود که بسیار زیان آور است. 
وعده سحری را به هیچ عنوان با هیچ وعده دیگری 
مانند یک شــام کامل در آخر شــب هم نمی توان 
جایگزین کرد. نیک پــور با تاکید بــر این مطلب 
استفاده از غذاهای ســبک در وعده افطار را توصیه 
کرد و افزود: مصرف مواد غذایی سنگین، دیر هضم، 
پرچرب، سرخ شده وهمچنین تنقالت هنگام افطار 
و بعد از آن مناسب نیســت چون باعث تاثیر منفی 
بر صرف غذای سحری شــده و توصیه نمی شود و 
بهتر اســت به جای غذاهای چرب و سرخ کردنی از 

غذاهای آب پز و بخارپز استفاده شود. 
وی افــزود: مغزها غنی از پروتئین و فیبر هســتند 
و حداقل چربی را دارند. موز نیــز یک منبع خوب 
پتاسیم، منیزیم و کربوهیدرات است که در ایام ماه 

مبارک رمضان توصیه می شود.

مهارت زندگی

 آداب روزه داری 
در روزهای گرم سال)3(

راهیابی جنابعالی به شــورای پنجم شهر 
اصفهان را که بیانگر اعتماد مردم و اعتقاد 
آنها به  کارآمدی،لیاقت و شایستگی  های 
بر جسته  آن برادر  گرامی  در صحنه های 
خدمــت صادقانــه به شــهر گنبدهای 
فیروزهای است ، تبریک گفته  و امیدواریم 
در راستای خدمت به شهروندان اصفهانی 
همواره موفق و مؤید باشــید. موفقیت 
روزافــزون شــما را از خداونــد متعال 

خواستاریم. 

روزنامه زاینده رود

جناب آقای امیراحمد زندآور
شهردار محترم شهرستان فالورجان
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