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صاحبان محترم مشاغل

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات از 
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سال جاری می باشد.

خداحافظ
 »حقیقت همیشه زنده«

باورش سخت است؛ خیلی سخت! بیست و هشت سال گذشت و داغ شما هنوز مثل روز اول 
زنده است؛ مثل همان روز نه خیلی سرد و نه خیلی گرم خردادی که »محمدرضا حیاتی«، 
تلخ ترین خبر دوران گویندگی خودش را خواند: » بسم اهلل الرحمن الرحیم. اناهلل و اناالیه راجعون. روح بلند رهبر 
کبیر انقالب، حضرت امام خمینی)ره( به ملکوت اعال پیوست.« ساعت 7 صبح روز 14 خرداد ماه سال 1368 بود. 
حالتان از روزها قبل، مساعد نبود و می گفتند برای امام)ره( دعا کنید؛ ولی در آن صبح تلخ خردادی، هیچکس 
نمی خواست باور کند که امت دیگر امام ندارد. »امام روزهای بی کسی« ؛ آفتابی که وجودش نه فقط »گرم« که 
»دلگرممان« می کرد، چشم هایش را برای همیشه بسته بود و مردم مانده بودند و زمینی که بی امام، سرد می شد 
و کوچه ها و شهرها و قلب هایی که بی او یخ می زد. ما که نبودیم و ندیدیم آن روزهای تلخ را؛ اما بیست و چندسال 
است بر سر قرار عاشقی مان با تو هستیم؛ قراری که هر سال نیمه خرداد تجدید می شود؛ قراری که پیش از این 
پدران و مادرانمان با شما گذاشتند و عهد عاشقی این بود: »خمینی کبیر! هیچ وقت فراموشت نمی کنیم و بر سر 
همان عهد که بستیم، هستیم تا ابد.« شنیده ایم مهربان بودی و محکم. به ما گفته اند از هیچ چیز و هیچ کس جز 
خدا نمی ترسیدی و مصداق بارز »اال بذکر ا... تطمئن القلوب«، قلب همیشه آرام تو بود که می گفتی » این مردم 
همه می گویند شاه باید برود، من هم می گویم باید برود؛ اما اگر روزی تمام مردم هم بگویند شاه نباید برود، من 
باز هم می گویم باید برود.« شما که »مسیح« عصر ما بودی و صوت داوودی ات، جان می بخشید به تن خسته 
مردمی که از سال ها ظلم و جور رژیم ستمشاهی به تنگ آمده بود؛ شما که حرمت ایران و تمام روح این سامان 
بودی. این همه سال گذشت و این همه، در هجوم ناگهان درد و داغ سوختیم و گاهی فروریختیم؛ اما هیچ داغی به 
اندازه عروج تو، ما را در انزوای تلخ غربت فرو نبرد؛ غربتی که هنوز ادامه دارد. اما اماما! شما آسوده بخواب که این 
انقالب »سیدعلی« دارد؛ همان که علم عشق را پس از شما به دوش کشید؛ مردی که از قبیله خورشید پا گرفت و 
کشتی به گل نماند و از غروب ها گذشت. آسوده بخواب که شما برای ما تا همیشه زنده ای. شما آن حقیقت همیشه 

زنده ای که  نامت، پرچم انقالب و راهت، راه انقالب است. دلمان برایتان تنگ شده حضرت پدر...
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انتقال کوچک ترین زندانی سیاسی عربستان به زندان بدنام »الدمام«
مقامات سعودی که قرار بود»مرتجی القریریص« کودکی )13 ساله( که کوچک ترین 
زندانی سیاسی عربستان است را پس از 32 ماه حبس بدون محاکمه، با آغاز ماه رمضان 

آزاد کنند، وی را به زندانی بدنام و معروف به شکنجه گاه، منتقل کردند.

اخبار کوتاه

اکونومیست نوشت: رییس جمهور آمریکا در حالی با شاهزاده های عرِب 
دشمن ایران، رقص عربی می کرد که معتقد بود  رای دهندگان ایرانی به 

تنش زدایی با جهان رای دادند. 
شاید مهم ترین امید مخالفان روحانی، دونالد ترامپ باشد. هیچ چیزی 
مانند یک دشــمن واقعی به آنها کمک نمی کند. آنها به خاطر دارند که 
چطور شــش ماه بعد از انتخاب مجدد رییس دولــت اصالحات، جرج 
بوش ایران را محور شرارت خواند. این مســئله به پیروزی آنها در سال 
2005 در انتخابات ریاســت جمهوری و روی کار آمــدن احمدی نژاد 
انجامید.سفر ترامپ به عربستان واســراییل و وعده رویارویی با ایران و 
فروش سالح و ادوات نظامی به رقیب منطقه ای ایران پیام روشنی برای 
تهران بود. تحریم های مالی آمریکا منجر به مانع تراشی بر سر سرمایه 
گذاری درایران شده و سبب می شود اصولگرایان بیشتر بر رقابت با غرب 

تاکید کنند.

رسانه ای شدن اختالفات کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد ایران، 
مانند پتکی بر سر تالش های ترامپ برای منزوی ساختن تهران خورده 
است. بسیاری از رســانه های غربی از جمله آسوشیتدپرس، خبرگزاری 
فرانسه، بلومبرگ و... به این موضوع توجه کرده و گزارش هایی را منتشر 
ساخته اند. رسانه های غربی در گزارش های متعددی به تحلیل »عصبانیت 
عربســتان و امارات از رفتار قطر« و »مرگ ائتالف علیه ایران در روزهای 
نخست جنینی« پرداخته اند. در همین راستا رویترز با انتشار گزارشی تحت 
عنوان »منازعات کشورهای عربی حاشیه خلیج ]فارس[، محور ضد ایرانی 
ترامپ را به لرزه انداخت« نگاهی داشــته به تحوالت اخیر در این رابطه.  
رویترز نوشت: تنها 10 روز پس از آنکه پرزیدنت ترامپ از کشورهای اسالمی 
خواست که برای مقابله با ایران با یکدیگر متحد شوند، یک دشمنی آشکار 
میان قطر و برخی از همسایگان عربی این کشور در حال تخریب تالش های 

ترامپ برای تغییر موازنه قدرت علیه تهران در منطقه است.

اکونومیست: 

ترامپ، تنها امید 
مخالفان روحانی است

رویترز:

 ائتالف علیه ایران
 به لرزه افتاد

وزارت خارجه

بهرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
ادعای رسانه های پاکستانی مبنی بر سفر هفته آینده 
ژنرال قمر جاید باجوه به تهران برای میانجیگری میان 
ایران و عربستان، اظهارداشت: درباره این سفر اطالعی 
نــدارم و فکر نمی کنم درســت و منطبق بــر واقعیت 
باشد. هرچند ما روابط خوبی با پاکستان داریم و رفت 
و آمدهای زیادی در ســطوح مختلــف بین ما صورت 

می گیرد.
وی اضافه کرد: وضعیت روابط ما با عربستان به گونه ای 
است که نیاز به میانجی ندارد و البته ما عالقه مند بوده و 
هستیم که با همه همسایگان روابط متعادل و متوازنی 
داشته باشیم و بتوانیم همسایگان خوبی برای یکدیگر 
باشیم؛ اما متاســفانه عناصر ثالث و بعضا فرامنطقه ای 
هستند که سعی می کنند برای به دست آوردن پول و 
اهداف غلطی که در منطقه دارند و در این برهه زمانی 
بسیار خطرناک اســت میان کشورهای اسالمی، عربی 
و جهان اسالم انشــقاق و شکســت ایجاد کنند و اگر 
عربستان عالقه مند اســت تغییر وضعیتی در رابطه با 
همســایگان خود به خصوص ایران داشــته باشد باید 

واقعیت های منطقه را بپذیرد.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین 
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا،  با اشاره به دریافت 
شــکایات متعدد از روند برگزاری انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا اظهار داشــت: این شکایات هم 
اکنون در هیئت های نظارت شهرستانی و هیئت های 
نظارت استان ها در دست بررســی است و موضوعات 

متنوعی هم دارد.
فرهاد تجری افزود: حدود 300 مورد شکایت از اقصی 
نقاط کشور به دست ما رسیده که آنها را به هیئت های 
نظارت استانی و شهرستانی ارجاع داده ایم تا بررسی و 

اعالم نظر کنند.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین 
دوره شوراهای اســالمی شهر و روســتا ادامه داد: اگر 
هیئت هــای نظارت شهرســتانی یا اســتانی صحت 
انتخابات یک حوزه را تاییــد کنند، انتخابات آن حوزه 
تایید شده محسوب می شود و دلیلی برای ورود هیئت 
مرکزی نظارت نیست، اما در صورتی که نظر به ابطال 
صندوق یا حوزه ای داشته باشــند باید به تایید هیئت 
عالی نظارت استان و در نهایت، هیئت مرکزی نظارت 

بر انتخابات شوراها برسد.

سخنگوی وزارت خارجه مطرح کرد:

تکذیب میانجیگری ژنرال 
پاکستانی میان ایران و عربستان

تجری خبر داد:

 دریافت ۳۰۰ مورد شکایت
 از انتخابات شوراها

بهمنی: 

فراکسیون ها به تعهدات خود 
پایبند نیستند

فرمانده ناجا:

  پاسخ تروریست ها را 
می دهیم

محمود بهمنی در مورد انتخابات هیئت رییسه مجلس 
گفت: در انتخابات هیئت رییسه، سه فراکسیون با یکدیگر 
هماهنگی انجام داده بودند و به یک رییس رسیدند که وی 
رای اول را کسب کرد ولی در مورد نایب رییس ها آنچه 
توافق کرده بودند حاصل نشد و در دبیران و ناظران نیز 
به توافقات خود پایبند نبودند.عضو کمیسیون اقتصادی 
در مورد اینکه چرا نباید فراکســیون هــا به تعهد خود 
پایبند باشــند ادامه داد: گاهی یک اقلیتی می تواند در 
مجلس بازیگردان باشــد و این طبیعی است و وقتی دو 
فراکسیون قوی وجود داشته باشد ممکن است فراکسیون 
اقلیت نقش تعیین کننده داشته باشد و به راحتی به هر 
سمتی می غلتد.وی تاکید کرد: ما در کشورمان نه حزبی 
خوب عمل کرده ایم و نه عملکــرد خوبی در رفتارهای 
فراکسیونی داشــته ایم. وی در مورد اینکه فراکسیون 
مستقلین که در انتخابات ریاســت جمهوری از دولت 
نیز حمایت کردند قصد امتیاز گیری در کابینه را داشته 
باشند بیان کرد:در این صورت مجددا شایسته ساالری 
کنار می رود ولی اگر دولت بهترین ها را انتخاب کند قطعا 

قاطبه مجلس با دولت همسو خواهد بود.

دانا: سردار حسین اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به شهادت چند تن از 
ماموران ناجا در مرزهای کشور اظهار داشت: مرزداران 
ما با دفاعی که انجام دادند، از ورود تروریست ها به کشور 
جلوگیری کردند، این رشادت ها قابل تحسین است و 
اقدامات تالفی جویانه انجام خواهد شد و تروریست ها 
پاسخ حمالت خود را دریافت خواهند کرد.وی افزود: 
ما در داخل کشــور از امنیت پایدار برخوردار هستیم 
و با همت دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی هیچ 
مشکلی در داخل کشور وجود ندارد. فرمانده ناجا گفت: 
در ایام انتخابات ریاســت جمهوری، کشورهای زیادی 
تالش کردند تا در داخل ایران ایجاد ناامنی و آشــوب 
کنند ولی انتخابــات در امنیت کامل برگزار شــد و ما 
این را مرهون تدابیر رهبــر معظم انقالب و تالش های 

دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی هستیم.
سردار اشتری در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای ایام 
14 خرداد عنوان کــرد: اقدامات و هماهنگی های الزم 
انجام شده و همانند سال های گذشته مردم می توانند 

با اطمینان خاطر در این مراسم باشکوه شرکت کنند.

یادداشت

عبدالرضا رحمانی فضلی درباره گشت ارشاد  ادارات گفت: نمی دانم این 
اخبار از کجا منتشر می شود چنین خبری صحت ندارد.

وزیر کشور در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه بعداز انتخابات با سیل 
استخدام در شــهرداری روبه رو هســتیم آیا این کار با مجوز از طرف 
وزارت کشور صورت گرفته است؟ گفت: استخدام هایی که این روزها در 

شهرداری صورت می گیرد قانونی است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان با ســردار قاسم 
سلیمانی فرمانده ســپاه قدس دیدار کرد.پیش تر  محمود نبویان، 
نماینده سابق مجلس در توهماتی آشکار مدعی شده بود ظریف به 
آمریکا تعهد داده سردار سلیمانی را به آنها تحویل دهد و این دیدار 

پس از این ادعای عجیب  صورت گرفته است.

نشریه انگلیسی »تایمز« در گزارشی پیرامون قدرت نظامی نیروی 
زمینی کشورهای غرب آســیا، در خصوص تانک کرار نوشت: تانک 
»کرار« که اخیرا ایرانی ها از آن رونمایی کردند، با تانک های »آبرامز« 
و »چلنجر 2« دو تانک آمریکایی و انگلیسی، قابل مقایسه است و در 

حد و اندازه های این دو تانک پیشرفته قرار دارد .
نصب دو دوربین در قسمت جلو و انتهایی تانک کرار موجب افزایش 
دید کاربر، تحرک بهتر تانک و سرعت در تغییر وضعیت در صحنه نبرد 
شده است.این تانک به سیستم هشدار دهنده قفل لیزری مجهز شده 
و بدین ترتیب در برابر فعال شدن سیستم هدف یابی و مسافت یاب 
لیزری دشمن اخطار می دهد.تانک کرار در سه حوزه اصلی »قدرت 
آتش«، »دقت آتش«، »تحرک«، »حفاظت« و همچنین »ماندگاری 

در صحنه نبرد«، قابل رقابت با پیشرفته ترین تانک های دنیاست.
امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش در مورد این تانک گفت: 
»کرار« از تانک T۷2 عبور کرده و عمــده قابلیت های تانک T۹0 را 
داراست و با وجود »کرار« احساس می کنیم متمرکز شدن روی این 

تانک نسبت به »ذوالفقار« بهتر باشد.

تبیین: درست پنجاه سال پیش، ۷ ژوئن بخش قدس شرقی در شکست 
مفتضحانه اعراب در جنگ شش روزه به اشغال صهیونیست ها درآمد. 
به همین مناسبت در میان صهیونیست ها این روز به »روز اورشلیم« 

مشهور شد. 
با آنکه یک هفته تا آن روز باقی مانده است، تالش مخالفان و موافقان 
طرح دو دولت در سرزمین های اشغالی برای غالب کردن تفکر خویش در 
جریان است.همان گونه که می دانید یکی از اصلی ترین موضوعات مورد 
مناقشه موافقین و مخالفین طرح دو دولت، قدس شریف است؛ زیرا بر 
اساس طرح دو دولت، قدس شرقی در اختیار دولت فلسطینی خواهد 
بود. لذا مخالفین تحقق دو دولت به دنبال غیرقابل بازگشت کردن قدس 
شرقی به دامن فلسطینیان با تداوم شهرک سازی، تغییر هویت قدس و 

مسجداالقصی که به آن تعبیر به یهودی سازی می شود، هستند.
 طیف راســت گرای صهیونیســتی که از مهم ترین و قدرتمندترین 
حامیان این گروه هســتند طــی دو هفته اخیر اقدامــات گوناگونی 
 برای غالب کــردن تفکر خود انجــام داده اند. برخــی از این اقدامات 

عبارت اند از:
دیدار ترامپ از دیوار ندبه: به دلیل اینکه این دیوار در قدس شرقی است 
تاکنون هیچ رییس جمهوری آمریکا از این دیــوار دیدن نکرده بود و 
اقدام ترامپ برخالف سیاست همیشــگی آمریکا در حمایت از طرح 

دو دولت است.
برگزاری کابینه دولت نتانیاهو در حفاری های زیرزمینی مسجداالقصی و 
نزدیک دیوار ندبه به مناسبت ایام جنگ شش روزه و تالش برای تصویب 

الیحه یهودی سازی قدس شریف
تصمیم کنگره آمریکا در برگزاری جشن پنجاهمین سالروز اشغال قدس 

شرقی برای نخستین بار
برپایی راهپیمایی هزاران شهرک نشین صهیونیست در نزدیکی دیوار 

ندبه به منظور حمایت از تداوم اشغالگری این شهر
تظاهرات هزاران صهیونیســت در قدس اشغالی به بهانه پنجاهمین 
سالروز اشــغال قدس شــرقی، در نوع خود بی نظیر بود. این اتفاق در 
حالی که اعراب به دنبال ســازش و عادی سازی روابط خویش با رژیم 
صهیونیستی هستند و ترامپ در اتخاذ سیاست هایی همیشگی آمریکا 
تغییراتی را اعمال کرده، زنگ خطر وضعیت فلسطین و قدس شریف را 

بار دیگر به صدا درآورده است.

عکس روز

 دیدار ظریف و سردار سلیمانی
 پس از ادعای عجیب! 

 اقرار نشریه انگلیسی 
به قدرت باالی کرار ایرانی

به مناسبت پنجاهمین سالروز اشغال قدس شرقی؛

 تالش صهیونیست ها 
برای شکست طرح دو دولت

راه اندازی گشت ارشاد ادارات 
صحت ندارد

بین الملل

العالم: یک روزنامه سعودی مدعی شده است که قطر به 
حشد شعبی، )نیروی بسیج مردمی عراق( وعده داده که 
در صورت گشودن جبهه جنگ با عربستان در شمال، یک 

میلیارد دالر کمک خواهد کرد.
روزنامه عربستانی عکاظ نوشت: قطر 500 میلیون دالر به 
حشد شعبی کمک کرده و به آنها وعده داده که در صورت 
گشودن جبهه جنگ با عربستان در شمال، یک میلیارد 

دالر به آنها کمک خواهد کرد.
این روزنامه نوشت: قطر با تمامی گروه های»شر«  از القاعده 
و اخوان المســلمین و انصارا... گرفته تا حزب ا... همکاری 
 می کند تا در عربســتان و کشورهای شــورای همکاری

 خلیج فارس تنش ایجاد کند!

رییس کمیته عالی انقالب یمن حمله به یک نفت کش 
در باب المندب را نمایش آمریکایی خواند.»محمد علی 
الحوثی« رییس کمیته عالی انقــالب یمن اعالم کرد 
حمله روز چهارشنبه افراد ناشناس به یک نفت کش در 
تنگه باب المندب نمایشنامه آمریکایی است.بر اساس 
گزارش وبگاه »المیادین«، وی افزود: باب المندب تحت 
اشغال است و مسئول آنچه در آن اتفاق می افتد ائتالف 
آمریکایی-سعودی اســت. نیروی دریایی اتحادیه اروپا 
 »MT MUSKIE « اعالم کرد افراد ناشناس به نفت کش
که پرچم جزایر مارشال داشته، حمله کردند و چند گلوله 

آر پی جی به سمت این نفت کش شلیک شده است.

کمک قطر به حشدالشعبی 
عراق برای جنگ با عربستان!

 سناریوی جدید آمریکا 
در باب المندب

علی الریجانی در نشست مشــترک با مدیران رسانه ها  گفت: 
یکی از جلسات خوب برای من، برگزاری جلسه با رسانه هاست و 
احساس می کنم بیش از اینها باید مطالب شما شنیده شود و از 

کارهای رسانه های مستقل حمایت شود.
رییس مجلس شورای اسالمی بیان کرد: الزم است رسانه ها رابطه 
تنظیم یافته تری با مجلس شورای اسالمی داشته باشند که ما نیز 
از این موضوع استقبال می کنیم و برای فراهم کردن این امکان 

تالش می کنیم.
وی تصریح کرد: می توان با همکاری مرکز پژوهش ها و رسانه ها 
مدلی را طراحی کرد و از حضور رســانه ها در کمیسیون های 

مجلس استفاده کرد.
الریجانی ادامه داد: پیشنهاد ایجاد گروهی کاری برای مطبوعات 
که متشکل از نماینده رســانه ها، نمایندگان مجلس و معاون 
مطبوعاتی ارشاد است، قابل بررسی است تا اگر ایراد احتمالی 

دارد، برطرف شود.
رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نحوه تعطیلی 
مطبوعات و فیلتر شدن رسانه ها باید ضابطه مند شود، گفت: 
همانطور که موضوع حبس زدایی از ســوی مجلس پیگیری 
می شود، نباید اجازه داد رسانه ها نیز به سادگی تعطیل شوند، 
قبول داریم در این زمینه نیاز به ضابطه داریم و اگر الزم باشــد 

مجلس نیز پیگیری خواهد کرد.
الریجانی با اشــاره به تجدیدنظر درخصوص هیئت منصفه در 
الیحه گفت: گفته می شود که در ارتباط با رسانه ها دو الیحه در 
راه است که البته دولت الیحه های دیگری را نیز در راه دارد که 
هنوز به دست مجلس نرسیده و از جمله این لوایح می توان به 

الیحه خدمات کشوری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه قانون مطبوعات ســال هاست که وجود دارد، 
گفت: قانون سازمان نظام رسانه ها نیز موضوع مطلوبی است که 

می توان به آن توجه داشت.
الریجانی با بیان اینکه رسانه ها یک صنف هستند و می توانند 
مستقل باشند، تاکید کرد: دولت اگر سریع تر لوایح مربوطه را به 

مجلس ارائه کند، می توانیم روی آنها بیشتر کار کنیم.
رییس مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از مطبوعات به دلیل 
همکاری معقوالنه آنها با مجلس ، گفت: رسانه ها با مجلس ارتباط 
معقوالنه ای داشته اند و من نقدهای مطرح شده را مفید می دانم، 

زیرا رفتار رسانه ها در آگاهی بخشی برای مجلس مفید است.
وی با بیان اینکه از رسانه ها می خواهم مردم را نسبت به قوانینی 
که در مجلس با زبان خشک و حرفه ای وضع می شود، آشنا کنند، 
گفت: مردم باید بدانند چه قوانینی وجود دارد و اگر محدودیتی 

هست آن را بشناسند.
الریجانی تصریح کرد: برای مثال قانون رفع موانع تولید در مجلس 
شورای اسالمی وضع شده ولی سرمایه گذار از این قانون مطلع 
نیست که در این گونه مواقع نقش رسانه ها برای ایجاد ارتباط بین 

مردم و قوانین وضع شده بسیار مهم است.
رییس قوه مقننه ادامه داد: اگر الزم باشد کمیته مشترکی را برای 
انتقال مفاهیم قانونی به مردم با رسانه ها تشکیل می دهیم و ما 

مخالفتی در این زمینه نداریم.
الریجانی گفت: مقدار زیادی از دعاوی مطرح شده در قوه قضائیه 

به عدم آگاهی مردم نسبت به حقوقشان ارتباط دارد.

رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: نباید اجازه داد رسانه ها به سادگی تعطیل شوند، قبول داریم 
در این زمینه نیاز به ضابطه داریم و اگر الزم باشد مجلس نیز پیگیری خواهد کرد.

همانطور که موضوع 
حبس زدایی از سوی 

مجلس پیگیری 
می شود، نباید اجازه 

داد رسانه ها نیز 
به سادگی تعطیل 

شوند، قبول داریم 
در این زمینه نیاز به 

ضابطه داریم

پاسخ الریجانی به پیشنهاد دیدار رییس قوه قضائیه با رسانه ها؛

 نحوه تعطیلی مطبوعات و فیلتر شدن رسانه ها ضابطه مند شود

نصرت ا... تاجیک، دیپلمات اسبق و تحلیلگر مسائل بین الملل 
معتقد اســت مجموعه تحوالت و تحرکات سیاست خارجی 
آمریکا در چند ماه اخیر حاکی از آن اســت کــه آمریکا در 
سیاســت خارجی خود در خاورمیانه دچار منگولیسم شده 
است و منگولیسم سیاســت خارجی آمریکا از هفت عارضه 

مهم در خاورمیانه برخوردار است:
 1- رواج نظامی گیری به جای تقویــت رواداری، مصالحه 
سیاســی و روندهای دموکراتیک پخش و تقســیم قدرت 

سیاسی. 
2- یکپارچــه و متحد الشــکل نبــودن منافــع آمریکا در 
خاورمیانه و کشــورهای آن و طبعا وجود نداشتن سیاست 

مشخص و شفاف در قبال پدیده ها و کشورهای این منطقه.
3- سرگیجه دائمی و نداشتن نیروی موثر برای تاثیر گذاری 
بر روند تحوالت درونی کشورها. )شاید مخالفانی که حمایت 
می کند و رژیم جایگزین ممکن اســت نه دموکراتیک باشد 

و نه متحد آمریکا(
4- وجود تناقض ساختاری و کارکردی. )برگشت نیروهای 
آمریکایی به خانه از میزان دخالت آمریکا در خاورمیانه بکاهد 

و با فروش تسلیحات و دخالت در کشورهای مختلف سطح 
حضور خود در منطقه را افزایش می دهد. (  

5- وجود نداشتن شفافیت و اهداف مشخص و تعریف شده 
مشــروع و قابل دفاع. )اعتماد به هــم پیمانانی که ظرفیت 

بازیگری در سیاست خارجی ندارند.(
6- درک نکردن ایــن واقعیت که خاورمیانــه قدرت هضم 
پمپاژ این میزان از تسلیحات متعارف که به سمت تسلیحات 

نامتعارف هسته ای نیز سوق پیدا خواهد کرد، را ندارد.
۷- پیوند زدن امنیت رژیم صهیونیســتی با منافع، مصالح و 

امنیت ملی آمریکا و نپذیرفتن عواقب آن.

منگولیسم سیاسی!

ناجاانتخاباتپارلمان

اخبار کوتاه

ویژه

مقامات فیلیپین اعالم کردنــد: همزمان با تالش های 
دولت فیلیپین برای بازپس گرفتن شهر ماراوی از دست 
شبه نظامیان بیعت کرده با داعش، 10 تن از سربازان این 
کشور در جریان یکی از حمالت هوایی ارتش سهوا و به 
طور اشتباهی کشته و هشــت تن دیگر زخمی شدند.
کشته شدن این سربازان در جریان حمله اشتباهی یک 
هفته پس از آن صورت گرفت که ارتش فیلیپین برای 
دستگیری یکی از رهبران شــبه نظامی وارد عمل شد، 
اما با حمله ســنگین و غیرمنتظره شورشیان که بخش 
عظیمی از شهر ماراوی را تصرف کرده و تعداد زیادی از 

مسیحیان را گروگان گرفته بودند، مواجه شد.

ارتش فیلیپین نیروهای خودی 
را بمباران کرد!
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استاندار اصفهان در نشست اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارز گفت: 
این طرح برای جلوگیری از قاچاق کاال و رونق تولید ملی اجرا می شود. 
رسول زرگرپور به تمام مسئوالن تاکید کرد که مبارزه با قاچاق کاال را در 
اولویت قرار دهند که مبارزه با قاچاق به رونق تولید ملی کمک می کند. 
وی اســتان اصفهان را دارای بیش از 150 هزار واحد صنفی دانست و 
افزود: نام نویســی این تعداد واحد صنفی در سامانه نشان دهنده این 
است که این طرح اطالع رســانی بیشتری شود. اســتاندار، مبارزه با 
قاچاق را الزمه راه اندازی 9 ســامانه ملی و 37 سامانه فرعی برشمرد. 
رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اشاره به نام 
نویسی 22 هزار و 600 واحد صنفی در ســامانه شناسنامه دار کردن 
انبارها و سردخانه ها ی کشــور گفت: صاحبان صنوف که دارای انبار 
 یا مرکز نگهداری هســتند، الزم اســت با مراجعه به نشانی اینترنتی

 www.nwms.ir اطالعات واحد خــود را ثبت کنند.آقای احمدیه 
افزود: با اجرای این طرح واحدهایی که در این سامانه ثبت نام نکرده 
اند کاالی آنها به عنوان کاالی قاچاق اجازه فروش نخواهد داشــت و 

مکان هایی که بدون شناسنامه باشند مصادره می شوند.

ویژه

صنعت

عضـو هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد 
کشـور گفت: صنعـت فـوالد کشـور به ویـژه در بخش 
خصوصـی، بـرای خـروج از رکـود و کاهـش تولیـد، 

نیازمنـد حمایـت جـدی دولـت اسـت.
احمـد خـوروش افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه مصـرف 
نیمـی از فـوالد تولیـدی کشـور، در بخـش مسـکن و 
سـاخت و سـاز اسـت، رکود حاکـم بـر این بخـش در 
سـال های اخیـر، تهدید جـدی بـرای تولید و توسـعه 
سـرمایه گذاری در صنعت فوالد محسـوب می شـود.

وی بـا بیـان اینکـه بخـش خصوصـی در فـوالد تـوان 
رقابت با واحدهـای دولتی را نـدارد، افـزود: واحدهای 
دولتـی بـه دالیلـی از جمله بـاال بـودن تولیـد و پایین 
بودن قیمـت تمام شـده و داشـتن دفاتر بیـن المللی، 
محصـوالت خـود را بـا قیمـت پاییـن تـر عرضـه 
می کننـد کـه در نتیجـه تـوان رقابـت را از بخـش 

خصوصـی مـی گیرنـد.
خروش با اشـاره بـه اینکـه ظرفیت تولید فـوالد بخش 
خصوصـی بـه نصـف کاهـش یافتـه اسـت، تصریـح 
کـرد: در صـورت ادامـه شـرایط حاضـر، بـا توجـه بـه 
عرضـه محصول مـازاد بـر تقاضـا در داخـل، مجبور به 
کاهـش بیشـتر تولیـد و در نتیجـه تعدیل نیـروی کار 

خواهیـم بـود.
عضـو هیئـت مدیـره انجمن فـوالد کشـور بیـان کرد: 
بخش خصوصـی از گذشـته تاکنـون، خـود را در کنار 
دولـت دیده اسـت تـا کشـور از چالـش های ناشـی از 

تحریـم عبـور کند.
وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط حاضـر خواهـان 
ایجـاد آرامـش در بـازار هسـتیم، خاطرنشـان کـرد: 
تولیدکننـدگان بخـش خصوصـی آمـاده همـکاری با 
دولت بـرای تنظیم بـازار و نیـز خواهان فراهـم کردن 
شـرایط توسـط دولت برای افزایش صـادرات و کاهش 

واردات محصـوالت فـوالدی بـه کشـور هسـتند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل استان اصفهان، ازاصالح 
آسفالت 700 کیلومتر از جاده های اصلی استان در چهار سال گذشته 
خبرداد و افزود: هزار و سیصد کیلومتر از جاده های اصلی استان اصفهان 
خرابی آسفالت داشت که درمدت چهار سال 700 کیلومتر آن اصالح شد 

و مابقی نیز طی برنامه ریزی و بر اساس اولویت بندی ترمیم می شود.
فرزاد دادخواه افزود: این اقدامات با وجــود کاهش میزان قیر وکمبود 
اعتبارات صورت گرفت که اگــر اعتبارات اداری در ســال های آینده 
افزایش یابد، روند بهبود جاده ها و رفع حادثه خیزی با سرعت بیشتری 

انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه جاده تیران به داران یکی از مسیرهای پرتردد استان 
است، تصریح کرد: نقاط حادثه خیزی در این جاده وجود دارد که منجر 

به تلفات جاده ای می شود.

دبیر ســتاد تنظیم بــازار گفت: قیمت های گوشــت قرمــز منجمد 
تعدیل شــد و از کیلویی 22 هزار به 1۸ هزار تومــان کاهش یافت که 
امیدواریم برخی مصارف خاص این ایام مانند نذورات و مصارف عمده 
 از طریق گوشــت منجمد جایگزین شــده و به تعدیــل قیمت کمک

 کند.
محسن بهرامی ارض اقدس افزود: قرار شد در صورت افزایش قیمت مرغ، 
از ذخایر 20 هزار تنی مرغ منجمد استفاده شود که با قیمت 5500تومان 

برای مصرف کننده توزیع می شود.
وی اضافه کرد: 300 هزار تن برنج به مراکز استان ها و شهرستان ها حمل 
شد و بسته به نوع برنج، از برنج سفید تا هندی، 1121کیلوگرم با قیمت 
کیلویی 2700 تا 3900 تومان در بازار عرضه می شود و در تامین روغن 

هیچ مشکلی نداریم.

اصالح آسفالت 700 کیلومتر 
از جاده های اصلی استان

مردم گوشت ۱۸هزار 
تومانی بخرند

معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: از حدود ســه هزار و 700 کیلومتر شــبکه فاضالب 
اســتان اصفهان، حدود 1500 کیلومتر آن نیاز به نوسازی 

و بهسازی دارد.
حســن غالمی بیان داشــت: فرسودگی بخشــی از شبکه 
فاضالب اصفهــان آنقدر زیاد شــده که  تنها با نوســازی 
 آن می توان قســمتی از شــبکه را وارد مدار بهره برداری 

کرد. 
وی ادامه داد: این فرسودگی درحالی است که بخش هایی 
از شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان باید مورد بازسازی 

قرار گیرد.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به اینکه شبکه فاضالب در این استان بیش از ۴0 سال 
قدمت دارد، اظهار داشت: بخش های قدیمی تر شهر مثل 
خیابان های نظر، فروغی، مولوی، شیخ بهایی و عباس آباد 
در اولویت نوسازی قرار دارند که در همین خصوص خیابان 

نظر در حال نوسازی است.
وی در ادامه بوی بد فاضالب در برخی از خیابان های شهر 
اصفهان را ناشی از فرسودگی شبکه های فاضالب دانست 
و گفت: گرفتگی و جمع شدن لجن در مسیرهای فاضالب، 
از دیگر عوامل انتشــار بوی بد در تعــدادی از خیابان های 

اصفهان است.

غالمی تصریح کرد: فرسودگی شبکه فاضالب می تواند بروز 
حوادثی مثل فرونشست زمین و در پی آن سقوط ناگهانی 
خودرو و شهروندان به داخل گودال ها را در پی داشته باشد.

وی کمبود اعتبــار را مهم ترین مانع پیش روی نوســازی 
شبکه فاضالب در این اســتان اعالم کرد و افزود: نوسازی 
شبکه فاضالب اســتان اصفهان به  50 میلیارد یورو اعتبار 

نیاز دارد که تامین آن مشکل است.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: طبق توافق های انجــام گرفته، تامین 
 اعتبار از طریق فاینانس با یک شــرکت چینی نهایی شده

 است.

مدیرعامل  شرکت آبفای استان اصفهان، درنخستین جلسه 
مشترک حوزه خدمات مشترکین که با حضور کارکنان این 
معاونت تشکیل شد گفت:کارکنان باید تالش و انرژی خود 
را صرف تحقق شعار سال )تالش مضاعف،خالقیت ونو آوری( 
نمایند واین نشست با هدف بررسی راه های عملیاتی نمودن 
شعارسال شرکت برگزارشد تا همه فعاالن این بخش برنامه و 
نقطه نظرات خود را برای تحقق این امر بیان کرده و نیز برای 
خالقیت  و نوآوری درانجام امــور محوله بیش از پیش تالش 
کنند. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه می توان با همفکری 
وهم اندیشی، ارتقای سطح خدمات را رقم زد، گفت: با همفکری 
و هم اندیشی با یکدیگر و با هم افزایی قابل توجهی، می توان 
کارها را بهتر به سرانجام رســاند که در نهایت رضایت خاطر 
مشترکین را به همراه دارد. وی راه اندازی سامانه 1522 را امری 
خالقانه برشمرد و اعالم کرد: هم اکنون  با راه اندازی سامانه 
1522 بسیاری از فعالیت ها غیرحضوری ودر سطح گسترده 
ای انجام می شود که مزیت های بسیاری را در پی دارد. یکی از 
مهم ترین آنها صرفه جویی در تردد و هزینه مشترکین است که 

این مهم برای شرکت بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت آبفای استان اصفهان، 
حوزه مشترکین را بسیار تاثیرگذار دانست واعالم کرد:حوزه 
مشترکین به لحاظ ارتباط گسترده ای  که با مردم دارند بسیار 

حائز اهمیت است؛ از این رو انتظار می رود کارکنان در حوزه 
مشترکین خالقیت در ارائه خدمات به مردم را سرلوحه کار خود 
قرار دهند. مهندس امینی به کارگیری دانش نوین را در ارائه 
خدمات مطلوب بسیار موثر برشمرد و تصریح کرد: کارکنان 
پیرامون فعالیتی که در دستور کار دارند، باید خود را به دانش 
روز تجهیز  کنند تا خدمات رسانی به بهترین شکل انجام گیرد؛ 
این در حالی است که شرکت آبفای استان اصفهان در این زمینه 
پیشرو است. وی افزود: کارکنان باید در آغاز هرسال برای انجام 
بهتر وظایف محوله نقشه راهی تدوین کنند و برمبنای آن در 
صدد اجرای برنامه های از پیش تعیین شده باشند تا با تالش 

همه کارکنان، شاهد تحقق شعار سال  باشیم.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

تدوین نقشه راه برای انجام وظایف محوله  درحوزه مشترکین

آبفا
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

نوسازی و بهسازی ۱۵00 کیلومتر از شبکه فاضالب 

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن 
برگه چکی به امید پاس شــدن آن ایستاده، ولی متوجه می 
شوند در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال 
آنها مانده اند و یک چک برگشتی. یا در راهروهای تودرتوی 
دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک 
برگشــتی که در دست دارند، قادر نیســتند به مرجع صالح 
رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود 
می پرسند این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی 
شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از این قبیل سواالت. 
همه این سواالت و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال 
های اخیر، با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن 
همراه شده است، ناشی از نداشتن آگاهی درخصوص مقررات 
چک و اســتفاده صحیح از آن اســت. بنابراین اگر اطالعات 
حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می 
شویم. حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک حقوقی 
است یا کیفری؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی 
)بالمحل( استفاده می شود و مربوط به نوع  مسئولیت شخص 
صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، عالوه بر دریافت 
وجه چک، می توان صاحب حســاب )صادرکننده( را نیز به 
زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه 
چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند نوع چک در ســرعت 
و نحوه رســیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری 
زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی 
به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم 

رسید. اصوال اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می 
توانند چک را برگشت بزنند: نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن.
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف 

صاحب حساب
عدم مطابقت امضا، اختالف در مندرجات چک، قلم خوردگی 
و صدور چک از حساب مســدود، از مصادیق تنظیم چک به 
صورت نادرست است؛ اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و 
حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، نسبت 
به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت آگاهی ندارد. به 
موجب ماده )11(قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری 

علیه صادرکننده چک دو دوره شش ماهه است.
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلــس، افزایش تعداد 
چک های برگشتی را عامل ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی 

کشوردانست. 
سید ناصر موســوی الرگانی درخصوص نظام بانکی کشور 
و سابقه متقاضیان برای دریافت دســته چک  اظهار داشت: 
بانک ها نباید به افرادی که چک هایشان در گذشته برگشت 
خورده، دسته چک جدید ارائه دهند.وی افزود: تعداد چک های 
برگشتی نزد بانک ها افزایش یافته است و نظام بانکی کشور باید 
با جدیت بیشتری در زمینه ارائه دسته چک اقدام کند. نماینده 
مردم فالورجان با بیان اینکه افزایش تعداد چک های برگشتی 
باعث ایجاد ناامنی در فضای اقتصادی کشور شده است، تاکید 
کرد: اعتماد در فضای اقتصادی کشور از بین رفته و بانک ها 

باید برای رفع این مشکل دست به کار شوند.

وی تصریح کــرد: با عدم نقدینگی در بــازار، کاهش فعالیت 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی و افزایش واردات، مبادالت و 
انتقاالت مالی توسط چک اجرایی می شود؛ اما این چک ها با 
حساب های خالی و کم در بانک ها وصول نمی شود و با برگشت 
چک، بی اعتمادی در بازارهای اقتصادی و بین مردم شــکل 

می گیرد.
موسوی الرگانی بیان داشت: افزایش مجازات ها مانند زندانی 
کردن کسانی که چک های برگشتی دارند، نمی تواند راهکار 

مناسبی برای کاهش حجم چک ها باشد.
وی افزود: راهکار اصلی برای کاهش تعداد چک های برگشتی 
دقت بیشتر بانک ها در ارائه دسته چک است و نباید به صاحبان 

چک های بی اعتبار و برگشت خورده، دسته چک ارائه کنند.
خودداری بانک ها از ارائه چک بــه افراد بدون 

پشتوانه اقتصادی
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه 
بانک ها باید از دادن چک به افراد بدون پشــتوانه اقتصادی 
خودداری کنند، گفت: رشد بیماری اقتصادی با رعایت قوانین 
و در صورت نیاز اصالح آن کاهــش خواهد یافت. وی با بیان 
اینکه وجود تورم و رکود در اقتصاد کشور وضعیت نابسامانی را 
رقم زده است، اظهار داشت: اقتصاد ناسالم، معضالت مختلفی 
چون تورم، چک های برگشتی و ناامنی اقتصادی را در جامعه 

رقم زده است.
موســوی الرگانی با تاکید براینکه برجسته شدن مشکالت 
اقتصادی در جامعه سبب قبول تعهداتی خارج از توان افراد 
شــده اســت، تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد با مشکالت 
مختلفی چون تورم مواجه اســت کاهش چک های برگشتی 

آرزویی است که محقق نخواهد شد. 
وی با اشاره به رشد میزان چک های برگشــتی در چند ماه 
اخیر در قیاس با ســال های گذشــته، بیان داشــت: روبه رو 
شدن واحدهای تولیدی، صنعتی و مردم با مشکالت متعدد 
اقتصادی، سبب شده تا صاحبان چک نتوانند تعهدات خود 

را عملی کنند. 
نماینده مــردم فالورجان در مجلس با بیــان اینکه افزایش 
چک های برگشتی ناامنی اقتصادی را به بازار تزریق کرده است، 
افزود: مردم از خرید و فروش با چک ترس داشته و تمام تالش 

خود را برای انجام معامالت نقدی به کار می گیرند. 
وی با اشاره به اینکه برخی از سودجویان با هدف پیشرفت مالی 
و بدون پشتوانه اقتصادی، از چک به عنوان وسیله ترقی خود 
استفاده می کنند، بیان داشت: باید قانون چک برای کاهش 

جرایم مربوط به آن اصالح شود تا امنیت به بازار بازگردد.
موسوی الرگانی خاطرنشان کرد: افرادی باید دسته چک از 
بانک دریافت کنند که به آن نیاز داشــته باشند؛ در غیر این 
صورت خود این عاملی برای بیشــتر شــدن آمار چک های 

برگشتی خواهد بود.

سکه تمام بهار آزادی
11،740،000 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3،640،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،138،790 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کشتارگاه دام سبک وابسته به شهرداری های شرق اصفهان، نیاز به سرمایه گذاری 
بیشتری دارد و لذا ورود بخش خصوصی به این بخش ضروری به نظر می رسد.

بر اساس آمار، بسیاری از مرگ و میرها در کشور به سبب عدم رعایت مسائل بهداشتی 
است و این آمارنشان می دهد که اگر در زمینه ارتقای بهداشت جامعه کوتاهی کردیم، 
باید پاسخگو باشیم. مسئول پُست دام پزشکی جرقویه سفلی با اشاره به بیماری تب 

کنگو در استان اصفهان گفت: به قصاب ها گوشزد کرده ایم که برای ذبح دام دقت کافی 
داشته باشند و از ذبح سنتی و بدون دستکش دام به جد خودداری کنند. قربانعلی عرب 
مختاری با اشاره به وجود کشتارگاه در شهر محمد آباد اظهار کرد: کشتارگاه شهرداری 
محمدآباد صنعتی نیست ولی تا حدودی ذبح مطلوبی را برای منطقه رقم می زند که 
با گسترش بیماری های مشترک دام و انسان ایجاب می کند گسترش خوبی در این 

سیستم کشتار در شهرهای کوچک نیز پدید آید.بخشدار بخش جرقویه با بیان اینکه 
بخش جرقویه سفلی به دلیل مسافت کم بین شــهرها، دارای یک کشتارگاه است، 
متذکر شد: کشتارگاه مذکور صنعتی نیســت ولی به مراتب ذبح دام در این اماکن 
بهداشتی تر از محیط خانه یا پیاده رو بوده و سعی ما بر این است که قصابان را به سمت 
کشتار در کشتارگاه محمدآباد سوق دهیم. حسن جعفری هرندی با اشاره به اینکه 
بخش جرقویه سفلی به سبب دام خیز بودنش نیاز به کشتارگاه صنعتی دارد، افزود: 
قطعا اگر بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند، بخشداری در زمینه واگذاری 

زمین و پیگیری وام به سرمایه گذار، حمایت خود را اعالم می دارد.

با گسترش بیماری های مشترک دام و انسان؛

سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث کشتارگاه صنعتی شرق اصفهان صورت گیرد

ناامنی در فضای اقتصادی کشور با افزایش چک های برگشتی

قیمت انواع دســتگاه ذخیره کننده 
SSD ) هارد(

بازار

 ADATA Premier Pro SP600 ای دیتــا
128Gb

 2,550,000
ریال

 2,280,000
ریال

ثبت واحدهای صنفی در سامانه طرح 
جامع شناسنامه دار کردن انبارها

حمایت جدی دولت برای 
خروج صنعت فوالد از رکود 

Corsair Force LE 480GB کورسیر

 6,650,000
ریال

 6,680,000
ریال

ADATA SX930 120Gb ای دیتا

 2,800,000
ریال

 2,880,000
ریال

افزایش 50 درصدی تولید شمش طال در مجتمع طالی موته
تولید شــمش طال در مجتمع طالی موته در شمال اصفهان به دلیل بهبود و ارتقای 
 کیفیت آزمایشــگاه کنترل کیفیت و افزایــش راندمان، 50 درصــد افزایش یافته

 است.
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ظرف ۲ماه، پرونده فیلم های توقیفی بسته شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی نامه ای به رییس سازمان سینمایی در مورد رفع توقیف برخی 
فیلم ها خواستار این موضوع شد که هر چه سریع تر و به فوریت و جدیت به این موضوع رسیدگی 
و گزارش آن برای وزیر ارشاد ارسال شود و ظرف مدت دو ماه پرونده فیلم های توقیفی بسته شود. 

خبر

مدیر جامعه القرآن اســتان اصفهان گفت: در اســتان 
اصفهان قریب 90 شــعبه جامعه القرآن وجود دارد که 
تاکنون با اســتفاده از طرح های مختلف آموزش قرآن 
نزدیک 5 هزار حافظ کل قرآن کریم در ســطح استان 
تربیت شده است. از آنجا که این مراکز به صورت مردمی 
اداره می شود، افزایش شعب جامعه القرآن نیازمند ورود 

جدی خیران به فعالیت های قرآنی است.
محمدرضا عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان اظهار کرد: در کل کشــور بیش از 800 شعبه 
جامعه القرآن وجود دارد که این تعداد در استان اصفهان 
به حدود 90 شعبه می رســد و به صورت مردمی اداره 
می شود. وی با اشاره به برنامه های موسسه جامعه القرآن 
افزود: حفظ یک  ساله، دو ساله، چهار ساله و شش  ساله، 
روخوانی و روان خوانی، مفاهیم، تفسیر، تواشیح، صوت 
و لحن، تجوید و... از جمله طرح هایی است که در مراکز 
مختلف جامعه القرآن در طول سال اجرا می شود. مدیر 
جامعه القرآن استان اصفهان به مرکز تخصصی تفسیر 
این موسسه اشاره کرد و گفت: این مرکز برای کسانی که 
حافظ کل قرآن می شوند و یا مدرک کارشناسی از حوزه 
و دانشگاه دارند، در طرح دو ســاله این مرکز در 4 ترم 
شرکت می کنند تا با مبانی استخراج تفسیر از آیات قرآن 
آشنا شوند.عبداللهی یادآور شد: یک مرکز کارشناسی 
هم زیر نظــر جامعه القرآن وجــود دارد تا حافظانی که 
زیر مقطع لیسانس هستند با گذراندن دوره ای 6 ماهه 
با درس های امتحانی مقطع کارشناســی آشنا شوند و 
در صورت قبولی در آزمون کارشناسی و حفظ، مدرک 
لیسانس علوم قرآنی به آنها تعلق گیرد .وی خاطرنشان 
کرد: از آنجا که جامعه القرآن همواره مشــغول فعالیت 
قرآنی بوده اســت، ماه مبارک رمضان و دیگر ایام سال 
برای آن تفاوتی ندارد ولی در اکثر شــعب جامعه القرآن 
برنامه های جزء خوانی به صورت ترتیل و تفســیر آیات 
قرآن برگزار می شود.مدیر جامعه القرآن استان اصفهان 
اذعان کرد: آمار قرآن آموزانی که در این موسسه موفق 
به حفظ کل قرآن شــده اند، در استان اصفهان به قریب 
به 5 هزار نفر رسیده که به واسطه شرکت در طرح های 

مختلف جامعه القرآن اتفاق افتاده است.

مدیر جامعه القرآن استان اصفهان خبر داد:

تربیت 5 هزار حافظ در شعب 
جامعه القرآن اصفهان

اخبار

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو اصفهان گفت: علی محمود 
الشمیس، قاری مطرح مصری در محفل 
انس با قرآن کریم امامزاده ابوالعباس)ع( 
خوراســگان اصفهان به تالوت قرآن 

می پردازد.
حجت االســالم و المســلمین سید 
محمد هــادی روح االمینــی اظهار 
داشــت: در راســتای برگزاری طرح 
ضیافت الهی محفل نورانی انس با قرآن 
کریم در جوار حرم مطهر امامزاده ابوالعباس)ع( 

خوراسگان اصفهان برپا می شود.
وی ادامه داد: این محفل انس با قرآن کریم، فــردا 14 خرداد ماه 
ساعت 22 شب و به مناسبت ســالروز رحلت امام خمینی)ره( با 
حضور قاریان برتر استانی و کشوری و همچنین قاری مطرح مصری 
علی محمود الشمیس به عنوان قاری مدعو برگزار می شود. رییس 
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو اصفهان در ادامه گفت: نســب 
امامزاده ابوالعباس محمد نسبت هشــتمش به حضرت ابوالفضل 
العباس )علیه السالم( می رسد و آستان امامزاده ابوالعباس محمد 
)علیه الســالم( در شهرســتان اصفهان- بخش مرکزی- منطقه 

خوراسگان واقع شده است.

 برپایی محفل انس باقرآن کریم 
در امامزاده ابوالعباس)ع(اصفهان

فقدان سند مالکیت
3/219 شــماره صادره: 1396/43/369376 - 1396/2/31 نظر به اینکه خانم زینب 
خزایی پول با وکالت نامه شماره 741985 از طرف موکل خود آقای محمد اخالقیان 
برابر نامه وارده بشماره 27830 مورخ 95/11/26 اعالم نموده که سند مالکیت پالک 
120 فرعی باقیمانده از 9 اصلی متعلق به مورث او حســن اخالقیان که ایشان خود 
بموجب گواهی حصــر وراثت 5312 مورخ 1381/11/24 شــعبه اول حصر وراثت 
اصفهان احدی از وراث اســماعیل اخالقیان می باشــد نزد خانم عفت بحق و آقای 
حسین اخالقیان می باشــد چون اخطار به نامبردگان شده و سند را تسلیم ننمودند 
مراتب بدستور تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بخشنامه تا چنانچه سند 
مالکیت پالک فوق جهت انجام معامله له آن دفترخانه ارائه شد از انجام هرگونه معامله 
خودداری و سند را جهت ابطال به این اداره ارسال نمایید بدیهی است نسبت به سهم 
االرث متقاضی طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 7670 حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/226 شماره کالسه : 951439 تاریخ رسیدگی : 96/2/3  مرجع رسیدگی شعبه 45 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( به نمایندگی آقایان 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای علی اصغر حجازی به 
نشانی اصفهان خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه وکیل رضا 
رضایی به نشــانی اصفهان خ جی مقابل خ تاالر سرپرستی موسسه اعتباری ثامن 
طبقه سوم دفتر حقوقی خوانده: 1- محمد کریمی دردشتی به نشانی مجهول المکان 
2- آقای مرتضی میرزایی به نشــانی کالنتری نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان 3- مجید رئیسی اشترجانی به نشانی اصفهان خ فروغی کوی 
امیرکبیر پالک 4. خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و یک میلیون ریال بابت قسمتی از وجه 
چک مورخ 93/11/7 به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه )ع( به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
آقای علی اصغر حجازی با وکالت آقای رضا رضایی به طرفیت آقایان محمد کریمی 
دردشتی و مرتضی میرزایی و مجید رئیسی اشترجانی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
و یک میلیون ریال بابت بخشی از وجه چک به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت  آن 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانــدگان هیچگونه دلیل و مدرکی 
که دال بر تکذیب ایصال خواهان باشد به شــعبه ارائه ننموده اند لذا دعوی خواهان 
را به نظر ثابت دانسته و به اســتناد ماده 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 81/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/205/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )94/11/17( تا 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوم بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضوری و مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم 
غیابی و مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مدت بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م 
الف: 7431 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک()446 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/229 در خصوص پرونده کالســه 960127 خواهان زهرا ابراهیمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت فریدون طالب زاده تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای مورخ 96/4/24 ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه 
نیلی  پور  جنب ســاختمان صبا پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــورای 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 شود. م الف: 7384 شــعبه 32 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()114 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/233 شــماره صادره: 1396/43/373497 - 1396/3/9 نظر به اینکه تحدید حدود 

ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 40/3775 مجزی شده از 40/133 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام امید زایر زاده فرزند محمد در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 96/4/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م 

الف: 7666  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)144 کلمه، دو کادر(
اجراییه

شــماره   9610426796200034 اجراییــه: شــماره   3 /236
پرونده:9509986796201073 شماره بایگانی شعبه:951087 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096796200209  و شماره دادنامه مربوطه 
9509976796202169 محکوم علیه حسین صریفی اصفهانی فرزند احمد به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
)به خواســته یک فقره چک به شــماره 829862 مــورخ 95/4/16( و پرداخت مبلغ 
1/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محســن وفائی فرزند رحیم به نشــانی 
اصفهان خ لنبان خ نشاط مجتمع مروارید واحد 5 با احتساب پرداخت نیم عشر دولتی. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 7361 شعبه 
32 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک()409 کلمه، 4 کادر(

ابالغ
شــماره   9610106794300327 ابالغنامــه: شــماره   3 /237
پرونده:9609986794300273 شماره بایگانی شعبه:960274 ابالغ شونده حقیقی: 
محمد مویدی تاریخ حضور:1396/04/24 شنبه ساعت: 9/30 محل حضور: اصفهان 
خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57 در خصوص دعوی مهران اسعدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:7399 شــعبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک(  )66 کلمه، یک کادر(
ابالغ

شــماره   9610106793600336 ابالغنامــه: شــماره   3 /238
پرونده:9609986793600270 شماره بایگانی شعبه:960273 ابالغ شونده حقیقی: 
اکبر عابدی تاریخ حضور:1396/04/24 شنبه ساعت: 11:30 محل حضور: اصفهان 
خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57 در خصوص دعوی مهران اسعدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:7398 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک(  )66 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/452 در خصوص پرونده کالسه 1396/105 شورای حل اختالف شعبه 1 شهری 
خوانسار خواهان محمد مهدی امینی دادخواستی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی 
اتومبیل به طرفیت خانم بهارک رئوف نموده اســت وقت رسیدگی پنج شنبه مورخ 

1396/4/22 ساعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در شهرستان خوانسار 
جنب حوزه آیت اله علوی مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغی شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود. م الف: 62 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خوانسار)119 کلمه، یک کادر(

اجراییه
شــماره    9610426796200035 اجراییــه: شــماره   3 /234
پرونده:9509986796201071 شماره بایگانی شعبه:951085 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096796200210  و شماره دادنامه مربوطه 
9509976796202155 محکوم علیهم 1- حسین صیرفی 2- زهرا اسدی هر دو به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به  پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته )به خواسته دو فقره چک به شــماره های 052683 مورخ 95/7/20 به مبلغ 
20/000/000 ریال- 052682 مورخ 95/8/10 به مبلغ 20/000/000 ریال و پرداخت 
2/005/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محسن وفائی فرزند رحیم 
به نشانی اصفهان خ لنبان خ شاداب مجتمع مروارید واحد 5 با احتساب پرداخت نیم 
عشر دولتی.محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 
7362 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره یک(

)425 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/196 شــماره صادره: 1396/43/272225 - 1396/3/7 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 25/3437 مجزی شده از پالک 698 و 699 فرعی 
از اصلی مذکور در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام ا... کرم آقاخانی جونقانی فرزند علی در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز پنجشنبه مورخ 96/4/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م 

الف: 7194  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)158 کلمه، دو کلمه(
تحدید حدود اختصاصی

3/201 شــماره صادره: 1396/43/372340 - 1396/3/7 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ خانه پالک شماره 8869  فرعی از 18/1451 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق رای هیات به نام امیر رضا قلعه رنانی فرزند عبدالحســین و شرکا مفروز و 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/4/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م 
الف: 7204  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)145 کلمه، دو کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/451 شماره صادره: 1396/43/373498 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی پالک شــماره 218/2  فرعی از 6 اصلی )که به شماره 6/2196 
استاندارد سازی شده است( واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام محمود محمدی زهرانی و شرکاء فرزند اسد جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 
96/4/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 7667  حیدری 

رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)153 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/212 شــماره صادره: 1396/43/373240 - 1396/3/9 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ خانه پالک شماره 1077 فرعی از 44/88 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق رای هیات به نام احمد تیموری جروکانی فرزند مصطفی و شریک مفروز و در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/4/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م 

الف: 7502  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)144 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/211 شــماره صــادره: 1396/43/373223 - 1396/3/9 نظــر بــه اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ خانه پالک شــماره 31/9675 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق رای هیات به نام مهدی حســینی عاشق آبادی فرزند ســید حسن مفروز و در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/4/4 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شد.م الف: 7497 حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

)141 کلمه، دو کادر(
مزایده

3/213 مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول( اجرای احکام شــعبه ســوم حقوقی در 
نظــر دارد در خصوص پرونده کالســه 961471 3/ج له بانک قوامیــن علیه اصغر 
بابایی به خواسته مطالب مبلغ 493/187/111 ریال در حق محکوم له همچنین مبلغ 
24/659/355 ریال بابت حق االجرای دولتی جلســه مزایــده ای در تاریخ 96/4/8 
ســاعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در ســاختمان مرکزی دادگستری اصفهان 
واقع در خیابان نیکبخت طبقه منهای یک شعبه ســوم اجرای احکام حقوقی برگزار 
نماید. اوصاف مورد مزایده عبارت اســت از فروش 11/47 حبه مشــاع از 72 حبه 
پالک ثبتی 67/273 بخش 14 ثبت اصفهان به نشانی ملک شهر خیابان 17 شهریور 
خیابان ورزشــگاه کوثر کوچه 8 متری طالقانی پالک 18 محل مورد نظر شامل یک 
باب منزل مسکونی یک طبقه بوده که دارای عرصه به صورت دو نبش می باشد پالک 
مذکور از سمت شمال و غرب به گذر منتهی می گردد که بنا بر طرح شهرداری منطقه 
12 در دو سمت فوق دارای عقب نشینی در طرح تعریض گذر می باشد دارای دیوار 
آجری با ســقف تیرآهن و نمای خارجی آجر نما و پوشش کف حیاط موزاییک می 
باشد با قدمت حدود 30 سال دارای انشعاب آب برق گاز ضمنا پارکینگ مسقف این 
ساختمان به مغازه تبدیل شده اســت و دارای مساحت حدود 15 مترمربع می باشد 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده با مراجعه به محل ملک از محل 
بازدید نمایند کسانی حق شرکت در جلســه مزایده را دارند که با واریز 10 درصد 
مبلغ پایه کارشناسی که به مبلغ 3/250/000/000 ریال ارزیابی و مصون از اعتراض 
باقی مانده به حســاب سپرده دادگســتری 2171290210008 نزد بانک ملی شعبه 
دادگستری در مزایده شرکت نمایند برنده مزایده فردی می باشد که باالترین قیمت 
 را پیشنهاد دهد. م الف: 5423 شعبه ســوم اجرای احکام مدنی دادگستری اصفهان 

)293 کلمه، 4 کادر(

جشنواره فیلم کودک و نوجوان یکی از مهم ترین رویدادهای 
سینمایی کشور است و هنرمندان مختلف نظر خود را در مورد 
برپایی سی امین دوره این جشنواره بین المللی در اصفهان 

بیان می کنند.
ستاره اسکندری، بازیگر ســینما و تلویزیون در گفت وگو با 
ایمنا در مورد برپایی جشــنواره در اصفهــان گفت: از اینکه 

جشنواره در اصفهان باشــد خیلی خوشحال می شوم چون 
رفت و آمدم به این واسطه به اصفهان بیشتر می شود، من در 
کل موافق برداشته شدن تمرکز از تهران هستم و خوب است 

که جشنواره ها در جای جای ایران برگزار شوند.
بازیگر ســریال »نرگس« اظهار داشــت: مــن معتقدم این 
جشــنواره متعلق به تمام ایران اســت و به یاد دارم که این 

جشنواره در دوران کودکی ام چه جشنواره پر رنگی بود.
وی افزود: اساس و بنیاد سینمای ما سینمای کودک است 
و تربیت ذائقه، از سینمای کودک شروع می شود. متاسفم 
که این سال ها سینمای کودک سینمای مهجوری شده در 
حالی که در نسل ما این سینما آن قدر پرر نگ بود که باعث 

جذب ما به این حرفه شد.
اسکندری ادامه داد: چیزی که برای من عجیب است این 
است که چرا تنها به اسم جشنواره اکتفا می کنیم و اجازه 
نمی دهیم که ســینمای کودک مثل قدیم مطرح باشد. 
بهترین فیلم های دوران کودکی ما همین فیلم ها بود. چرا 
باید به برگزاری جشنواره بسنده کنیم و خوشحال باشیم 
که جشنواره هم برگزار شد، بدون اینکه نتیجه و خروجی 

چشمگیری داشته باشد.
بازیگر فیلم هایی چون »دریاچه ماهی« و »خانه کاغذی« 
با اشاره به کمبودهای حوزه ســینمای کودک گفت: دلم 
می خواست این نکته را گوشــزد کنم که چرا ما سینمای 
کودک نداریم. زمان من سینما بولوار مخصوص پخش این 
فیلم ها بود و االن با وجود این همه پردیس رنگ و وارنگ 
جایی برای سینمای کودک نیست و مورد بی اهمیتی قرار 

گرفته است.
وی در پایان اظهار داشــت: اعتراض من این است که چرا 
سینمای کودک این سال ها آماری شده و هیچ فیلم خوبی از 
جشنواره خارج نشده و بین مردم مطرح نشده است. کودکان 
ما تنها سرگرمی شان تبلت و بازی های کامپیوتری شده در 
حالی که می توانستیم از طریق سینما آنها را هم با ادبیات و 

هم با خود سینما آشنا کنیم.

ستاره اسکندری :

تربیت ذائقه، از سینمای کودک شروع می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
جامعه زمانی رشد می کند که نظرات متفاوت را تحمل کند 

و ما در این زمینه بسیار ضعف داریم.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانــی در گردهمایی مدیران 
روابط عمومی و دســتگاه های اجرایی استان اظهار داشت: 
ماه رمضان، ماهی است که انسان احساس می کند با خدای 
خود خلوت کرده؛ روابط عمومی ارتباطی است که با عموم 
برقرار می کنیم، اصل حیات رابطه است، تصور کنید انسانی 
تمام امکانات مادی برای آن مهیا باشــد اما اگر  ارتباط را از 
انسان بگیریم این انســان چه میزان می تواند دوام بیاورد، 

 زنده اســت اما زندگی نمی کند، در زندگــی اصل ارتباط
 است.

وی خاطرنشــان کرد: خداوند در قرآن در رابطه تنها در یک 
آیه اشاره ای داشته، برای برقراری این ارتباط باید 2 اصل را 
رعایت کنید، ابتدا باید صبر پیشه کنید. اینکه تنها شما صبر 
کنید کافی نیست و اصل دوم این است که باید دیگران را نیز 
به صبر توصیه کنید، باید ابتدا این عقیده را در خود پرورش 
دهیم و پس از آن در دیگران نیز ایجاد کنیم، جامعه زمانی 
رشــد می کند که نظرات متفاوت را تحمل کند و ما در این 

زمینه بسیار ضعف داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان تصریح کرد: 
اگر این دو اصل را رعایت کردیــد آن زمان می توانید ارتباط 
برقرار کنید. این ارتباط برقــرار کردن ارتباط موثر و کارآمد 
اســت، در این ارتباط باید تبادل و گفت وگو صورت گیرد، 
 حضــرت ابراهیم)ع( هــم با ماه پرســتان و بت پرســتان 
 گفت و گو کرد و توانســت آنها را از این طریق به راه راست

 بکشاند.
وی بیان کرد: پس از برقراری ارتبــاط، برقراری تقوا تاکید 
شده؛ تقوا به معنای خویشــتن داری و اینکه انسان بداند در 
هر زمان چه بگوید. اینکه این بحث ها به درد جامعه و خودم 
می خورد یا نه؟ در نهایت خداونــد می فرماید که اگر این 4 
اصل را رعایت کردید رســتگار می شوید. ما در عرضه کردن 
بسیار ضعیف هستیم، خداوند به پیامبر می فرماید نعمت های 

خدای خود را بازگو کن.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

رشد جامعه در گرو تحمل نظرات دیگران است

مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از ارسال نخستین 
بسته کتاب کودک و نوجوان سال 96 در 

ماه مبارک رمضان خبر داد.
ســید باقــر میرعبداللهی از ارســال 
نخستین بســته کتاب در سال 96 با 
محوریت کودک و نوجــوان خبر داد. 
میرعبداللهی با اشــاره به اهتمام نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور به تامین 
منابع حوزه کودک و نوجوان، گفت: یکی 
از سیاست های بلندمدت و راهبردی حوزه کودک 
و نوجوان، توجه به منابع موردنیاز این گروه است که به شکلی جدی در 
اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیگیری می شود.

وی افزود: توجه به گروه سنی کودک و نوجوان در راستای اهمیت ابعاد 
عمومی کتاب و کتاب خوانی و پرهیز از نخبه گرایی بی هدف، ضروری به 
نظر می رسد؛ بر این اساس، اداره کل منابع نهاد با تمرکز بر تامین انواع 
محصوالت فرهنگی در کنار کتاب، به زودی بسته های جدید و متنوعی 
را به کتابخانه های عمومی کشور ارسال خواهد کرد. مدیرکل منابع 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به جزییات بسته جدید بخش 
کودک و نوجوان کتابخانه ها، افزود: به همت همکاران اداره کل منابع 
درمجموع 660 بسته برای بخش کودک و نوجوان، آماده  و از ابتدای 
خردادماه به کتابخانه های روستایی و سیار ارسال شده است. وی با اشاره 
به آغاز ارسال این بسته، همزمان با ماه مبارک رمضان،  تصریح کرد: در 
این مرحله، مجموعا 10۳9۷6 نسخه کتاب ارسال شده که میانگین 

هر بسته 15۷ نسخه است.

ارسال نخستین  بسته کتاب کودک و 
نوجوان سال ۹۶ به کتابخانه ها
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 احتمال اجرای رجیستری موبایل 
از آخر خرداد ماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شــدن طرح 
رجیستری تلفن های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدا... صادقی گفت: در حوزه قوانین و قواعد تجاری، ما در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقداماتی را در دســتور کار قرار داده ایم؛ اما در بخش 
زیرســاخت های فنی موضوع در اختیــار وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه های خاص شرایطی ایجاد 
شود که امکان رجیستری تمام تلفن های همراه وجود داشته باشد و در 
عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی 
مواجه نشود. صادقی با تاکید بر اینکه در اجرای این طرح، برخورد مردم 
با مشکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی 
ماه های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال 
انجام این بخش است. عالوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه ای نیز 
به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه های مدون واردکنندگان تلفن 
همراه ملزم شده اند از پایان اردیبهشت ماه سال جاری کاالی خود را با 

ثبت شناسه خاص وارد کنند.
پیش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در آخرین 
روزهای سال گذشته، از اجرایی شــدن طرح رجیستری تلفن های 
همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی وزیر ارتباطات هم 
در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند 

تا تیر ماه اجرایی شود.

فناورانه

جدیدترین کامپیوتر آل این وان کمپانی لنوو، با صفحه مانیتور ضد انعکاس نور 
طراحی و عرضه شد.

جدیدترین تکنولوژی آل این وان لنوو به نــام m۷۰۰z دارای صفحه مانیتور 
۲۰اینچی AntiGlare )ضد انعکاس نور( و پردازنده قابل تعویض است.

خاصیت ضد انعکاس نور بودن باعث اتالف نور کمتر شده و کارآیی سیستم را باال 
می برد. در سیستم های کامپیوتری، کاهش انعکاس  با حذف نور منحرف، مغایرت 
تصویر را باال می برد. M۷۰۰z یک دسکتاپ رومیزی است که توسط لنوو معرفی 
شده است . باریکی بدنه، صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش راندمان پردازنده، 
استفاده از حافظه ذخیره سازی و وای فای پیشرفته و همچنین افزایش زاویه دید 

صفحه نمایش، از دیگر ویژگی های این محصول است.
با توجه به نیاز ســازمان ها و موسســات دولتی و خصوصی به کامپیوترهای 
رومیزی آل این وان، این محصول با پردازنده اینتل Intel core i۳ ۶۱۰۰T و 
۴ گیگابایت رم DDR۴ و ۵۰۰ گیگابایت هارد، مناسب کارهای روزمره بوده و 

توان قابل قبول و عملکردی سریع و آسان دارد.
از دیگر ویژگی های این محصول می توان به کیبورد و موس با سیم، پورت های 

USB ۲/۰و USB ۳/۰و پورت سریال و پورت تصویر اشاره کرد.

 عرضه صفحه مانیتور ضدانعکاس نور 
در دسکتاپ های رومیزی

روس ها هم خودروی خودران ساختند

رقابت برای تولید خودروهای خودران و بدون نیاز به راننده به روسیه کشیده 
شــده و شــرکت یاندکس، نمونه اولیه چنین خودرویــی را در معرض دید 

عالقه مندان قرار داده است.
یاندکس که کار خود را با راه اندازی یک موتور جســت وجوی اینترنتی آغاز 
کرد، حاال در تالش برای تولید اتومبیل های بدون نیاز به راننده است و انتظار 
می رود این خودروها روزی در قالب تاکســی برای جابه جا کردن شهروندان 

به کار گرفته شوند.
 Prius V این نمونه اولیه با اعمال تغییرات اساسی در یک خودروی تویوتای
طراحی شده و انبوهی از حســگرها و ابزار هوش مصنوعی برای مسیریابی و 

شناسایی موانع در آن نصب شده است.
این خودرو با استفاده از الگوریتم های محاســباتی خاص خود، به ناوبری و 
یافتن مسیر صحیح حرکت در شرایط مختلف ترافیکی می پردازد و در زمینه 

شناسایی عابران پیاده، موانع محیطی و غیره نیز عملکرد خوبی دارد.
مدیران یاندکس می گویند آزمایش عمومــی خودروهای خودران خود را از 
ســال ۲۰۱۸ میالدی آغاز می کنند. روس ها امیدوارند بدون اتکا به فناوری 
خارجی و با استفاده از دانش بومی، بتوانند کار تولید این خودروها را به پایان 

ببرند.

یک شرکت ژاپنی روباتی ساخته که می تواند با فرمان صوتی کاربر، کوهی از 
لباس های شسته و تمیز را تا کند!

این شرکت در حقیقت به روبات »لباس تاکن« خود، یک چراغ رومیزی مجهز به 
هوش مصنوعی اضافه کرده که می توان با صوت آن را کنترل کرد.

این دستگاه که Laundroid نام گرفته توسط شرکت ژاپنی »سون دیمز« 
ساخته شده است. فناوران سازنده آن از ســال ۲۰۰۵ مشغول ساخت بخش 

روباتیکی هستند که لباس ها را تا می کند.
کافی است کاربر لباس های تمیز و خشک را درون ماشین بریزد؛ پس از آن یک 

بازوی روباتیک بقیه کارها را انجام می دهد!
قبال شرکت اعالم کرده بود که این ماشین به وسیله یک اپلیکیشن یا دکمه هایی 
روی دستگاه کنترل خواهد شد. اما پس از آن با Cerevo )یک شرکت در حوزه 
تولید محصوالت الکترونیکی مجهز به اینترنت اشیا( همکاری کرد، در همین 
 Cerevo ساخت شرکت Lugiment با چراغ رومیزی Laundroid راستا

ترکیب شد که این المپ رومیزی می تواند صوت را شناسایی کند.
دستگاه با توجه به ترجیح کاربر یا اعضای خانواده می تواند هر لباس را تا کرده و 

لباس های هر یک از اعضا را به طور جداگانه دسته بندی کند.

هوش سنج

فردی درون اتاقی به ابعاد ۱۰ * ۱۰ * ۴ متر مکعب خود را 
به وسیله یک طناب به طول دو متر از سقف آویزان کرده و 
خود را دار می زند . پس از مدتی افرادی به نزدیکی اتاق او 
می آیند و او را صدا می زنند و می بینند که از اتاق او صدایی 
بیرون نمی آید ، نگران می شوند و درب اتاق را می شکنند  
و متوجه می شوند که او خود را دار زده است؛ بدون آنکه 
درون اتاق، میز ، صندلی یا چیز دیگری باشد . او چگونه 

می تواند خود را دار زده باشد؟!

ابتدا ۷ لیتری  را  پر می کنیم می ریزیم داخل ۵  لیتری ، بعد 
۵ لیتری رو خالی می کنیم. دو لیتر باقی مونده توی ۷ لیتری 
رو می ریزیم توی ۵ لیتری ، دوباره ۷ لیتری رو پر می کنیم 
۳ لیتر می ریزیم توی ۵ لیتری پر می شه؛ دوباره خالیش 
می کنیم ۴ لیتر باقی مونده رو می ریزیم توی ۵ لیتری دفعه 
بعد که ۷ لیتری رو پر کردیــم ۱ لیترش رو می ریزیم توی 

۵لیتری، ۶ لیتر باقی می مونه.
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اگر شیفته بازی های شبیه ساز در پلتفورم موبایل هستید، 
شکی نیست که حداقل یکی از عناوین شبیه ساز استودیوی 

Ovidiu Pop را تجربه کرده اید.
پس از عرضه شبیه ســازهای اتوبوس و کامیون، استودیوی 
یادشده این بار به سراغ تراکتور و کمباین رفته تا کشاورزی 
در یک مزرعه زیبا و دل انگیز را به صورت یک بازی شــبیه 

ساز تجربه کنیم.
Farmer Sim 2015 پروســه کاشــت، داشت، برداشت 
و فروش محصول را به طور کامل شــبیه سازی کرده تا یک 
کشاورزی مکانیزه، مدرن و حرفه ای را در بازی تجربه کنید. 
بازی از آماده سازی زمین آغاز می شود؛ جایی که باید زمین 
را دیسک و شخم بزنید و آنگاه با دستگاه بذرکار، دانه ها را در 

بستر خاک بکارید.
پس از سبز شــدن محصول، موعد برداشت فرا می رسد که 
می توانید با کمباین و ماشین آالت مخصوص به این کار اقدام 

کنید. اما تمام این کارها برای چیست؟ مطمئنا برای کسب 
درآمد و دریافت ســود حاصل از فروش. برای همین عرضه 
محصول به بازار و فروش آن هم در بازی بر عهده شماست. باید 
محصول را پشت تراکتور بار بزنید و خودتان به فروش آن در 
جهان آزاد بازی اقدام کنید. جهان آزاد Farmer Sim شامل 
نقشه هایی در آمریکا و اروپا می شود و برای هر چه واقعی تر 
شدن بازی، چرخه شب و روز هم در آن شبیه سازی شده است. 
در حالت ماموریتی می توانید با سود حاصل از فروش محصول، 
ماشــین آالت جدیدتری بخرید و حتی با خرید زمین های 
اطراف، مزرعه خود را گسترش دهید. در کنار مدیریت یک 
مزرعه زیبا و سرســبز،  می توانید به پرورش دام و طیور هم 

اقدام کنید. 
هر دو نسخه iOS و اندروید Farmer Sim 2015 با وجود 
جزئیات گرافیکی مطلوب، حجم بسیار کم و مناسبی برای 
دانلود دارند؛ بنابراین توصیه می کنیم اگر به کشت و کار عالقه 
دارید و دلتان هوای یک زندگی کم دردسر روستایی را کرده، به 
هیچ وجه دانلود این شبیه ساز زیبا و رایگان را از دست ندهید و 
برای این کار از این لینک  goo.gl/5iUWPx  استفاده کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی بازی Farmer Sim 2015؛ 

شبیه ساز کشاورزی در مزرعه

رونمایی از لپ تاپی سبک با قابلیت 
تشخیص چهره

شرکت سامسونگ جدیدترین عضو خانواده سری نوت بوک های 
خود را با عنوان Notebook ۹ Pro به دنیا معرفی کرده است.

مهم ترین ویژگی این محصول که البته پیشتر هم در برخی نمونه ها 
دیده شده، چرخش ۳۶۰ درجه ای محور اتصال نمایشگر با صفحه 

کلید آن است.
 نمایشگر این محصول جدید لمســی بوده و کاربر می تواند از قلم

 S Pen آن نیز استفاده کند. سامســونگ از نسل هفتم پردازشگر 
اینتل Core i۷ در محصول جدید خود استفاده کرده است.

آنچه این شرکت ارائه کرده، در راستای توسعه فناوری سیستم های 
همراهی است که ساختار انعطافی چشمگیری دارند. در واقع این 
امکان برای کاربر فراهم شده که از آن در حالت تبلت هم استفاده 

کند.
قلم این لپ تاپ نیازی به شارژ کردن و استفاده از باتری نداشته و 
از مشخصه های دستخطی Windows Ink پشتیبانی می کند. 
این قابلیت به کاربر امکان ترســیم خطوط و طرح های مختلف را 
می دهد. محصول جدید سامسونگ ۱/۳کیلوگرم وزن داشته و در 

زمره رایانه های همراه سبک و باریک دنیا قرار می گیرد.
این شــرکت کره ای لپ تاپ جدیدش را در دو انــدازه ۱۳/۳و ۱۵ 

اینچی روانه بازار می کند.
حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی، باتری ۵۴ وات ساعتی و شارژر سریع 
 ۹ Notebook از دیگر ویژگی های آن به شمار می آید. همچنین

Pro مجهز به فناوری تشخیص چهره Windows Hello است.
سامسونگ هنوز درباره آغاز فروش این محصول جدید اطالع رسانی 

نکرده اما پیش بینی می شود در ماه های آتی روانه بازار شود.

علم پژوهی

محققــان بریتانیایــی 
دســتبند جدیــدی با 
نــام »doppel« برای 
مقابله با استرس طراحی 

کردند.
 »doppel« دســتگاه
با ارسال ضربان قلب به 
صورت ارتعاشی به مچ دســت موجب کاهش استرس 
می شود.محققان اظهار کردند: به طور طبیعی ریتم ها 
همچون نغمه ها و صداهای مختلف موجب تغییر ضربان 

قلب و تنفس انسان می شوند. 
صداهای ضعیف تــر و کوتاه تر موجب آرامش یا کاهش 
احساسات هیجانی شده و ریتم های سریع احساساتی 
مثل شــادی، هیجان، حیــرت، ترس و خشــم ایجاد 

می کنند.
این گروه تحقیقاتی دانشــگاه لندن با ارزیابی تاثیرات 
آرامش دستگاه مذکور را طراحی کردند تا با استفاده از 
واکنش های مستقیم به ریتم ها، به خصوص ضربان قلب 

استرس کاهش یابد.
تحقیقات زیــادی در مــورد تاثیر موســیقی بر ریتم 
بیولوژیکی صورت گرفته اســت و در این میان ضربان 
قلب قطعا ریتم بیولوژیکی طبیعی محسوب می شود و 

تاثیر بسزایی در انسان دارد.
Manos Tsakiris از دانشــگاه لنــدن اظهــار کرد: 
محرک های باال موجب افزایش ضربان قلب شــده و از 
طرفی آرامش نیز موجب کاهش ضربان قلب خواهد شد.

وی در ادامه افزود: طراحی این دســتگاه نیز بر اساس 
میزان افزایش و کاهش ضربان قلب در حاالت مختلفی 
همچون خشم، محرک های باال و آرامش صورت گرفته 

است.
این دستگاه روی دو گروه شرکت کننده که در موقعیت 
اســترس زا قرار گرفته بودند آزمایش شــد. در یکی از 
گروه ها دســتگاه، ضربان قلب را به صورت ارتعاشی و 
با بسامد کمتر به مچ شــرکت کنندگان ارسال می کرد 
و در زمان انجام آزمایش فشــارخون شرکت کنندگان 

نیز بررسی شد.
محققــان انگیختگــی فیزیولوژیکی و مــوارد ذهنی 
اضطراب را اندازه گیری کردند و دریافتند اســتفاده از 
 »doppel« موجب آرامش و کاهش استرس و خشم

 می شود.
 Scientific Reports نتایج این تحقیق در نشــریه

منتشر شده است.

مقابله با استرس با دستگاه 
پوشیدنی جدید

حتما روی گوشی قفل بگذارید!
رســم پترن ها یا رمز هــای چند رقمــی ویا پیــن کد از 
مرسوم ترین روش هایی اســت که به واسطه آنها می توانیم 
گوشی موبایل را از هرگونه سرقت اطالعات در مراحل اولیه 
محافظت کنیم. حتما و بدون شــک این مورد پیشنهاد می 
شــود و فراموش نکنید که حتما رمزی را انتخاب کنید که 

فراموش کردنش برای تان دشوار باشد!

همیشه به روز باشد!
تا همین چند وقت پیش )یکی دو سال پیش( به روز رسانی 
در دســتگاه های اندرویدی یک رویا به حساب می آمد، اما 
اکنون به لطف توسعه اندروید در نسخه های باالتر و سعی و 
کوشش شرکت های تولید کننده، شاهد به روز رسانی های به 
موقع و زمان بندی شده برای دستگاه های اندرویدی هستیم. 
حتما به روز رســانی هایی که در اعالن هایتان دریافت می 
کنید را دانلود و نصب کنید! این کار هم ســرعت دســتگاه 
 شــما را باالتر خواهد برد و هم در امنیت شما تاثیر بسزایی 

خواهد داشت.

با کابل USB گوشی را شارژ نکنید!
همانطور که می دانید اتصال گوشــی اندرویدی به کامپیوتر 
با کابل USB همزمان در حین انتقال اطالعات، گوشی شما 
را نیز شــارژ خواهد کرد! توجه کنید که این کار باعث شارژ 

گوشی شما خواهد شد، اما چون همانند شارژر خود دستگاه 
امکان تامین انرژی مورد نیاز را ندارد به مرور به سیستم انتقال 
قدرت و باتری دستگاه شما آسیب خواهد رسید! پس از تکرار 

این کار پرهیز کنید.

تهیه بک آپ را فراموش نکنید!
هر از گاهی گوشی را به کامپیوتر متصل کنید و از اطالعاتتان 
بک آپ تهیه کنید. تصاویر، فیلم ها و سایر فایل های مهم را 
در جایی دیگر هم ذخیره کنید، بدون شک از انجام متداول 

این کار پیشمان نخواهید شد!

نگذارید گوشی تان زیاد داغ کند!
با انجام بازی های سنگین یا اتصال طوالنی مدت به اینترنت 
وایرلس یا استفاده از دیتا و یا باز بودن همزمان چندین برنامه 
معموال دمای دستگاه تا حد بســیار زیادی باال می رود! این 
اتفاق را با گرم شدن در دست متوجه می شویم. سعی کنید 
از داغ شدن دســتگاه جلوگیری کرده و حتما دستگاه را به 

حال خود رها کنید. 
اگــر کیس یــا همان قــاب گوشــی روی دســتگاه نصب 
داریــد آن را حتما جــدا کنید. داغ شــدن گوشــی باعث 
 اورهیت شــدن شــده و بدون شــک به سیســتم انتقال
  قــدرت، باتــری و بــرد اصلــی دســتگاه آســیب جدی

 وارد می کند.

صفحه گوشی را با محافظ دریابید!
نام Gorilla Glass را حتما شــنیده اید، ایــن عنوان نام 
تکنولوژی به کار گرفته شده در صفحه های نمایشگر است 
و صفحه نمایش گوشــی ها را از هرگونه آســیب محافظت 
می کند، اما توجه داشته باشید طبق امتحان هایی که صورت 
گرفته و بر حسب تجربه، گران ترین و به روزترین گوشی ها 
هم بعد از مدتی اســتفاده بدون محافط دچار آســیب روی 
صفحه نمایش می شــوند! حتما و بدون تردیــد از محافظ 

صفحه نمایش استفاده کنید.

روی ضدآب بودن حساب باز نکنید!
توصیه اکید ما این اســت که حتی االمکان مراقب گوشــی 
باشــید و در مقابل گرد و غبار و آب از آن محافظت کنید! به 
خاطر داشته باشــید، در صورت هر گونه آسیب هیچ یک از 
گارانتی های موجود در بازار جوابگوی شــما نخواهند بود، 
پس حتما خودتان از هرگونه مشــکل پیشگیری کرده و از 

آب خوردگی دستگاه پرهیز کنید.

عکس هایتان را مدیریت و آرشیو کنید!
این مورد را قبال هم گفتیم و اکنون تاکید می کنیم که حتما 
تصاویر موجود از سلفی ها و هر مورد شخصی را به کامپیوتر 
شــخصی خودتان منتقل کرده و تعــداد تصاویر موجود در 
گوشــی را به حداقل برسانید! بدون شــک از انجام این کار 

پشیمان نخواهید شد!

سنسور های بی مورد را روشن نگذارید!
گوشی های کنونی همگی از سنسور ها و چیپ های مختلفی 
بهره می برند. توجه کنید که روشن بودن آنها باعث مصرف 
باتری دستگاه شده و اجرای برنامه ها را با کند بودن همراه 
می کند! موارد اضافی را مثل GPS، NFC بلوتوث و... را در 
مواقعی که کاری با آنها ندارید خاموش نگه دارید. برای این 
کار کافی است نوار اعالن های باال صفحه را پایین کشیده و 

آیکون های روشن را خاموش کنید!

اپ های بی نام و نشان را نصب نکنید!
به لطف پیشــرفت اندروید، تعداد اپ های اندرویدی بسیار 
زیاد شده است و برای هر کاری که فکرش را هم نمی کنید 
اپ خواهید یافت. لطفا از نصب اپ هــای بیهوده و بی نام و 
نشــان بپرهیزید و همین االن اگر آنها را روی دســتگاه تان 
دارید حذف کنید. بســیاری از این اپ ها بدون اجازه شــما 
به اطالعاتتان دسترسی خواهند داشت و در بهترین حالت 
باعث کندی بی مورد و نمایش تبلیغات در صفحه گوشــی 

خواهند شد.

لطفا این چند کار را با گوشی اندرویدی  خود  انجام ندهید!

اتمام موجودی بلک بری KEYone در آمریکا
مدیر ارتباطات TCL در آمریکای شمالی، تقاضا برای جدیدترین بلک بری یعنی KEYone را  
باال عنوان کرده  و گفته از این امر بسیار هیجان زده ایم و می دانیم که مشتریان با کمبود دستگاه 

KEYone مواجه شده اند؛ بنابراین سعی می کنیم به زودی پاسخگوی نیاز مشتریان باشیم.

 دل، از کامپیوتر بدون کیس
 Inspiron 27 7000 رونمایی کرد

 Inspiron 27 700 از کامپیوتر بدون کیس جدید خود Dell شرکت
در نمایشگاه کامپیوتکس ۲۰۱۷ رونمایی کرد. این دستگاه اولین 
 AMD شرکت Ryzen محصول از این نوع است که با پردازنده های

و توسط Dell به بازار عرضه می شود.
این دستگاه با مدل های معمول این کامپیوترها یک تفاوت دیگر نیز 
دارد که می توانید اجزای درونی آن را در صورت لزوم به روزرسانی 

کنید.
اخیرا عالقه کاربران به کامپیوترهای بدون کیس بیشــتر شــده و 
مدل هایی از این کامپیوترها که با پردازنده های AMD کار می کنند 

نیز مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
AMD بــا همــکاری تعــدادی از تولیدکننده های دیگــر که به 
پردازنده های جدید سری Ryzen عالقه مند شده اند، این فرآیند را 
گسترش داده و عالقه Dell به همکاری با AMD نیز به همین دلیل 
 ،Dell اســت.یکی دیگر از نکات جالب توجه کامپیوتر بدون کیس
نمایشگر ۲۷ اینچی آن با حاشیه های بسیار نازک است که به این 

محصول شکل و شمایل جذاب و ویژه ای داده است.
 Ryzen 5 دارای پردازنده Inspiron 27 7000 مــدل اصلــی
۱۴۰۰ با کارت گرافیکی Radeon RX ۵۶۰ است که ۴ گیگابایت 

رم دارد. قیمت این مدل از ۱۰۰۰ دالر آغاز می شود.
کسانی که به دنبال مدل قدرتمندتری می گردند می توانند همین 
سیستم را با پردازنده هشت هســته ای Ryzen 7 1700 و کارت 
گرافیکی Radeon RX ۵۸۰ بــا رم ۸ گیگ تهیه کنند. این مدل 
قیمتی در حدود ۱۳۰۰ دالر دارد. اگر عالقه مندید نمایشــگرتان 

هم نمایشگر ۴K HDR باشد، باید در کل ۱۵۰۰ دالر خرج کنید.
کامپیوتر بدون کیس Inspiron 27 700 هفته گذشــته برای 

خرید در اختیار کاربران قرار گرفت.

تبدیل آیفون به پرینتر با استفاده از 
Prynt Pocket گجت

به تازگی ابزاری عرضه شــده که به شــما اجازه می دهد تصاویر را 
مستقیما از طریق تلفن همراه تان چاپ نمایید. خبری خوش برای 
کاربران آیفون که باز هم آنها را کاربران اندرویدی جلو می اندازد؛ 
ابزار جدید و بهبود یافته  Prynt Pocket که هم اکنون با قیمت 
۱۴۹ دالر عرضه شده، به راحتی در جیب شما جا می شود و قادر به 

چاپ تصاویر کوچک تنها در ۳۰ ثانیه است.
از آنجایی که تصویر در فضای ابری ذخیره می شود، تصاویر ثبت شده 
در زمان مشاهده شدن توسط اپلیکیشن ابزار، تبدیل به ویدئوهایی 

زیبا خواهند شد.
امکان پیمایش رو به جلو و عقب ویدئوها نیز وجود دارد؛ درســت 

مانند ویژگی »بومرنگ« در اپلیکیشن اینستاگرام.
دستگاه Prynt Pocket در هر بار استفاده ده برگه را در خود جای 
داده و از کاغذهای بدون جوهر استفاده می کند؛ از این رو خبری از 

دردسر تهیه کاتریج های جوهر یا تونر نخواهد بود.
در حال حاضر Prynt Pocket تنها با آیفون سازگار است.

بنا به گفته های شرکت ســازنده تا اواخر سال جاری شاهد عرضه  
مدلی سازگار با ابزارهای اندرویدی نیز خواهیم بود.

 این روبات، لباس ها را مطابق میل شما 
تا می کند

گوشــی های اندرویدی از پر مصرف ترین ابزار های کنونی در میان مردم به حساب می آیند؛ یک ابزار 
همیشه آماده و همه کاره که در قالب تلفن همراه قرار گرفته ولی تنها یکی از هزاران کاری که با آن انجام 

می دهیم برقراری تماس است!
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يادداشت
تب کریمه کنگو به آران و بیدگل نرسیده است

ابوالفضل معینی نــژاد ، فرماندار آران و بیدگل گفت: تاکنون هیچ گزارشــی 
مبنی بر مشاهده بیماری تب کریمه کنگو در شهرســتان آران و بیدگل به ما 

نرسیده است.

چهره

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل در گفت وگویی رمضان را فرصتی برای تقرب و ورود 
به محضر حضرت حق عنوان کرد و گفت: ماه رمضان بهترین فرصت برای بازگشت به سوی خدا 

و ترک معاصی است.
حجت االسالم سمیع ا... مردان با بیان اینکه مساجد پایگاه اصلی عبادت هستند،تصریح کرد: ماه مبارک رمضان اوج 
حضور فعال تر مردم در سنگر مقدس مسجد است و نباید از این ظرفیت 
غافل شد.وی فضای آراسته، شــاداب و با طراوت مساجد در ماه مبارک 
رمضان را فرصتی ویژه برای جذب نسل جوان به فضاهای مذهبی دانست 
و اضافه کرد: خانواده، مدرسه و مراکز دینی در این مقطع حساس، فرصت 
مناسبی برای آموزش و تقویت باور و رفتار دینی در نسل آینده دارند و اگر 
جاذبه های مناسب و روش های درستی به کار گیرند ایمان مذهبی این 
نسل سرنوشت ساز جامعه را تقویت خواهند کرد.حجت االسالم مردان 
راه اندازی اعتکاف دانش آموزی و دانشجویی در آران و بیدگل را ضروری 
خواند و خاطرنشان کرد: حضور جوانان در مساجد، بقاع متبرکه و جلسات 
مذهبی روحیه دینی و مذهبی جوانــان را تقویت می کند و بر نهادهای 

فرهنگی و مذهبی واجب است زمینه حضور پرشورتر جوانان در این اماکن معنوی را فراهم کنند.

ريیس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل مطرح کرد:

ضرورت راه اندازی اعتکاف دانش آموزی و دانشجویی در آران و بیدگل

پروژه »کاشان کارت« در جمع پنج پروژه برتر در سومین   
جایزه جهانی شهر هوشمند نوآور 2017 معرفی شد.

طرح های ارسالی ملزم به پاسخگویی به ســواالتی از قبیل اثرات میان 
مدت و بلند مدت طرح، چالش ها و درس های پروژه، روش اســتفاده از 
ICT، عملکرد اجرای پروژه، تاثیر اجرای پروژه در رفاه شهروندی، قابلیت 
انتقال پروژه به شهرهای دیگر، رویکرد نوآورانه، فواید برآوردشده مالی یا 
اجتماعی- اقتصادی و کمک به ارتقای ظرفیت نوآوری محلی برای توسعه 

راه حل های ICT هوشمند  بودند.
این جایزه جهانی متعلق به ســازمان جهانی دولت الکترونیک شهرها 
و حکومت های محلی)WeGO( اســت که در ســال 2011 به منظور 
شناسایی و توسعه نوآوری ها و  دســتاوردهای برجسته حوزه ICT  و 
دولت الکترونیک شهرها و دولت های محلی هوشمند در سراسر جهان 

راه اندازی شد.

دادستان شهرســتان نایین گفت: در طرح مقابله با ورود 
اتباع بیگانــه غیر مجاز به کشــور، تدابیــر ویژه قضائی 
و انتظامی توســط دادســرای عمومی و انقالب نایین اندیشــیده شد . 
سیدنصرالدین صالحی بدون اشاره به تعداد این دستگیر شدگان افزود: در 
مرحله اول اجرای این طرح، گروهی از حامالن اتباع بیگانه و قاچاقچیان 
انسان دستگیر شده است .وی گفت: ورود اتباع بیگانه امنیت اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی جامعه را به خطر می  اندازد و آفتی بر شکوفایی اقتصادی 
است و موجب بیکاری جوانان می شود؛ لذا دادستانی شهرستان نایین بدون 
اغماض و چشم پوشی با افرادی که در این گونه جرایم مشارکت و معاونت 
دارند برخورد سخت و بازدارنده ای خواهد داشت. وی ابراز امیدوارکرد: سایر 
ارگان ها نیز با پیگیری اشتغال زایی در شهرستان، موجبات اشتغال جوانان 
را فراهم کرده و خانواده ها نیز با فرهنگ سازی موضوع از ارتکاب چنین 

جرایمی توسط فرزندان خود ممانعت به عمل آورند.

»کاشان کارت« برگزیده 
جایزه جهانی شهر هوشمند

دستگیری گروهی از 
قاچاقچیان انسان درنایین

مسئول زکات استان اصفهان اظهار کرد: شهرستان اردستان با مردمی متدین و مومن یکی از شهرهای 
موفق در پرداخت زکات بوده است.حجت االسالم غالمحسین رنجبر با بیان اینکه شهرستان اردستان 
در چند سال گذشته رتبه اول پرداخت زکات اســتان را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد: این منطقه با 
ظرفیت های خوبی که دارد مقام اول پرداخت زکات در سال۹۶ را هم به خود اختصاص می دهد. وی تصریح کرد: میزان 

مشارکت مردم این خطه در بحث شجره طیبه » اهدای درخت و محصول 
آن« به فقرا و نیازمندان چشمگیر بوده است.حجت االسالم رنجبر با بیان 
اینکه تا کنون سه هزار درخت پســته از طریق مردم سخاوتمند اردستان 
برای امداد رسانی به فقرا و محرومان اهدا شــده است، تصریح کرد: ثمره 
درختان پسته در اختیار فقرا قرار خواهد گرفت و در بحث جهیزیه، تحصیل 
و امور زندگی آنها هزینه خواهد شد.مسئول زکات استان  اصفهان با بیان 
اینکه کل استان تا کنون در پرداخت زکات رونق قابل مالحظه ای داشته، 
تصریح کرد:  با توجه به خشکسالی هایی که استان اصفهان داشته  بیش از 

۸0 میلیارد ریال زکات در استان اصفهان جمع آوری شده است.
وی تاکید کرد: بیش از 70 درصد زکات جمع آوری شده وارد سبد زندگی 

فقرا اعم از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و درمان بیماری های صعب العالج آنها شده است.

مسئول ستاد زکات استان اصفهان:

اردستان، رتبه نخست جمع آوری زکات در استان را دارد

اردستان

کاشان نايین

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان عنوان کرد:

 طالب، پرچمداران تبلیغ دین 
در جامعه هستند

حجت ا... صفرپور ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  لنجان
لنجان با بیان اینکه طالب پرچمداران تبلیغ دین در جامعه هستند 
اذعان کرد : طالب باید با ابعاد مختلف جنگ نرم آشنایی پیدا کرده و 
با شــناخت محورهای تهاجم دشــمنان، در جهت تقویت اقتصاد 
مقاومتی و فرهنگ غنی کشور گام برداشته و هجمه های دشمنان را 

دفع کنند.

شرایط اخذ گواهینامه تغییر می کند؟

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای  شاهین شهر
اسالمی گفت: جلسه مسئوالن امر برای رفع 
برخی محدودیت ها در اخذ گواهینامه رانندگی در ستاد کل نیروهای 

مسلح برگزار می شود.
به گزارش ملیت به نقل از فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده 
مردم شاهین شهر گفت: جلسه مسئوالن مربوطه برای حل مشکل 
اخذ گواهینامه برای کســانی که کارت پایان خدمت ندارند، هفته 

آینده در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می شود.
وی افزود: در سال ۹5 مجلس قانونی را مصوب کرده بود که بر اساس 
آن اخذ گواهینامه رانندگی، الزامی برای داشتن کارت پایان خدمت 
سربازی ندارد و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این باره از مجلس 

نظر مشورتی خواسته بود.

 افزایش صادرات کارخانه تولید 
کاشی و سرامیک در فالورجان 

کارشناس اداره منابع طبیعی نطنز خبر داد:

 آغاز مبارزه با ملخ کوهان دار تاغ 
در بادرود

 فالورجان صادرات کارخانه تولید کاشــی و سرامیک در 
شهرک صنعتی اشترجان فالورجان افزایش 5 

برابری داشته است.
معاون اجرایی کارخانه تولید کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی 
اشترجان فالورجان گفت: از اوایل سال ۹4 با مدیریت جدید این 
کارخانه عالوه بر افزایش چهار برابری تولید ، صادرات آن نیز پنج 

برابر افزایش یافته است.
جمهور بژگول با اشــاره به اینکه این کارخانه اولین تولید کننده 
کاشی و سرامیک پرسالنی لعاب دار پولیش در ایران است افزود: با 
استفاده از بیش از 75 هزار تن مواد معدنی داخلی و حدود سه هزار 
تن لعاب ساالنه بیش از سه میلیون متر مربع کاشی و سرامیک در 

این کارخانه تولید می شود.
وی گفت: این کارخانه بیش از 400 هزار متر مربع انواع کاشــی و 
سرامیک انواع کاشی و سرامیک به 13 کشور جهان از جمله اروپای 

غربی و ترکیه صادر می کند.

کارشــناس اداره 
منابــع طبیعــی 
نطنز اظهار کرد: عملیات بزرگ 
مبارزه بــا ملخ کوهــان دار در 
نطنز در ســطح 200 هکتار از 
بیابان های شــمال شهر بادرود 

آغاز شد.
حمید خادمی افزود: این نوع ملخ 
متاسفانه در مناطق گرمسیری 

یک آفت محسوب شده و در درختان تاغ النه کرده و از آنها تغذیه 
می کند و درختان را تا مرز نابودی پیش می برد؛ این مسئله سبب 
ضعیف شدن درختان و عدم بذردهی و در صورت تکرار طغیان ملخ 
در چند سال متوالی موجب خشک شدن تاغزارهای بیابانی می شود. 
کارشناس اداره منابع طبیعی نطنز تصریح کرد: این ملخ از زمان اول 
اسفندماه پیدا شده که اول آن به  صورت پور سن یک دیده می شود و 

زمان تخم ریزی آنها از نیمه خرداد تا اواخر تیرماه است.
وی گفت: تخم ریزی این آفت به  صورت کپسول در عمق پنج الی 10 
سانتی متری ماسه های بادی است و در منطقه تاغزارهای بادرود در 

هر کپسول بالغ  بر 30 پوره ملخ وجود دارد.
خادمی خاطرنشــان کرد: برای جلوگیری از تکثیر تخم ملخ این 
عملیات هم اکنون آغاز شده و تا 15 روز ادامه دارد و این کار به دو 
شکل شعله افکن و شیمیایی و با اســتفاده از سم پاشی با تراکتور 

انجام خواهد شد.

عکس خبر

 نطنز

منطقه طبیعی تیزاب و چشمه جوشان قبله خوانسارنمايشگاه نقاشی هنرمندان فرهنگسرای شهرداری تیران

بازسازی عملیات آبی خاکی ســال های دفاع مقدس در 
لنجان

کشت برنج در شالیزارهای لنجان

 آران و بیدگل

 شهردار شــهرضا در حاشــیه دیدار با 
خانواده های 3 شهید دوران دفاع مقدس 
این شهرستان بیان کرد: پیروزی انقالب اسالمی ایران در واقع 
ســرآغاز تحول بزرگی بود که گرایش به دیــن و ارزش های 

مذهبی مهم ترین ویژگی آن محسوب می شود.
رحیم جافری اظهار کرد: امام راحــل)ره( با تالش و مجادت و 
اخالص در راه خداوند انقالب بزرگ ملت ایران را رهبری و در 
نهایت به پیروزی رساندند و تا به امروز همه مردم شاهد برکات 
آن هستند. شهردار شهرضا بیان کرد: امنیت و آرامشی که امروز 
بر جامعه حاکم است مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدا و 
جانبازان اســت، افرادی که در گذشته و در زمانی که کشور به 
وجود آنها نیاز داشــت خالصانه در جبهه های نبرد حاضر و از 
ارزش های دینی و ملی دفاع کردند، حق بزرگی بر عهده همه 
ما دارند. جافری خدمت به خانواده های شــهدا و ایثارگران را 
یکی از مهم ترین وظایف مسئوالن برشمرد و افزود: تالش همه 
ما در جهت خدمت به بازماندگان خانواده شهدا و به جانبازان 
و آزادگان و ایثارگران وظیفه اخالقی، عرفــی و دینی و البته 
کمترین کار ممکن است. وی ادامه داد: خانواده های ایثارگران 
باعث افتخار جامعه، میراث داران انقالب اسالمی و سرمایه های 
معنوی کشور به شمار می روند و خدمت به آنها افتخاری بسیار 
بزرگ محسوب می شود. شهردار شهرضا گفت: مادران و پدران 
شــهدایی که بدون ادعا بهترین ســرمایه زندگی خود یعنی 
فرزندانشان را به جبهه ها اعزام کرده و پس از گذشت چندین 

سال به این عمل خود افتخار می کنند، در زمره با ارزش ترین 
ذخایر انقالب و بهترین حامیان دین هستند.

جافری در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: شهرستان 
شهرضا با تقدیم 750 شهید و هزار و 500 جانباز و تعداد زیادی 
آزاده و رزمنــده در دوران مبــارزات انقالبی و جنگ تحمیلی 
ســهم قابل مالحظه ای در دفاع از ارزش های دینی و انقالبی 
داشته اســت. وی ادامه داد: شــهیدان بزرگی همچون شهید 
همت، شهید طباطبایی، شهید قانع و شهید کاظمی در زمره 
بزرگ ترین سرداران دوران مقدس و افتخارات مردم شهرستان 
شهرضا هستند. شهردار شهرضا همچنین اظهار کرد: روحیه 
شهادت طلبی و ایثارگری ملت بزرگ ایران باعث شده تا امروز 
هم عده زیادی از جوانان مومن و انقالبی و والیتمدار با حضور در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل به عنوان مدافعان حرم از حرم 
حضرت زینب)س( و مزار ائمه)ع( دفــاع کنند.جافری گفت: 
تا زمانی که روحیه ایثارگری و شــهادت طلبی و والیتمداری 
در بین مردم ایران وجود دارد، عزت و افتخار کشــور و انقالب 
تضمین شده است. وی اضافه کرد: امروزه مسئوالن جمهوری 
اسالمی به پشتوانه روحیه انقالبی مردم و خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران با اقتدار در همه عرصه های جهانی حاضر و از مواضع 
کشور و اسالم دفاع می کنند. به گزارش ایمنا؛ شهردار شهرضا 
و محمد انصاری پور، رییس اداره بنیاد شهید این شهرستان، 
 در این مراســم از خانواده های شــهیدان »اکبر خدادادی«، 

»ولی ا... هاشمیان« و »احمد چغادی« دیدن کردند.

شهردار شهرضا:

خانواده های شهدا، میراث داران 
معنوی انقالب اسالمی هستند

 امنیت و آرامشی 
 که امروز بر 

 جامعه حاکم
  است مرهون

 ايثار و از جان 
 گذشتگی شهدا
 و جانبازان است

فرماندار شهرســتان دهاقان  با حضور در 
جلســه کارگروه اوقات فراغت شهرستان 
دهاقان با اشــاره به ارزش نهادن به این امر اظهار داشــت: 
اوقات فراغت دانش آموزان می تواند لحظه های مفید و موثر 
و همچنین مضری را برای آنان رقم بزند؛ بنابراین از اهمیت 
و ارزش واالیی برخوردار است که باید به صورت جدی به آن 

پرداخته شود.
علی اصغر قاســمیان با بیان اینکه کالس های اوقات فراغت 
امسال باید با کیفیت و کمیت بیشتری برگزار شود، افزود: 
اوقات فراغت دانش آموزان از جمله مسائل مهم و قابل تاملی 

بوده است که باید به آن به شکل تخصصی پرداخته شود.
وی اوقات فراغت را یک فرصت دانست و گفت: اوقات فراغت 
دانش آموزان از جمله مسائلی بوده که هم فرصت و هم تهدید 

تلقی می شود و باید به خوبی استفاده شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ایام تابســتان به ظاهر امر تعلیم و 
تربیت متوقف شده اما خانواده ها، آموزش و پرورش، سپاه، 
کانون مساجد و سایر نهادها باید با برنامه ریزی صحیح از این 

فرصت استفاده کنند.
قاســمیان تصریح کرد: همه ارگان ها از جمله ارشاد، کانون 
مسجد، ســپاه و آموزش و پرورش باید با توجه به توانایی و 
آمادگی خود در یکی از رشته های فرهنگی و هنری اقدام به 

ثبت نام کند و از موازی کاری پرهیز شود.
رجب فرهمندیان نیز با حضور در این جلســه با اشــاره به 

تاثیر اوقات فراغت در زندگی دانش آموزان اظهار داشــت: 
دانش آموزان می توانند از اوقات فراغتی که در پیش  رو دارند 
به خوبی اســتفاده کنند و مهارت های مفیــدی را آموزش 

ببینند که در زندگی کاربرد فراوانی دارد.
وی افزود: استفاده صحیح از اوقات فراغت نقش موثری در 

پرداختن دانش آموزان به درس دارد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دهاقان با بیان اینکه ستاد 
اوقات فراغت باید پویا کار کند، تصریح کرد: ســتاد اوقات 
فراغت با همکاری کلیه ارگان های سطح شهرستان از جمله 
اداره ارشاد، کمیته امداد، فنی و حرفه ای، سپاه و آموزش و 

پرورش اقدام به برگزاری کالس های تخصصی کنند.
فرهمندیان با اشــاره به پرهیــز از مــوازی کاری گفت: از 
موازی کاری در برگزاری کالس هــای اوقات فراغت پرهیز 
شود و آموزش و پرورش دهاقان با برگزاری  پایگاه های اوقات 
فراغت در روستاهای همگین، پوده و قمبوان اقدام به ثبت 

نام می کند.
وی گفت:  ثبت نام از دانش  آموزان در رشــته های فرهنگی، 
هنری و آموزشی شروع شده و دانش آموزان می توانند با توجه 
به عالقه خود در کالس های قرآن، نقاشــی، تئاتر، ورزش و 

کالس های تقویتی دروس شرکت کنند.
علی ذوالفقاری با حضور در این جلســه اظهار داشــت: در 
برگــزاری کالس های اوقــات فراغت باید از مــوازی کاری 

جلوگیری شود، زیرا از کیفیت آنها کاسته می شود.

در  جلسه اوقات فراغت دهاقان مطرح شد:

 لزوم کسب مهارت های زندگی 
در اوقات فراغت دانش آموزان

اوقات فراغت 
دانش آموزان از 

جمله مسائلی بوده 
که هم فرصت و 
هم تهديد تلقی 
می شود و بايد به 

خوبی استفاده 
شود

دهاقان شهرضا

اخبار کوتاه
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7 مدیرکل ثبت احوال اســتان، در همایش روز ملی جمعیت با محوریت »جمعیت 
مطلوب؛ عامل توسعه اقتصادی در چهارمحال و بختیاری« اظهار کرد: نرخ عمومی 

والدت در کشور 19/5و در این استان 22/6در هزار است.

نرخ والدت در چهارمحال و بختیاری، بیش از میانگین کشوری است
اخبار

رییس حوزه هنــری چهارمحــال و بختیاری گفت: جشــنواره 
بین المللی فیلم با عنوان »پنج قرار« در ونزوئال برگزار شــد که در 
بخش انیمیشــن)پویا نمایی( جایزه بهترین فیلمنامه به محسن 

باقری دستگردی رسید.
حجت ا... شیروانی افزود: جشنواره بین المللی پنج قاره ونزوئال ، در 
بخش های فیلم کوتاه، نیمه بلند و سینمایی و فیلمنامه کوتاه، با 

حضور آثاری از هنرمندان سراسر جهان برگزار شد.
کارگــردان فیلم پویانمایی تماشــاچی هم گفت:این انیمیشــن 
محصول مشترک ایران و دانمارک است و تهیه کنندگان آن لقمان 
VEST PRODUK�  قاسمی، محسن باقری دستگردی و شرکت 

TION  دانمارک است.
محسن باقری دســتگردی افزود: این انیمیشــن تصویر آدم های 
یک جامعه را نشان می دهد که تفاوت ها را نمی پذیرند و به دنبال 

نابودی این تفاوت ها هستند. 
پیشتر نیز فیلم پویا نمایی )انیمیشن( تماشــاچی به کارگردانی 
محسن باقری دســتگردی، در بین نامزدهای کسب جایزه فیلم 

روسیه قرار گرفت.
 Eurasia این فیلم نامزد اصلی جایزه ماه مارس سومین جشنواره

International Monthly Film Festival روسیه شد.
همچنین فیلم کوتاه انیمیشــن »تماشــاچی«به نویســندگی و 
کارگردانی محســن باقری دســتگردی، در ابتدای سال میالدی 
2017 نیز به بخش مسابقه ســومین جشنواره   TMFF  انگلستان 

راه یافته بود.

تهمتن عبداللهی در شــورای هماهنگی امــور اقتصادی و 
سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 16 دستگاه 

در مرکز خدمات سرمایه گذاری حضور دارند.
وی افزود: تاکنون پنج جلسه با 57 مصوبه پیرامون این مرکز 
برای طرح های مختلف تولیدی و فرصت های سرمایه گذاری 

چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است.
عبداللهی تصریح کرد: طرح تولیــد آمونیاک از گاز طبیعی، 
احداث راه آهن اصفهان- شــهرکرد- اهواز، ساخت آزادراه 
لردگان- ایذه، احداث پاالیشــگاه زاگرس، تولید انرژی برق 
از پسماندها، ساخت پتروشــیمی بروجن، طرح گردشگری 

سیاسرد، پروژه آهک هیدراته، احداث جاده دسترسی بارده-
دیناران، راه اندازی نیروگاه خورشــیدی و طرح گردشگری 
دهکده المپیک، در مرکز خدمات سرمایه گذاری چهارمحال 

و بختیاری مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
وی یادآور شد: با فعال شــدن مرکز خدمات سرمایه گذاری 
چهارمحال و بختیاری، مشکالت برخی از پروژه های استان 
که 10 تا 15 سال بالتکلیف بودند، بررسی و راهکارهای رفع 
آن ارائه شــد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: به منظور تســهیل در سرمایه گذاری و 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان، راه اندازی 

پنجره واحد نیز از دو ماه قبل آغاز شده است.
وی افزود: بــا فعال شــدن پنجــره واحد نیمی از مســیر 
سرمایه گذاری کوتاه تر و بقیه امور مربوط به صدور مجوزهای 

قانونی از سوی دستگاه ها اجرایی می شود.
رییس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری نیز 
گفت: دهه فجر سال گذشته 20 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه 
با دستگاه های اجرایی اســتان منعقد شده که بررسی نتایج 

آن ضروری است.
حبیب ا... وفایی تاکید کرد: به منظور فروش بهتر محصوالت 
تولیدی چهارمحال و بختیاری، باید بازار کشورهای همسایه 

مورد توجه قرار گیرد.
وی یادآور شد: اکنون سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
چهارمحال و بختیاری از سوی بسیاری از مدیران دستگاه های 

اجرایی استان مورد بی مهری قرار گرفته است.
وفایی تصریح کرد: ســال گذشــته از محل تسهیالت ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری 4هزار 
و 280 میلیارد ریال بــرای ایجاد و تثبیت 13 هزار شــغل 

پرداخت شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار 
چهارمحــال و بختیاری نیز گفــت: معرفــی فرصت های 
سرمایه گذاری اســتان برای آگاهی سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی، با هدف انجام سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
در دستور کار قرار می گیرد. سیامک سلیمانی دشتکی اظهار 
کرد: به همین منظور بسته های سرمایه گذاری مناسب برای 

ارائه به سرمایه گذاران آماده شده است.
وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری 
بایستی ساختار اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی سازمان برنامه 
و بودجه را مطالعه و تا ســه شــنبه هفته جاری پیشنهادات 

علمی خود را در این زمینه ارائه کنند.

با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مدیــران نباید 
فشارهای غلط و غیرقانونی دستگاه های نظارتی را بپذیرند؛ 
بلکه بایستی براساس معیارهای قانونی، فعالیت خود را به 
دور از هرگونه تخلف انجام دهند. قاسم سلیمانی دشتکی 
10 خرداد ماه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بروکراسی اداری 
در چهارمحال و بختیاری، مانع انجام سرمایه گذاری شده 
است. استاندار جذب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و راه اندازی واحدهای تولیدی را باعث تســهیل در روند 
سرمایه گذاری و رفع بسیاری از مشکالت موجود دانست 
و گفت: سرمایه گذاری سیاسی کاری نیست و دستگاه های 
نظارتی حق دستور  سرمایه گذاری سرمایه گذاران را ندارند و 
فقط می توانند از روند سرمایه گذاری سرمایه گذاران بررسی 
قانونی داشته باشند. سلیمانی دشتکی افزود: مدیران نباید 
فشارهای غلط و غیرقانونی دستگاه های نظارتی را بپذیرند، 
بلکه بایستی براساس معیارهای قانونی، کار خود را به دور 
از هرگونه تخلف انجام دهند. وی اظهار کرد: دستگاه های 
نظارتی حق ندارند مدیران را احضار کرده و برای جلوگیری 

از اجرای برخی پروژه ها فشار بیاورند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مدیران نباید فشارهای غیرقانونی 
دستگاه های نظارتی را بپذیرند 

انیمیشن »تماشاچی«؛ صاحب جایزه 
بهترین فیلمنامه جشنواره ونزوئال

به منظور فروش 
بهتر محصوالت 

تولیدی چهارمحال 
و بختیاری، باید 
بازار کشورهای 

همسایه مورد توجه 
قرار گیرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
چهارمحال و بختیاری، از صادرات 400 هزار دالری صنایع دستی 

چهارمحال و بختیاری طی سال جاری خبر داد.
بهمن عسگری 10 خرداد ماه در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اظهار کرد: امسال کارگاه های صنایع دستی انفرادی با  هدف توسعه 
و ترویج اشتغال با اشتغال زایی 900 نفر و سرمایه گذاری 9 میلیارد 

تومان در سطح استان توسعه خواهد یافت.
وی از صــادرات 400 هــزار دالری صنایع دســتی چهارمحال و 
بختیاری طی ســال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون بسته های 
حمایــت از کارگاه های تولیــدی صنایع دســتی در حال تدوین 

هستند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، توسعه 
کمپینگ ها و مراکز اقامتی کوتــاه مدت، احیای بناهای تاریخی و 
توسعه زیرساخت ها براساس طرح جامع گردشگری و ساماندهی 
پارک های گردشگری را از برنامه های آتی این ارگان با هدف توسعه 

گردشگری برشمرد.
وی خاطرنشــان کــرد: هم اکنــون 80 مرکز خدمات رســان به 
گردشگران در راستای افزایش پذیرش گردشگران در حال فعالیت 

هستند.

صادرات 400 هزار دالری صنایع 
دستی چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به تاکید و پیگیری های مســتمر 
استاندار، مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان فعال شد.

رییــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
چهارمحال و بختیاری، از راه اندازی پنج معدن جدید 

در چهارمحال و بختیاری طی سال جاری خبر داد.
ســید نعیم امامی 10 خرداد ماه در جلســه ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت با اهداف ارتقای بهــره وری، افزایش 
جذب سرمایه گذاری، توسعه اشــتغال، افزایش سهم 
صادرات و تولید و افزایش کارایی با نظام توزیع کاال و 

خدمات در حال فعالیت است.
وی از راه انــدازی پنج معدن جدیــد در چهارمحال و 
بختیاری طی ســال جاری خبر داد و گفت: راه اندازی 

این معادن باعث اشتغال زایی 50 نفر خواهد شد.
امامی افزود: امســال 50 طرح با پیشــرفت فیزیکی 
بــاالی 60 درصــد و اشــتغال زایی یــک هــزار و 
 500 نفر توســط ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 

راه اندازی خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد:

راه اندازی پنج معدن جدید 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی چهارمحال و بختیاری:

مرکز خدمات سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری فعال شد

علی گرجی مدیرکل شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
چهارمحال و بختیاری، در ستاد ارتحال امام خمینی)ره( اظهار 
داشت: امسال 20 کمیته فرهنگی، دانشجویی، دانش آموزی، 
روستایی و عشایری، زنان و تشــکل های مردمی، مسئولیت 
برگزاری برنامه های ستاد ارتحال امام خمینی )ره( را بر عهده 
دارند. وی با بیان اینکه امسال مقرر شــد مراسم ارتحال امام 
خمینی)ره( در هر شهرستان با یک موضوع ویژه برگزار شود، 

افزود: تبیین دیدگاه های امام راحل)ره( در شهرستان شهرکرد، 
رمــز و راز رهبری در شهرســتان بروجن و الگــوی مدیریت 
جهادی در شهرستان سامان، از جمله رویکردهای برنامه های 
ستاد ارتحال امام خمینی)ره( است.گرجی با بیان اینکه ویژه 
برنامه 14 خرداد در تپه نورالشهدای شهرکرد برگزار می شود، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال 15 خرداد، با رحلت 
حضرت خدیجه)س( مصادف است، از همین رو در بین نمازهای 

ظهر و عصر اقامه شده در سراسر استان، به بیان سیره شخصیتی 
و زندگی این بانوی بزرگوار پرداخته می شود. برگزاری مراسم 
ســالگرد امام راحل)ره( باید همراه با بصیرت افزایی و متاثر از 
هویت امام خمینی)ره( باشد.گرجی با بیان اینکه در شب های 
14 و 15 خردادماه افطاری در استان بین مردم توزیع می شود، 
بیان کرد: 84 میلیون تومان برای توزیع افطاری در شب های 14 
و 15 خردادماه در نظر گرفته شده که از این میزان 40 میلیون 
تومان برای شهرستان شهرکرد است.وی با بیان اینکه 3 هزار 
افطاری در شــب چهاردهم و 2 هزار غذا نیز در شب پانزدهم 
خردادماه توزیع می شود، گفت: این افطاری بین افراد نیازمند 

توزیع می شود.

مدیرکل شورای هماهنگی چهارمحال و بختیاری:

ویژه برنامه ۱4 خرداد در تپه نورالشهدای شهرکرد برگزار می شود

اخطار اجرایی
3/156 شماره: 765/94 به موجب رای شماره 890 تاریخ 94/10/1 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امین ا... فخاری به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 38/400/000 ریال بابت اصل 
خواســته و  200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چک های 582662- 94/2/25 و 582669- 94/2/25 و 582663- 
94/3/25 و 582672- 94/2/31 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای احکام در 
حق محکوم له مهدی نوبندگانی به نشــانی اصفهان خ کاوه جنب بیمارستان سوانح 
و سوختگی فروشگاه ارمغان. و پرداخت نیم عشر حق االجرا.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 ترتیبــی 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6310  
 شــعبه 27 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)203 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/157 شماره: 821/95  به موجب رای شــماره 1097 تاریخ 95/11/30 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زینب 
ابولی ماربینی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به انتقال سند یک دستگاه 
پراید به شــماره انتظامی 596 ق 97 - 66 بنــام خواهان حمید عــرب چم چنگی به 
نشانی اصفهان خ زینبیه ک ش افشــاری ک نگین پ 12 ش.ش 61412285697660 
و ش موتور 00228805 و 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 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6309  
 شــعبه 39 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)167 کلمه، دو کادر(
تبصره 3 ماده 120

3/220 شــماره صــادره :1396/432/369366- 1396/2/31 نظر بــه اینکه خانم 
زینب خزایی پول با وکالت نامه شــماره 741985 از طرف مــوکل خود آقای محمد 
اخالقیان برابر نامه وارده بشــماره 27830 مورخ 95/11/26 اعالم نموده که سند 
مالکیت پالک 120 فرعــی باقیمانده از 9 اصلی متعلق به مورث او حســن اخالقیان 
که ایشــان خود به موجب گواهی حصر وراثت 5312 مورخ 1381/11/24 شــعبه 
اول حصر وراثت اصفهان احدی از وراث اسماعیل اخالقیان می باشد چون اخطار 
به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب به دســتور تبصره 3 ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند 
مالکیت به این منطقه ثبتی، مراتب یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم می باشــد و یا مجــوز قانونی جهت نگهداری ســند مالکیت 
دارد به این اداره ارائه و یا نســبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقــدام نماید در 
غیر اینصورت پس از پایان مهلت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض 
موجه سند مالکیت وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار 
 ساقط خواهد شــد. م الف: 7540 حیدری رئیس ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان

)208 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/228 شــماره صــادره :1396/02/373586- 1396/3/10 خانم معصومه ربانی 
فرزند محمدعلی باستناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پالک 1366 فرعی 
)باقی مانده 16 فرعی( از 19627 اصلی واقع در بخش 2 نایین که در صفحه 550 دفتر 
82 امالک ذیل ثبت 1965 به نام خانم معصومه ربانی فرزند محمدعلی ثبت و ســند 
مالکیت به شماره سریال 839167 صادر گردیده است و چون خانم معصومه ربانی 
درخواست صدور سند مالکیت نسبت به ســهم مالکیت خود نموده طبق ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم 

نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
اقدام خواهد شد.  م الف: 110 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)186 کلمه، 

دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/230 در خصوص پرونده کالسه 960103 خواهان ناصر کریم پور عاشق آبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه خســارت به طرفیت صفرعلی مرادی غریبوند تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخه 96/4/24 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد 
اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7393 
شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()119 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/231 در خصوص پرونده کالسه 960136 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت با 
وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- 
سعید رحیمی بابا شیخعلی 2- احمدرضا رحیمی باباشیخعلی 3- مصطفی رحیمی 
باباشیخعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/4/24 ساعت 9 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 مدرســه نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 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 شود. م الف: 
7447 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)134 کلمه، دو کادر(
مزایده

3/232 شماره نامه: 9610116880600681 شماره پرونده: 9409980404501098 
شماره بایگانی شعبه: 960238 شــعبه ششــم اجرای احکام حقوقی )ویژه نیابت( 
اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 960238 شعبه ششم اجرای احکام 
حقوقی )ویژه نیابت( اصفهان و به موجب نیابت واصله از اجرای احکام شعبه پنجم 
حقوقی دادگستری اردبیل له شرکت ارتا جوجه با وکالت آقای عبدالرضا قهرمانی 
علیه آقای بهرام عبدالهی فرزند علی با وکالت آقای عباس دهقان منشاوی به خواسته 
مبلغ 2/072/047/976 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تا فروردین 
ماه 1396 مبلغ 53/646/500 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 38/765/700 ریال بابت 
حق الوکاله جمعا به مبلغ 2/164/460/176 ریال در حق محکوم له جلسه مزایده ای 
جهت فروش پالک ثبتی توقیفی به شــرح زیر برگزار نماید: جهت فروش پالک ثبتی 
توقیفی به شرح زیر برگزار نماید: مورد مزایده عبارتست از مقدار 12/17 حبه مشاع 
از 72 حبه شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 1127 فرعی از 15201 اصلی بخش 
5 اصفهان که در اصفهان خیابان رکن الدوله ســه راه پیروزی نبش ســقاخانه یک 
واحد تجاری همکف و دو واحد اداری در طبقه اول و دوم به کد پستی 8157914679 
واقع شده است حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که این نظریه مصون از 
اعتراض باقی مانده است اعالم گردیده محل مورد نظر عبارتست از یک واحد تجاری 
در همکف و دو واحد ســاختمان اداری طبق پروانه ساختمان به شماره 14/23814 
شــهرداری منطقه 4 می باشــد دارای 89/40 متر مربع عرصه و حدود  268/2 متر 
مربع اعیانی در سه طبقه با اسکلت بتنی، ســقف تیرچه بلوک، کف سرامیک  سطوح 
داخلی در واحد تجاری سرامیک و در دو واحد اداری سفیدکاری، درب و پنجره های 
خارجی فلزی و یو پی وی ســی دو جداره دربهای داخلی چوبی سرویس و حمام و 
آشپزخانه کاشی و ســرامیک با کابینت ام دی اف نمای خارجی آجری و اشتراکات 
آب و فاضالب برق گاز و تلفن بصورت نوساز می باشد بر اساس نظریه  کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش شش دانگ پالک ثبتی مذکور مبلغ 12/800/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که بر این اساس کل محکوم به به مبلغ 2/164/460/176 ریال 
معادل مقدار 12/17 حبه مشاع از 72 حبه پالک ثبتی مذکور می باشد. متقاضیان می 
توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت 
در مزایده و خرید در تاریخ 1396/4/3 ساعت 9:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در 
خیابان نیکبخت ساختمان مرکزی دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین واحد اجرای 

احکام حقوقی حاضر شوند فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد که 
پیشــنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. م الف: 7365 شعبه ششــم اجرای احکام 
حقوقی مدنی )ویژه نیابت( شهرســتان اصفهان )مجتمع قضائی شــماره 1()444 

کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

3/235 شــماره: 752/95 ش 25 به موجب رای شماره 1016 تاریخ 95/11/6 حوزه 
25 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 
1- سوســن علی میرزایی 2- سید رسول حسینی هردو به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ بیســت میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و 600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 95/7/15 تا تاریــخ اجرای حکم در حق 
خواهان شهاب کیانی به نشانی خ مشیرالدوله جنب بانک سپه فروشگاه خوزستان 
اسماعیلی. و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:7363 
 شــعبه 25 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)187 کلمه، دو کادر(        
تحدید حدود اختصاصی

3/501 شــماره صــادره: 1396/43/373850 تاریــخ: 1396/3/10 نظــر با اینکه 
تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک شــماره 65 فرعــی از  39/11 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان به نام رضــوان نصرآزادانی فرزند احمد مفروز و درجریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت 
اخیر ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در 
روز پنجشنبه مورخ 96/04/08 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد. م الف: 7805 حیدری رئیس منطقه ثبت اســناد وامالک غرب اصفهان

)150 کلمه، دو کادر(
 تحدید حدود اختصاصی  

3/502 شــماره صادره: 43/373875 تاریخ: 1396/3/10 نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 5/3103 مجزی شده از پالک 5/814 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام یوسف نصر اصفهانی فرزند 
اسداله و شریک درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 96/4/8 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 7804 حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب 

اصفهان)147 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/503 شــماره صــادره: 1396/42/373957 تاریــخ: 1396/3/10 نظــر با اینکه 
تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب خانــه پالک شــماره 4348/2661 مجزا شــده از 
4348/51 واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
خانم فاطمه میرزا رضائی دستجردی فرزند حســن درجریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونــی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 96/04/14 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد. م الف: 7766 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد وامالک جنوب اصفهان

)146 کلمه، دو کادر(

ابالغ
شــماره   9610106796300285 ابالغنامــه: شــماره   3 /239
پرونده:9609986796300258 شماره بایگانی شعبه:960258 ابالغ شونده حقیقی: 
مقداد مهدوی واال تاریخ حضور:1396/04/28 چهارشنبه ساعت: 11 محل حضور: 
اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف در خصوص دعوی لیال زمانی الی بیدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:7416 شعبه 33 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( )مجتمع شماره یک( )169 کلمه، 

دو کادر(
ابالغ رای

3/239 کالسه پرونده اصلی: 950646 شــماره دادنامه: 1300- 96/2/18 خواهان: 
فریبا اصغری به نشــانی خ مشــتاق ســوم خ بازارچه ک علیخانی ک چمران پ 47 
وکیل خواهان مســعود شریفی به نشــانی خ توحید میانی ســاختمان بهسامان ط 
اول خوانده جالل فروغی ابری به نشــانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان با مالحظه اوراق پرونده کالسه 
912/95 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا )رای اصالحی( در خصــوص دعوی فریبا اصغــری با وکالت 
مسعود شریفی به طرفیت جالل فروغی ابری به خواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 
ریال )هفتاد میلیــون ریال معادل هفت میلیــون تومان( موضوع یــک فقره چک به 
شــماره 548346 مورخه 95/8/5 بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی. با 
عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور بر اســتقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر بــه اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر 
قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائــت ذمه خود ابراز و اقامه ننموده 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد 313 و 314 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریــال )هفتاد میلیون ریال معادل 
هفت میلیون تومان( بابت اصل خواســته و مبلغ 2/570/000 ریــال ) دو میلیون و 
پانصد و هفتاد هزار ریال( بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید )95/8/5( تا زمان وصول بر اســاس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق 
االوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشــرآگهی تا اجرای کامــل حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 7357 
 شــعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)356 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/506 شماره صادره: 1396/42/370690 - 1396/3/3 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 795 فرعی از 5000 اصلی واقع در بخش 5 
اصفهان ذیل ثبت 60057 در صفحه 135 دفتر امالک جلد 372 به نام آقای سید حسام 
طیبی تحت شماره چاپی 857744 )دفترچه ای ( ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
و سابقه صدور سند مالکیت المثنی به شماره چاپی 37312 دارد سپس آقای مهران 
وطن خواه با ارائه وکالت نامه به شماره 97254 مورخ 1396/2/27 دفترخانه اسناد 
رسمی 62 اصفهان از طرف سید حسام طیبی و با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 962170200247054 مورخ 1396/02/27 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 48653 مورخ 1396/02/27 به گواهی دفترخانه 
62 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت المثنی مرقوم به علت نامعلوم 
مفقود گردیده اســت و مجدد درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 7812 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب استان 

اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(
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حمید ترک زاده  در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در اصفهان 
اظهار کرد: به منظور حفظ سالمت شهروندان و روزه داران 

و ارتقای سطح ســالمت مواد غذایی و اماکن عمومی  واحد 
بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان همزمان 

با فرارســیدن ماه مبارک رمضان اقدام به اجرای طرح ویژه 
کنترل و نظارت بر کلیه مراکز عرضه مــواد غذایی و اماکن 
عمومی از ابتدای ماه مبــارک رمضان لغایت عید ســعید 

فطر کرد.
وی با اشاره به حضور 25 کارشــناس و بازرس بهداشتی در 
قالب گروه های نظارتی افزود: از شروع ماه مبارک بازدیدهای 
بهداشــتی اورژانســی از مراکز غذایی مرتبط با ماه مبارک 
رمضان و بخصوص مراکز تهیه و عرضه زولبیا و بامیه به عنوان 
کاالهای پرمصرف این ماه در دســتور کار قرار گرفته است. 
رییس مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان به فعالیت های 
کارشناســان این مرکز در پنج روز اول ماه مبارک رمضان 
اشاره کرد و گفت: تعداد بازدیدهای صورت گرفته از مراکز 
غذایی مرتبط با ماه مبــارک رمضان در پنج روز اول این ماه 
622 مورد بوده که در نتیجه 3 مورد کارگاه غیرمجاز زولبیا 
و بامیه، شناسایی و 12 مورد مرکز غیربهداشتی پلمب شده 

است.
وی مقدار مواد غذایی معدومی ماه رمضان امسال را  هزار و 
282 کیلوگرم خواند و بیان کرد: کارشناسان مرکز عالوه بر 
کنترل وضعیت مواد غذایی از جمله زولبیا و بامیه، لبنیات، 
آش و حلیم و... از کلیه مواد غذایی مذکور به منظور صحت 
و سالمت، نمونه برداری شده و به آزمایشــگاه مواد غذایی 
ارسال می گردد که تعداد نمونه برداری ها تاکنون 102 مورد 

بوده است.
ترک زاده خاطرنشان کرد: تمام کارشناسان بهداشت محیط 
ضمن سنجش کلر باقی مانده آب شرب شهر و روستا، اقدام 
به نمونه برداری جهت انجام آزمایش های میکروبی می کنند 
و در مــاه رمضان امســال 136 مورد نمونه بــرداری از آب 

آشامیدنی انجام گرفته است.
وی در پایان، رســیدگی به 34مورد شکایت مردمی توسط 
بازرسان بهداشت محیط را از دیگر اقدامات انجام شده توسط 
مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان در ماه مبارک رمضان 

امسال عنوان کرد.

يادداشت
توزیع ۲ هزار سبدغذایی در غرب استان اصفهان

مدیرعامل انجمن خیریه قمربنی هاشم)ع( نجف آباد در جشن گلریزان آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد استان اصفهان، با اشاره به خدمات این خیریه در استان 

اظهارداشت: بیشترین خدمات این خیریه در بخش غرب استان اصفهان است.

اخبار

درشهر

در راستای توســعه فعالیت های سازمان بهزیستی، ایجاد 
تعامل بین بخشی و همچنین جلب همکاری دستگاه های 
حمایتی، تفاهم نامه همکاری مابیــن اداره کل زندان ها و 

بهزیستی استان اصفهان منعقد شد.
این تفاهم نامه در راســتای همکاری دو دستگاه  در ارائه 
خدمات حمایتی)مادی و معنوی(، آموزشــی، فرهنگی و 
پیشگیری به زندانیان، خانواده های آنان و گروه های هدف 
دو ارگان، به منظور کاهش آسیب های اجتماعی منعقد شد.

از بین اهداف این طرح، همــکاری در اجرای برنامه های 
پیشگیری و آموزشــی بهزیســتی در زندان های استان، 
فعالیت هــای پژوهشــی و مطالعاتــی و همایش هــای 
تخصصی مرتبط با جامعه هدف دو ســازمان، اســتقرار 
تیم اورژانس بهزیســتی در زندان جهــت ارائه خدمات 
تخصصی به خانــواده زندانیان، ارائــه خدمات حمایتی 
و کمک توانبخشــی به ســالمندان و معلولین زندانی و 
خانواده های آنــان، تالش در جهت کاهش آســیب های 
اجتماعی و کاهش رفتارهای پرخطر با محوریت پیشگیری 
از اعتیــاد و طالق، تبــادل آمار و اطالعات مــورد نیاز در 
زمینه هــای مرتبط کاری، تشــکیل کارگروه های ویژه از 
کارشناسان منتخب دو سازمان به منظور تدوین شیوه نامه 
اجرایی و نظارت بر حســن اجــرای برنامه های مصوب، 
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشــی پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی مختلف به ویژه بــرای زندانیان و 
خانواده های آنان، استفاده بهینه از زندانیان دارای رای باز 
 در مراکز بهزیستی، از مهم ترین مواد این تفاهم نامه عنوان

 شد.

سه تن ماده غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیر بهداشتی در اصفهان 
کشف و معدوم شد.

مدیر گروه مهندســی و نظارت بهداشت محیط شماره دو دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: در بازرسی کارشناســان این اداره از 
واحدهای تولید و توزیع مواد غذایی، سه هزار کیلوگرم مواد غذایی 
تاریخ مصرف گذشته شامل خرما و انواع شیرینی کشف و امحا شد.

هوشنگ طاهری با بیان اینکه این مواد غذایی فاسد پس از دریافت 
مجوزهای قانونی به سایت دفن پسماندهای بهداشتی منتقل و با 
نظارت دقیق کارشناسان بهداشت محیط از چرخه مصرف، خارج 
شدند، افزود: به منظور حفظ  ســالمت روزه داران در ماه مبارک 
رمضان، بازرسی از مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی در این ماه به طور 

ویژه انجام می شود.

امحای مواد غذایی تاریخ گذشته 
در اصفهان

مدیرکل اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: اجرای 
طرح های نیازسنجی اشتغال و بیکاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، 

از مهم ترین برنامه های معاونت اشتغال و کارآفرینی این اداره است.
محســن نیرومند، در جلسه معارفه سرپرســتان معاونت های پشتیبانی 
و توسعه منابع انسانی و اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: بررسی برنامه های اقتصادی و نیازهای 
بازار کار، توسعه و گسترش کمی و کیفی کاریابی های داخلی و خارجی و 
دفاتر کفالت باید بیش از پیش مورد توجه مدیریت اشــتغال و کارآفرینی 
این اداره کل قرار گیرد. وی ادامه داد: اشــتغال و کارآفرینی همواره حوزه 
پرتالطمی بوده که برطرف شــدن مسائل و مشــکالت آن نیازمند تدبیر، 
پشتکار و برنامه ریزی های مدون و اختصاص زمان کافی برای غلبه بر این 

مشکالت است که این موضوع به خوبی و به سرعت در اصفهان انجام شد.

لغو یک ممنوعیت برای 
تحصیل دانش آموزان 

معلول

اجرای طرح های نیازسنجی 
مهم ترین برنامه های اشتغال 

و کارآفرینی

در دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی 96-97چنین آمده 
است: تمام کودکان ورودی پایه اول دبستان مطابق دستورالعمل صادره از سوی 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشــور، ملزم به شرکت در برنامه سنجش 
بدو ورود به دبستان هستند و تمام مدیران مدارس ابتدایی موظف اند اطالعات 
دانش آموزان به ویژه در پایه اول را در اسرع وقت در سامانه سنجش بدو ورود و سناد 
حداکثر تا پایان مردادماه 96 ثبت کنند. در این دستورالعمل به ممنوعیت ثبت نام 
کودکان معلول و استثنایی در مدارس عادی اشاره شده و آمده است: ثبت نام و 
تحصیل کودکان معلول و استثنایی به دلیل شرایط ویژه آنها یعنی امکانات ویژه و 
ضرورت حضور نیروی متخصص در مدارس عادی ممنوع است و با مدیران متخلف 
مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. براساس طرح تلفیقی، دانش آموزان 
نابینا، ناشنوا و معلوالن جسمی و حرکتی، به مدارس عادی ارجاع داده می شوند 

مگر اینکه خانواده تمایل نداشته باشد فرزندش را در مدارس عادی ثبت نام کند.

بهزيستی و زندان های استان تفاهم نامه امضا کردند؛

 کاهش آسیب های اجتماعی 
با ارائه خدمات حمایتی 

معاون سازمان بهزيستی کشور 
خبر داد:

راه اندازی مراکز 
»تارک« 

 در اصفهان

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از راه اندازی پنج مرکز تارک )توانمندسازی اجتماعی- روانی کودکان( در استان های تهران، اصفهان، البرز و فارس 
خبر داد و گفت: راه اندازی این مراکز، به منظور ارائه خدمات تخصصی تر به کودکان در تمامی کالن شهرهای کشور، تا پایان سال جاری در دستور کار بهزیستی قرار 
گرفته است.حبیب ا... مسعودی فرید در خصوص راه اندازی مراکز توانمندسازی اجتماعی روانی کودکان )تارک( گفت: اینها مراکزی تخصصی هستند و آن دسته 
از کودکانی که می خواهند وارد سیستم بهزیستی و مراکز شبه خانواده شوند، چنانچه نیاز به توجه بیشتری داشته باشند، برای مدتی در این مراکز حضور یافته و 
پس از آن به مراکز شبه خانواده وارد خواهند شد. معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور، در ادامه با تاکید بر آنکه کودکان باید آمادگی الزم را برای حضور در مراکز 
شبه خانواده داشته باشند گفت: این مراکز توسط بخش خصوصی و با نظارت بهزیستی راه اندازی خواهد شد. فرید در ادامه تاکید کرد: هرگونه یارانه ای که از سوی 

بهزیستی به مراکز پرداخت می شود، به صورت 2 برابری به مراکز تارک ارائه شده و در حال حاضر خیرین استقبال خوبی از این طرح داشته اند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: امیدوارم 
در حوزه زنان سالخورده و سرپرست خانوار، دستاوردهای 
قابل اعتنایی داشــته باشــیم؛ به دلیل اینکــه بحث زنان 

سرپرست خانوار نیازمند هماهنگی های بیشتر است.
شهیندخت موالوردی در ادامه اظهار کرد:  ما در حوزه فقر 
به یک آسیب شناسی از وضعیت موجود نیاز داریم و باید این 

سیاستگذاری از یک ناحیه صورت گیرد.
وی بیان کرد: ضمن اینکه باید تعامل و هماهنگی ایجاد کنیم،  
نیازمند آسیب شناسی نیز هستیم و باید یک سیاستگذاری 
واحد و هماهنگ در سیاســت های اجتماعی داشته باشیم.

معاون رییس جمهور در ادامه به موضوع زنان اشــاره کرد و 
گفت: در تمام دنیا زنان به دلیل اینکه بی سوادتر و  بیکارتر 
هســتند جزو فقیرترین فقرا محسوب می شــوند. وی به 
موضوع زنان در کشــور، اشــاره و تصریح کرد: بحث زنان 
سرپرســت خانوار، متولیان متعددی دارد بنابراین نیازمند 
هماهنگی هــای الزم در ایــن زمینه هســتیم.موالوردی 
تصریح کرد: در ســال 74 قانون تامین زنان بی سرپرست و 
بدسرپرست را داشتیم که در این جلسه به دو ماده آن اشاره 
شــد که این قانون نیازمند به روز رسانی بوده و مدتی است 
در دستور کار معاونت قرار گرفته و همه باید کمک کنند تا 
این قانون به روز رسانی شــود. وی افزود: در ماده 27 قانون 
برنامه پنجم توسعه که آیین نامه اجرایی آن در کمیسیون 

اجتماعی دولت مطرح اســت، بیمه های چندالیه و فراگیر 
اجتماعی است که بخشی از آن را سعی کردیم در الیه دوم 
به بیمه زنان خانه دار اختصاص دهیم و امیدواریم آیین نامه 
برای تصویب به دولت برود. معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری تاکید کرد: در خود همین اهداف و وظایف شورای 
عالی رفاه دیدم که حمایت از ایجــاد بیمه های خاص زنان 
سالخورده، بیوه و خود سرپرســت مطرح است که سالیان 
سال در دستور کار دولت های مختلف بوده و الزم است این 

موضوع عملیاتی شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، اجرای 
طرح های جدیــد مهارت آموزی و آمــوزش های مهارتی 
مبتنی بر نیاز با تنوع بخشی مشاغل در محیط کار واقعی را 

ضروری دانست.
ابوطالب جاللی در راستای معرفی طرح مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی و ضرورت آن اظهار کرد: در گذشته تمرکز 
بر آموزش های مهارتی قبل از اشتغال بود که توسط دولت 
صورت می پذیرفت و در حال حاضر دولت و بخش خصوصی 
به کمک هم آموزش هــای مهارتی را اجرا کــرده اند که 
آموزش های متصل )مدرسه- مهارت(  مورد توجه قرار گرفته 
و در آینده باید دولت به عنوان تسهیل گر و بخش خصوصی 
به عنوان آموزش دهنده، آموزش های مهارتی مبتنی بر نیاز 

با تنوع بخشی مشاغل را در محیط کار واقعی اجرا کنند.
وی بیان داشت: در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، 
متقاضی در کنار استاد کار )مربی( و در محیط کار واقعی، به 
مدت حداقل طول استاندارد آموزشی و حداکثر یکسال را 
سپری می کند و با محیط کسب و کار نیز آشنا شده و کسب 
تجربه می کنــد و ضمن خودباوری، بــرای ورود به عرصه 
اشتغال و کارآفرینی آماده می شود. جاللی ضمن اشاره به 
تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مبنی بر 
تشکیل شورای مهارت، اظهار داشت: دو طرح مهارت آموزی 
در محیط کار واقعی و کارورزی در برنامه ششم دنبال خواهد 

شد که نشان می دهد آموزش های فنی و حرفه ای در سال 
96 با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که بر تولید و 

اشتغال تاکید داشتند، کانون توجه دولت قرار گرفته است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان، در معرفی طرح 
دوم با نام »طرح کارورزی دانش آموختگان«، هدف از اجرای 
آن را افزایش قابلیت جذب و اشــتغال دانش آموختگان، 
فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه 
اقتصادی و ایجــاد انگیزه کارآفرینــی و ارتقای صالحیت 

حرفه ای دانش آموختگان عنوان کرد.

مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح های جدید مهارت آموزی در محیط کار

فنی و حرفه ایزنان

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوری: 

بیمه های خاص زنان سالخورده، بیوه و خودسرپرست عملیاتی شد

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: تجهیزات هوشمند در 
تشخیص تخلف »تردد خودروهای فرسوده« نقش کلیدی دارد و پلیس 
با هر بار بررسی مدارک رانندگان متخلف، درباره فرسودگی خودروی 
آنان نیز اعمال قانون می کند.سردار تقی مهری در خصوص برخورد 
پلیس راهور با خودروهای فرسوده، اظهار کرد: ماده 9 قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی اشاره دارد؛ ماموران باید در صورتی مدارک رانندگان را 
مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده باشند یا راننده تحت تعقیب 
قضائی یا انتظامی باشــد. وی افزود: بنا به فحوای مفاد این ماده قطعا 
متوقف کردن موقت وسیله نقلیه زمانی از سوی پلیس صورت می گیرد 
که تخلفی ازسوی راننده خودرو مشاهده شود.رییس پلیس راهور ناجا 
با اشاره به اینکه تشخیص تخلف تردد فرسودگی خودرو با چشم عادی 
قابل تشخیص نیست، بیان کرد: کسانی این اظهارات را مطرح می کنند 
که چشمان همیشه باز و بیدار پلیس را به دلیل عدم اطالع علمی و عملی 
از قوانین و اجرای مقررات، بسته اند؛ در حالی که با کمترین مطالعه در 
مقررات و بررسی کارشناســی،  این مهم را دریافت می کردند.سردار 
مهری ادامه داد: در سال 95 بیش از 6 میلیون اعمال، اجرای قانون و 
صدور جریمه برای تخلفاتی مثل نداشتن »معاینه فنی«، »دودزا بودن 
وسیله نقلیه« و سایر نقص های فنی توسط پلیس راهور صادر شده که 

پلیس راهور را از هر دفاعی بی نیاز می کند.

اعمال قانون پلیس در برخورد با 
خودروهای فرسوده

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهــان گفت: در 
2 حادثه رانندگی در آزادراه امیرکبیر اصفهــان، 2 راننده به علت 

بی توجهی به جلو جان خود را از دست دادند.
سرهنگ حسین پورقیصری اظهارداشــت: در یکی از این حوادث 
طی برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک کامیونت خاور 
در آزادراه امیرکبیر در محدوده پلیس راه نطنز- بادرود، راننده خاور 
دردم جان باخت.وی افزود: علت وقوع این حادثه بی توجهی به جلو 
توســط راننده اتوبوس و برخورد با کامیونت بود.رییس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، با بیان اینکه در حادثه ای دیگر 
در همین محدوده بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری پیکان راننده 
خودرو کشته شد، خاطرنشــان کرد: در این حادثه راننده 60ساله 
پیکان جان خود را از دســت داد. وی علت وقــوع این حادثه را نیز 

بی توجهی راننده به جلو اعالم کرد.

بی توجهی به جلو، ۲ راننده را در 
اصفهان به کام مرگ کشاند

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان، از انهدام یک باند 10 نفره که 
اقدام به سرقت به عنف پنج میلیارد ریال احشام کرده بودند، خبر 

داد و گفت: از مخفیگاه این باند 160 رأس دام مسروقه کشف شد.
ستار خسروی اظهار داشت: به دنبال وقوع سرقت به عنف احشام در 
یکی از مناطق شرقی استان اصفهان توسط چندین نفر، تحقیقات 

تخصصی کارآگاهان این پلیس به صورت جدی آغاز شد.
وی افزود: در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که 
سارقان چندین نفر هستند که با خودروهای سنگین اقدام به پرسه 
زدن در محل های دامداری کرده و با شناسایی طعمه های خود به 
این اماکن حمله ور شده و پس از بستن دست و پای چوپانان و ضرب 
و شتم آنها، دام ها را سرقت کرده و متواری می شدند.رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه در یکی از این سرقت ها سارقان 
به طور بی رحمانه ای چوپانی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند که 
باعث شکستن دست و پای وی شده بود، گفت: با تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد اعضای این باند بسیار خطرناک، غیر بومی بوده 
و پس از سرقت نیز دام ها را برای فروش به استان های دیگر کشور 
می برند که با یک کار علمی و تخصصی ویــژه، مخفیگاه های آنها 
شناسایی شد و ماموران در چند عملیات همزمان 9 نفر از متهمان 
را به همراه سردسته باند دســتگیر کردند. خسروی از توقیف یک 
دستگاه کامیون و دو دستگاه وانت نیســان که با آن سارقان اقدام 
به سرقت می کردند، خبر داد و اذعان داشت: با اعترافات سارقان دو 
نفر از مالخران احشام مسروقه که در دو استان دیگر کشور بودند، 
شناســایی و طی دو عملیات وی ژه دستگیر شــدند و در بازرسی از 

مخفیگاه های آنان تعداد 160 رأس دام مسروقه کشف شد.

انهدام باند سارقان به عنف 5میلیاردی 
احشام در اصفهان 

ريیس مرکز بهداشت شماره يک اصفهان گفت: واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره يک اصفهان 
همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اقدام به اجرای طرح ويژه کنترل و نظارت بر کلیه مراکز عرضه مواد 

غذايی و اماکن عمومی کرده است.

مدیرعامل ســتاد دیه اســتان اصفهان گفت: در چهار 
شب از ماه مبارک رمضان خیران اصفهانی برای آزادی 
زندانیان جرایم مالی غیرعمد، 3 میلیارد و 205 میلیون 

تومان کمک کردند.
ایرج نحوی اظهارداشت: این مبلغ، برای آزادی 35 نفر از 
زندانیانی که به علت جرایم مالی غیرعمد در زندان های 

استان اصفهان به سر می بردند اهدا شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان ادامه داد: جشن های 
گلریزانی هم برای آزادی و بازگرداندن این زندانیان به 
آغوش خانواده هایشان، در شهرستان های دارای زندان 

برگزار شد.

آزادی ۳5 زندانی جرایم مالی 
غیرعمد با کمک خیران اصفهانی

همزمان با بیست وهشتمین سالگرد ارتحال امام مطابق با سال های 
گذشــته، درمانگاه ســیار اداره کل درمان تامین اجتماعی تهران 
به همراه یک دســتگاه آمبوالنس، برای ارائه خدمات اورژانسی به 
زائران مستقر می شــوند. محمدعلی همتی معاون درمان سازمان 
تامین اجتماعی، از آمــاده باش مراکز درمانی این ســازمان برای 
خدمت رســانی به زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی )ره( در 
سالروز ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خبر 
داد. همتی همچنین از آمادگی باند هلی کوپتر امداد بیمارســتان 
تامین اجتماعی فیاض بخش برای ارائــه کمک های امداد هوایی 
خبر داد و افزود: تمامی بیمارستان ها و مراکز درمانی تابعه اداره کل 
درمان استان تهران که در اطراف مرقد مطهر حضرت امام )ره( قرار 
دارند، به منظور امدادرسانی و خدمات دهی رایگان به زائران در 13 و 
14 خرداد ماه، در آماده باش  کامل به سر می برند. همچنین پزشک 
متخصص اورژانس و امدادگر برای ارائه خدمات اورژانسی الزم در 

مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( حضور خواهند داشت.

آماده باش مراکز درمانی تامین اجتماعی 
برای مراسم ارتحال امام )ره(

ريیس مرکز بهداشت شماره يک اصفهان خبر داد:

 حفظ سالمت شهروندان اصفهانی 
با نظارت های بهداشتی ویژه رمضان

پدر علم جامعه شناسی ایران گفت: سند 2030 سند ضعیفی 
است که باید اجرای آن متوقف شود؛ می توان به جای این سند، 
یک سند محلی قوی با ویژگی ها و شاخص های بومی تدوین و 

اجرا کرد.
پروفســور باقر ســاروخانی در همایش مدیران روابط عمومی 
دستگاه های اجرایی اســتان اظهار داشت: همیشه اعتقادم بر 
این بوده است که هیچ سازمانی نمی تواند موفق باشد اگر روابط 

عمومی قوی نداشته باشد. 
مدیران روابط عمومی پرچم داران هزاره ســوم هســتند؛ آنها 
شهر علم و دانایی را می ســازند؛ مدیران روابط عمومی فرصت 

کسب دانایی و دانش را در اختیار همه حتی روستاییان و عشایر 
می گذارند.

وی با اشــاره به اینکه علم روابط عمومی یک علم جهانی است 
خاطر نشان کرد: مدیران روابط عمومی نه تنها علم را به همه 
جای جهان می برند، بلکه فرصت اندیشیدن نیز ایجاد می کنند؛ 
وقتی اطالعات متکثر شد، دیگر می توانند کالم های مختلف را 
بشنوند و بهترین را انتخاب کنند؛ این گونه جامعه ای دانا و آگاه 

پدید می آید.
ساروخانی در شامگاه چهارشنبه با اشاره به کتابی که در مورد 
اصفهان نوشته است، یادآور شد: اصفهان شهر امن و پاکی است؛ 

چرا که در کنار زاینده رود یک پــر کاه هم ندیدم و این مرهون 
مدیریت شهری قوی شهرداری و البته فرهنگ مردم اصفهان 
است. من در اصفهان فقیر هم ندیدم و شهری که فقیر نداشته 
باشد شهر پیشرفته ای است؛ تاسیس شرکت سهامی توسعه 

اصفهان می تواند اصفهان را آبادتر کند. 
وی در ادامه افزود: اگر بتوانیم ســرمایه های کوچک و بزرگ را 
جذب کنیم بیکاری کمتری خواهیم داشت. در جلسه با شهردار 
پیشنهاد هایی خدمت ایشان ارائه شد از جمله اینکه یک اطلس 

فرهنگی مخصوص اصفهان تهیه شود. 
ساروخانی در پایان گفت: برای توسعه شهری اصفهان به یک 
سند تحول توسعه محلی با توجه به ساختارها و ویژگی های شهر 
اصفهان نیاز است؛ صنعت های قدیمی باید کنار گذاشته شود و 

رقابت پذیری با شهرهای دیگر ایجاد شود. 

پدر علم جامعه شناسی ايران:

اطلس فرهنگی مخصوص اصفهان تهیه شود
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»پلکانی قدیمی با پلــه هایی نیمــه ویران تا 
ســردابه ای تاریک و نمناک پایین می رود. آنجا 
تا چشم کار می کند راهروهای تنگ و تاریک از 
فضای خالی میانی منشعب شده است. وســط این فضای خالی، فانوسی 
نیمه جان، به زحمت چند قدم دور و برش را روشــن کرده است. زیر نور 
فانوس ردیف قبرهایی به چشــم می خورد که هر یک متعلق به شاهان 
و بزرگان سلســله آل مظفر اســت. در این میان اما یکی از قبرها با بقیه 
متفاوت اســت. این قبر اگرچه قدمت 600 ســاله مزار حاکمان آل مظفر 
را ندارد، اما از آنها مرصع تر و شــاهانه تر اســت. صاحب این مزار، بیش 
از 52 ســال بر ایران حکومت کرده و از این نظر تنها پادشاهی است که 
 در تاریخ ایران به این رکورد رســیده. او کسی نیست جز شاه طهماسب

 صفوی«.
 توصیف باال یک شبیه سازی تخیلی بود از سردابی افسانه ای که احتماال 
در زیر امامزاده »درب امام« اصفهان قرار دارد. مکانی رازآلود که برخی از 
مدارک تاریخی وجود آن را تایید کرده اند، اما هنوز ناگفته های زیادی در 

میان است.

   ماجرای هیجان انگیز انتقال جسد شاه!
قصه پر غصه مقبره شاه طهماسب صفوی از آنجا شروع می شود که ازبک ها به رهبری 
عبدالمومن خان پیش از آنکه شــاه عباس اقتدار حکمرانی اش را بازیابد، مشهد را 
تصرف می کنند. در این زمان آنها مزار شــاه طهماســب را که در حرم امام رضا)ع( 
بوده نبش قبر کرده و قصد داشــته اند که جنازه را بسوزانند و یا همراه با نعش سایر 
بزرگان صفوی به بخارا ببرند. در این میان یکی از نزدیکان شاه عباس که ظاهرا انبار 
دار او در خراسان بوده با آنچه که به گفته استاد همایی» تدبیری عاقالنه« خوانده می 
شود، استخوان های شاه درگذشته را با خود به اصفهان می آورد و در امامزاده ای به 
 امانت دفن می کنند تا بعدا به عتبات عالیات دیگری منتقل شود. همایی می نویسد:
»...در عالم آرای عباسی شرحی راجع به این قضیه مسطور است و می نویسد که در 
امام زاده ای به امانت گذارده شد و نام از امام زاده نمی برد و لیکن همین »درب امام« 

بوده است و الغیر«. 

   بازمانده ای از یک گورستان تاریخی
امامزاده »درب امام« یکی از قدیمی ترین و در عین حال معتبرترین امامزاده های 
اصفهان است. در این امامزاده دو تن از نوادگان امام معصوم دفن شده اند. مزار یکی 
از آنها به نام ابراهیم ابن بطحانی مربوط به قرن ســوم هجری است و پنج پشت تا 
امام حسن)ع( فاصله دارد. مزار دوم متعلق به ســید ابوالحسن زین العابدین علی 
است که سرسلسله سادات امامی اصفهان اســت و نسبش به امام جعفر صادق )ع( 
می رسد. اعتبار سندی و نســبی این دو امامزاده باعث توجه حکمرانان اصفهان به 
آن بوده است به طوری که در دوره تسلط جهانشــاه قراقوینلو بر اصفهان، او بقعه 
فعلی را در آن می ســازد و مادر خود را نیز در مقبره ســلطنتی که امروزه در جوار 
حرم امامزاده قرار دارد دفن می کند. درب امام در قدیم بخشــی از یک قبرستان 
بســیار بزرگ و بی اندازه تاریخی بوده به نام گورســتان چنبالن یا ُچلمون)آنطور 
که مردم محلی تلفظ می کنند(. قبرســتانی کهنسال با داســتان ها و افسانه های 
بسیار زیاد. استاد همایی که این محل را قبل از تخریبش از نزدیک دیده آن را این 
طور توصیف می کند:»این محله در سابق قبرستان بسیار قدیمی داشت که چهار 
یا پنج طبقه قبر روی یکدیگر و الواح و سنگ نبشــته های قرون چهارم و پنجم به 
بعد در آن فراوان دیده می شــد و مقبره درب امام نیز از متعلقات همان قبرستان 
بود که در حوالی سنه 1312 شمسی تبدیل به مریضخانه سنبلستان)بیمارستان 
امین( گردید«. امامزاده درب امام در دوره صفوی اهمیت زیادی می یابد و شاهان 

این سلســله در آبادانی و رونق آن می کوشــند،اما پس از آن کم کم امامزاده رو به 
زوال می رود بــه طوری که در زمان جنگ جهانی اول، اوضاع اســفباری داشــته 
اســت. همایی می نویســد:»...همه روزه از دور و نزدیک آنجا را زیارت می کردم و 
از هم شــاگردی های اهل آن محله قصه هایی را که راجع به اینجا و قبرســتان... 
از پدران خود نقل می کردند، می شــنیدم...اول بار که برای وارسی دقیق، به این 
بقعه و در جوار او به مسجد ســعید بن جبیر و قبرستان چمالن رفتم، سنه 1325 
قمری اواسط جنگ بین الملل اول و اوایل قحط و غالی عجیب اصفهان بود. در آن 
 موقع بقعه درب امام مخروبه ای بی سرپرست افتاده و وضعی اسفبار به خود گرفته

 بود.« 
   رازهای مقبره گمشده

»درب امام« به دلیل قدمت تاریخی که دارد از نظر معماری بسیار دیدنی است. هریک 
ازبخش های این بنا در دوره های مختلف تاریخی ساخته شده، اما یکی از تاالرهای 
شرقی این مجموعه در میان سایر بخش ها، اهمیت بیشتری دارد. گفته می شود در 
زیر این تاالر یک ســردابه مخفی وجود دارد که مدفن برخی از مهم ترین حاکمان 
تاریخ اصفهان است:»معروف است که عده ای از سالطین و شاهزادگان آل مظفر در 
سردابه این بقعه دفن شده اند.« این تاالر به تاالر طهماسبی معروف است. علت این 
نام گذاری این است که در افسانه »سردابه مخفی درب امام« گفته شده که جسد شاه 
طهماسب صفوی پس از انتقال از مشهد به این مکان آورده و در آن دفن شده است. 
استاد همایی دلیل توجه بیش از اندازه شــاهان صفوی به این امامزاده را وجود مزار 
شاه طهماسب در سردابه آن می داند. این سردابه به گفته متولیان امامزاده، کل فضای 
ساختمان و بخشی از صحن شمالی مجموعه را در بر می گیرد. ورودی این سردابه در 
کفش کن ایوان شرقی مجموعه قرار دارد که امروزه از نظرها پنهان شده. جالل الدین 
همایی چند دهه پیش که مشغول وارسی این امامزاده بوده، نقل قول شگفت آوری 
از یکی از افراد محلی می شنود:»...یکی از سادات معمم اهل محل بنام میرسیددرب 
امامی، چون مرا مشغول تحقیق دید پیش آمد و بعضی نکات ... که از قلم افتاده بود از 
جمله سردابه قبور آل مظفر و شاه طهماسب را با محل دریچه و راه دخول وخروج آن 
که همیشه مسدود و از انظار ناپدید است نشان داد«. این طور که به نظر می رسد در 
وجود این سردابه زیر بنای امامزاده نمی توان شک کرد. اگر هم شک و شبهه ای باشد 
در وجود مقبره شاهان صفوی و آل مظفر است که آن هم با یک تحقیق و پژوهش ساده 
قابل راستی آزمایی است؛ متاسفانه امروز چنین اراده ای برای کشف یکی از مهم ترین 

رازهای باستانی اصفهان در میان نیست.

 پشت پرده های
 چهلستون!

     قتل در چهلستون
در روزگار قدیـم، نـان یکـی از مهـم تریـن 
کاالهـای مصرفـی جامعـه بـوده کـه هرگونـه اختـالل در تهیـه 
وتوزیـع آن باعـث اغتشاشـات و بـه راه افتـادن امـواج اجتماعـی 
می شـده اسـت. در سـال 1329 ه.ق کـه نهادهـای مشـروطه 
خواهی تـازه پا مـی گرفت، کمبـود نـان غائلـه ای راه مـی اندازد 
کـه منجـر بـه قتـل دل خـراش مامـور اداره بلدیـه در عمـارت 
چهلسـتون مـی شـود؛ البتـه براسـاس برخـی اسـناد تاریخـی 
ظاهرا ایـن ماجرای نـان بهانـه ای شـده برای قتـل مامـور بلدیه. 
زیرا  او قصد اجـرای عدالـت را در اصفهان داشـته و بدیـن ترتیب 
منافع افـراد منتفـذ و ثروتمنـد اصفهان بـه خطرمی افتاده اسـت 
:»مسـئله اغتشـاش و تنگـی نان رفتـه رفته بـاال گرفـت. چنانچه 
بیچاره کاسـب یا بایسـتی از صبح تـا ظهـر و از ظهر تا شـام برای 
یک لقمـه نـان مشـغول مدافعه باشـد یـا آنکـه گرسـنه بخوابد...

روز شـنبه انجمـن والیتـی منعقـد و در مسـائل مختلـف مذاکره 
کرده ، ابدا مسـئله مهم نـان را موضوع بحـث قرار نـداده... انجمن 
ختم شـد...این بود کـه قریب ظهـر یک بـاره دکاکین را بسـته به 
طـرف اداره بلدیه)بـاغ کاج، دیـوار بـه دیـوار چهلسـتون( رفتند. 
حاجـی محمد جعفـر خوانسـاری که عضـو فعـال بلدیـه و در امر 
نان دخیـل بـود، در اتـاق دفتر بلدیـه مشـغول نهار خـوردن بود، 
جماعتـی بدانجـا هجوم بـرده مشـغول زدن او مـی شـوند. آنقدر 
مشـت و لگد و سـایر آالت بـه بـدن او به کار مـی برند کـه ضعیف 
شـده و روی زمیـن افتـاده؛ بعضی خواسـته انـد از او دفـاع کنند، 
غلبـه مهاجمین مجال نـداده، ریسـمان به پـای او بسـته، از اداره 
بیرونـش می آورنـد و همه جـا روی زمین کشـانیده تا او را وسـط 
میدان مـی آورنـد و هرکسـی یک ضربتـی بدو مـی زده تـا اینکه 
در جلـوی مسـجد شـیخ لطـف ا... او را بـه درختـی مـی آویزنـد. 
ریسـمان پاره شـده بـه زمین مـی افتد. بـاز او را کشـیده تـا درب 
قیصریـه بـدن او را از لباس عـاری و باالی سـردر بـازارکاله دوزها 
به طور معکـوس معلق مـی آویزنـد...از آن طـرف بـه اداره عدلیه 
حمله برده تمـام اثاثیـه از میز و صندلـی و ...هرچه بـوده به غارت 
برده و تمام اسـناد عدلیه را از دوسـیه ها و کارتن ها بیرون آورده، 
بعضی را پـاره و در حوض چهلسـتون ریختـه و بعضـی را در میان 
معابـر و گذرها متفـرق، از آنجا به عمـارت انجمن والیتـی ریخته، 
میـز و صندلـی و ... هرچه بـوده غارت کـرده... و نیز خرابـی هم به 

عمـارت وارد سـاختند.«
 )روزنامه زاینده رود، سال سوم، 
شماره15، 12 جمادی االول1329(

   چهلستون مرمت می شود
بی شـک عمارت چهلسـتون، گوهـر گرانبهـای اصفهـان در قلب 
دولتخانـه صفـوی اسـت. در میان مـوج مرمـت بناهـای تاریخی 
اصفهـان، نوبـت بـه چهلسـتون هـم مـی رسـد:»از مـدت یـک 
مـاه و نیـم قبل که حسـب دسـتور جنـاب آقـای حکمـران، اداره 
شـهرداری تحـت نظـر فنـی آقـای مشـکاتی، نماینـده عتیقات، 
شـروع بـه تعمیـرات اساسـی چهلسـتون کـرده بـود، اکنـون 
پیشـرفت قابل توجهی نموده اسـت به طـوری که کلیـه ازاره های 
سـنگی اطراف عمـارت را تعمیـر و بندکشـی کـرده و آب روهای 
بام را اصـالح و فرش آن را آجر فرش و بندکشـی نمـوده و پل های 
سـنگی اطـراف عمـارت مشـغول تجدیـد مـی باشـند. یـک عده 
نقـاش از روی اسـلوب قدیـم مشـغول نقاشـی ایوان هـای اطراف 
بنا به طـرز قدیم آن هسـتند و یک عـده نجار مشـغول تهیه درب 
قسـمت های فوقانی ایوان و تعمیرات سـایر قسـمت های نجاری 

آن می باشـند.«
)روزنامه اخگر، سال نهم،
 شماره 1190، 21 آبان 1315(

   تحصن مشروطه خواهان در چهلستون
هنگامی که در 23جمادی االول سـال 1326 ه.ق محمدعلی شاه، 
مجلـس مشـروطه را در تهران بـه توپ بسـت، در اصفهـان مردم 
مشـروطه خـواه و ادارات دولتی بـه همراه نیروهای مسـلح شـهر 
به نشـانه اعتراض در چهلسـتون تحصن کـرده و خواهـان خاتمه 
دادن به اسـتبداد صغیر مـی شـوند:»عصر یوم پنجشـنبه11، در 
چهلسـتون انجمن فـوق العـاده تشـکیل یافـت. تلگرافاتـی که از 
تبریـز و رشـت در بـاب مخالفـت شـاه با مجلـس مقدس رسـیده 

بـود در انجمن قرائـت شـد... در انجمن مذاکـرات زیاد بیـن اعضا 
شـد و از عموم اهالـی فریادهـا بلند شـد که: ما بـا مـال و جان در 
همراهـی با مجلـس مقدس و پیشـرفت امـر مشـروطیت حاضر و 
کوشـانیم و باید حکومت و تمـام ادارات را تعطیل کـرد... چون در 
ملت هیجـان غریبی بـرای حرکـت به تهـران پیدا شـده، چادری 
از انجمـن مرکـزی به عنـوان نقل مـکان در چهلسـتون زده شـد. 
در میـدان شـاه)نقش جهان( مقابـل توپخانـه نیز سـراپرده ای  از 
انجمـن مجاهدیـن برپاشـد و تمـام مجاهدیـن مسـلح و مکمـل 
در آنجـا بیتوتـه کردند...قریب سـی چـادر از تمـام انجمـن ها در 
چهلسـتون زده شـده و عمـوم اهالـی جان بـر کف منتظـر صدور 
امر از مقـام منیع دارالشـورای کبـری بودنـد...روز دوشـنبه نیز از 
اطراف، فـوج فوج آمـده و در چهلسـتون اجمـاع غریبی شـد و ده 
چادر دیگر زدند و سـاعت به سـاعت جمعیـت در تزایـد و هیجان 
مردم بیشـتر. بـه نحـوی کـه در حرکـت تهران بـی طاقت شـده 
نزدیک بـود اختیار از دسـت اعضای انجمـن بگیرنـد. جمعیت به 
اندازه ای بـود که به شـمار نمی آمد. چنـد عکس از آنها برداشـته 
شـد که از اجمـاع مردم نشـانه ای اسـت و همـه متفـق الکلمه در 

عزل شـاه جد و جهـدی بـه کمال داشـتند.«
)روزنامه انجمن مقدس والیتی اصفهان، سال 
دوم، شماره27، 20 جمادی االول 1326ه.ق( 

رازهای مقبره گمشده
آیا در سردابه امامزاده »درب امام« رازی بزرگ نهفته است؟!

لشکریان همگی شکست خورده و در حال فرار هستند. اسبی قهوه ای که سوار آن سلسله جنبان صفویه؛ 
یعنی شاه اسماعیل اســت به طرز تحقیرکننده ای در حال گریختن از معرکه کارزار بوده و سلطان سلیم 
عثمانی با اراده ای راسخ در حال پیشروی است. این، شرح تابلویی است واقع در ضلع غربی تاالر مرکزی کاخ 
چهل ستون که شکست صفویه از عثمانی را در جنگی به نام چالدران نشان می دهد. می گویند پس از آن شاه اسماعیل افسرده شد و 
دیگر خنده بر لبانش نقش نبست.وجود این تابلو در کنار تابلوهایی که در آن پیروزی صفویه را بر دشمنانشان نشان می دهد کمی عجیب 
به نظر می رسد و نشان دهنده این است که در دوره ای بعد از صفویه طراحی و نقاشی شده است تا به گونه ای ذلت صفویه را به نمایش 
بگذارد. امضای اثر در پایین و وسط تابلو با عنوان »یا صادق الوعد 1210« ذکر شده است.صادق الوعد یا محمد صادق معروف به آقا صادق 
از مشهورترین نقاشان اواخر دوره زندیه است و در زمان کریم خان زند شهرت زیادی داشته؛ نمونه کارهای او تا زمان فتحعلی شاه هم دیده 
شده است.در آن طرف در ضلع شرقی تاالر مرکزی چهلستون و روبه روی تابلوی شکست چالداران، غوغایی بر پاست. در آن همهمه در 
میدان جنگ که هر کس مشغول کشتار حریف است اسبی قهوه ای مشاهده می شود که نادر شاه افشار با تبرزینی در دست همانطور که 
بر فیل سفیدی سوار است، قصد جنگ با محمد شاه گورکانی، پادشاه هندوستان را دارد. این تابلو پیروزی نادر شاه افشار را بر محمد شاه 
هندی نمایندگی می کند.در پایین تابلوی نقاشی جنگ کرنال، آنچه مشاهده می شود امضای مرمت کننده اثر با عنوان صادق الوعد است.

بحسب الحکم شاهنشاه دوران                   فریدون فر محمد خان قاجار
ز کلک صادق نو شد                                       نشان و فر نادر شاه افشار

                                                                                                                                                             »یا صادق الوعد«
متن نشان می دهد که این تابلو در سال 1216 ه.ق به امر آغا محمد خان قاجار و به سبک قهوه خانه ای توسط آقا صادق مرمت و تغییراتی 
نیز در آن داده شده است.در تاالر مرکزی چهلستون چند تابلوی دیگر نیز بر دیوارها نقش بسته که بزم ها و پیروزی هایی را در دوره های 
مختلف صفویه بیان می کند. این نقاشی ها در همان زمان صفویه طراحی شده اند و از نظر زیبایی و نمایش جزییات، دارای ارزش هنری 
بسیار باالتری هستند. تنها دو نقاشی ذکر شده که از منظر ظاهری نیز با بقیه متفاوت است در دوره قاجار به قلم آقا صادق کشیده شده 
اند. تخصص آقا صادق نقاش، در گل و بته سازی و صورتگری به شیوه ایرانی و اروپایی است. وی همچنین روی قاب آیینه  وقلمدان ها 
و جلدهای چرمی آثار نقاشی و تذهیب زیبایی داشته است. قلمدان های او طبق نوشته های استاد همایی امروزه جزو نفایس صنعتی 

بوده و بین اهل فن مشهور است.

نقاش قاجاری در کاخ صفوی
عکس روز

چهارسوق

سفر به محله پر رمز و راز
اصفهان تنها به چهلستون 
و میــدان نقــش جهان و 
پل های تاریخی محدود نمی شــود. این شــهر 
گوشــه های پر رمز و رازی دارد که برای شناخت 
آن باید روزها وقت بگذارید. یکی از این گوشه های 
کمتر شناخته شده، محله ای است بسیار قدیمی 
که در دوره های مختلف تاریخی تغییرات زیادی 
را به خود دیده است. محله سنبلستان یا به زبان 
مردم محلی، ُچلمون یا چنبالن از عصرساسانیان 
تا دوران صفویه، پیشینه ای پر و پیمان دارد. در 
دوره ساســانی ظاهرا این محله در حاشیه شهر 
قدیم جی قرار داشته و ویالهای اعیان اصفهان در 
آن واقع بوده است. افسانه قصری که خسروپرویز 
برای همســر اصفهانی اش به نام »شکر« در این 
محله می سازد هنوز هم بر سر زبان هاست. حتی 
کوچه ای به نام قصر و کاروانسرایی به همین نام نیز 
در این محله وجود دارد. کاروانسرایی که از زمان 
صفوی باقی مانده و امروزه در نهایت فرســودگی 
تبدیل به چوب بری و نجاری شده، اما بر پیشانی 
اش نام قصر خســروپرویز حک شده است. چند 

کوچه آن طرف تر، امامــزاده درب امام قرار دارد. 
معتبرترین امامزاده اصفهان از نظر شــجره نامه 
که در دوره هــای مختلف تاریخــی مورد توجه 
حکمرانان اصفهان بوده است. جدای از بنای اصلی 
امامزاده که ارزش های فراوانــی از نظر معماری 
و باستان شناســی دارد، مجموعه درب امام، یک 
شیر سنگی زیبا از روزگار گذشته دارد که نشان 
دهنده قبرستان بزرگی است که در این ناحیه قرار 
داشته است. بیمارســتان امین امروزه روی این 
قبرستان تاریخی بنا شــده. درب قدیمی مسجد 
سعید بن جبیر نیز بسیار دیدنی است. این درب 

که از قرن 8 و 9 ه.ق باقی مانده، نزدیک به ششصد 
سال قدمت دارد. درب را امروزه از جای اصلی اش 
جدا کرده و در موزه درب امام قرار داده اند. درب 
امام همچنین، چندین سقانه خانه تاریخی دارد 
که نشــان دهنده اهمیت مذهبی این مجموعه 
نزد مردم اصفهان اســت. ماجرای نــذری نان و 
ماست هم که ویژه این امامزاده است این اهمیت 
مذهبی را تایید می کند. در محله سنبلســتان 
یکی از زیباترین خانــه های تاریخی اصفهان هم 
واقع شده است. خانه جمشــیدی فر یا بخردی 
که امروزه تبدیل به یکــی از هتل های درجه یک 
اصفهان شده از دوره صفوی برجای مانده که در 
دوره های مختلف تاریخی بازســازی شده. کمی 
آن ســوتر از خانه بخردی در بازارچه خان جایی 
که به دروازه نو مشهور است مسجدی از دوره شاه 
عباس دوم باقی مانده که به نام سازنده آن یعنی 
سلیمان بیک مشهور است. کتیبه سردر مسجد 
که به خط محمدرضا امامی خطاط برجسته عصر 
صفوی اســت تاریخ ســاخت بنا را 1072 ه.ق را 

نشان می دهد.  

اصفهانگردی

تدفین 
شاهانه با 

آداب ویژه

امروزه اگر در چند کیلومتری تخت جمشید به 
نقش رستم سفر کنید با مجموعه ای بی نظیر از 
آرامگاه های صخره ای روبه رو خواهید شد که 
روزگاری مدفن شاهان سرشناس هخامنشی بوده است. دزدان مقبره 
و دشمنان هخامنشیان اما به جسد این شاهان رحم نکرده و مقبره ها 
را در طول تاریخ از صاحبانشــان تهی کرده اند. صفویه نیز با توجه به 
تجربه تلخی که از نبش قبر شاه طهماسب صفوی داشته شرایط ویژه ای 
برای مراسم تدفین شــاهان خود تدارک می دیده است. به این ترتیب 
که چندین مقبره شاهانه در چند شهر مقدس بنا می کرده و جسد شاه 

را به طور مخفیانه در یکی از آنها دفن می کرده است یا جسد شاه را به 
طور موقت در جایی به امانت دفن می کرده اند تا شرایط انتقال آن به 
یک شــهر مقدس فراهم شود. بدین ترتیب اســت که امروزه قبرهای 
منتسب به این شاهان چندان ســندیت تاریخی ندارد. با این حال قبر 
منتسب به شاه عباس، یکی از بزرگ ترین سالطین تاریخ ایران، غریبانه 
در امامزاده حبیب بن موسی کاشان قرار دارد. شاه اسماعیل بنیان گذار 
سلسله صفویه اما ظاهرا در بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل 
مدفون است. شاه صفی، شاه عباس دوم و شــاه سلیمان نیز در مقبره 
سلطنتی صفویه در قم مدفون هستند. شاه سلطان حسین آخرین شاه 

رسمی این سلسله نیز پس از اینکه در اصفهان به قتل می رسد به مقبره 
سلطنتی قم منتقل می شود. پس از شــاه سلطان حسین چند شاه به 
صورت تشریفاتی در قالب سلسله صفویه حکومت کردند که مقبره آنها 
موجود نیست. شاه طهماســب دوم را ظاهرا به قم برده اند. شاه عباس 
سوم ، شاه اسماعیل سوم و شاه سلیمان دوم نیز بر اساس برخی روایات 
در اصفهان و در مقبره سلطنتی صفویه در قبرستان ستی فاطمه مدفون 
بوده اند. بدین ترتیب قبرهای این شــاهان غیر رســمی در تسطیح 
 این قبرستان و امامزاده ســتی فاطمه در دهه های اخیر از میان رفته

 است. 

مهرداد موسوی 
خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

ماه گرفتگی، سلسله صفویه را نجات داد!
نادرشاه افشار با تکیه بر مشروعیت کودک خردسالی که شاه 
عباس سوم صفوی نامیده می شد به سلطنت رسید و بالفاصله 
دستور قتل کودک و انقراض صفویه را صادر کرد، اما ظاهرا 
کسی که مسئول کشتن عباس سوم بوده از این کار منصرف می شود و عباس 
میرزای جوان پس از بیست سال زندگی مخفی در زمان کریم خان زند به اصفهان 
بازمی گردد و قصد دیدار اقوامش را می کند. خاندان صفوی که به درستی ادعای 
این جوان، شک دارند از او نشانه ای طلب می کنند.صاحب کتاب »نصف جهان 
فی تعریف االصفهان« می نویسد:»... روزی او را به خانه و محل خود طلبیده و 
همه نزد او جمع آمدند و پرده زنبوری کشیده خود بنشستند و او را در عقب پرده 
نشانیده سخن پرسیدند... در آخر کار بگفتند که زمانی که عباس میرزا از پیش 
ما غایب گشته است طفل کمتر از یک سال بوده و حاال او را به هیچ قسمی نتوان 
شناخت، اما ما را از او عالمتی به نظر آمده که در پِس کتف او قطعه سیاهی که 
عوام آن را ماه گرفتگی می گویند بوده... اگر آن عالمت در تو موجود باشد یقین 
کنیم که تو آن شاهزاده ای...پس ... لباس های شاهزاده را از تن او برآوردند...و 
همه آواز برآوردند که آن سیاهی که شما می فرمایید به عینه در همان موضع به 
همان وضع موجود است...پس خواتین)خاتون ها( بی طاقت شده... او را در آغوش 
کشیده و ... بسیار گریستند و خدا را شکر ها نمودند که ... نسل سالطین صفویه 

باقی و نژاد ایشان منقطع نگشته.« 

عجایب
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

نمایی ویژه ازکاخ چهلستون و خیابان سپه امروزی که در آن روزگاری گذرگاه تازه سازی بوده 
است. قرارگیری یک عراده توپ جنگی در حاشــیه باغ چهلستون قابل توجه است؛ همچنین 
کاج هایی که در عمق تصویر دیده می شوند در مکانی به نام »باغ کاج« قرار گرفته اند که بعدا 
ویران می شود و امروزه فضای بایر جلوی ورودی چهلستون را تشکیل می دهد. در این عکس 

همچنین جای خالی عمارت شهرداری مرکزی اصفهان هم خالی است. 
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اطالع رسانی 

 آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای 
شماره های 96/1001 و 96/1002

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)شرکت در مناقصه( ریال
شرایط و الزامات ورود به مناقصه

خرید باطری پالنته    96/1001
2V 500وAH625/000/000

- دارا بودن رزومه قوی در تأمین، فروش، نصب و بهره برداری از باتری های موضوع 
مناقصه در نیروگاه های با ظرفیت باالی 500 مگاوات در ایران و کسب رضایتنامه 

مشتری از نصب و کارکرد صحیح توسط مناقصه گر
- دارا بودن نمایندگی رسمی معتبر فعال در داخل کشور به منظور فروش و خدمات 

پس از فروش توسط مناقصه گر
- دارا بودن حداقل 3 سال شمسی گارانتی برای باتری ها

- باتری ها ساخت یکی از کشورهای معتبر اروپای غربی باشند.

انجام تعمیرات دوره ای 96/1002
در نیروگاه اصفهان

-داشتن پروانه معتبر صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت 3/650/000/000
مجاز نیروگاه های بخار و گازی مندرج در پروانه بهره برداری

- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های بخاری و گازی
- داشتن نیروی انسانی متخصص و موردنیاز

تاریخ و محل فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 96/03/13 لغایت روز پنجشنبه مورخ 96/03/18 به آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب ساختمان 
معاونت بهره برداری- شرکت تولید نیروی برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها )تماس در صورت نیاز در ساعات اداری روزهای کاری با شماره تلفن 031-37871785(

مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 2175090232005 نزد بانک ملی ایران شعبه 
برق اسالم آباد کد 3119 به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان 

مهلت و محل تحویل پاکت های مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/03/29 به آدرس: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب ساختمان 
معاونت بهره برداری- شرکت تولید نیروی برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها

زمان و محل بازگشایی پاکت های مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/03/29 سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان 
سایر شرایط مناقصه:

1- مبلغ خرید اسناد مناقصه عمومی: مبلغ خرید اسناد جهت هر یک از مناقصه های عمومی مذکور، مبلغ 1/000/000 ریال به حساب جاری شماره 2175090232005 بانک ملی ایران 
شعبه برق اسالم آباد کد 3119 به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان می باشد.

2- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده )9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/03/29( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
5- ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی ذیل مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir   www.tpph.ir
شرکت تولید نیروی برق اصفهان 

نوبت  دوم

م الف: 46738

سید علی کشیـد َعَلم عشـق را به دوش
مـردی که از قبیـلـه خورشیـد پـا گرفت    

کشتی به گل نماند و گذشت از غروب ها
سکان به دست خویش که این ناخدا  گرفت    

حبل المتیـن درد شد آن مرد مشـرقی 
وقـتی که زخم ، حجم زمین را فـرا  گرفت    

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه

 فرارســیدن ســالروز ارتحــال ملکوتــی بنیانگــذار جمهــوری اســامی برعاشــقان 
حضرت روح ا... تسلیت باد. 

همه ساله نیمه خرداد ماه، برای ملت بزرگ ایران اسالمي،   سالروز بزرگداشت 
یاد و نام امام خمینی )ره( متفکر بزرگ عصر حاضر و احیاگر اسالم ناب   محمدی 
است. بزرگ مردی که کشورمان را با اندیشه فرهیخته خود از فرو رفتن در 
 اندیشه های   مادی گرایانه نجات داد و مستضعفین جهان را برای مبارزه،    مقاومت و پیروزي  در 
برابر مستکبران امیدوار ساخت.بي شك عزت و اعتالي امروز ایران اسالمي، ثمره اقتداي مردم 
 ایران به سیره معمار کبیر انقالب اسالمي است.ملت بزرگ ایران ، تا همیشه نام و یاد و سیره عملي

 امام خمیني)ره( را به خاطر خواهند داشت.

شرکت توسعه مسکن استان اصفهان

فرارسیدن ایام ارتحال ملکوتی خمینی کبیر)ره( بر همگان تسلیت باد. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی معلم ،مرجع عالیقدر 
واحیاگراسالم ناب محمدی، قافله ساالر پانزده خرداد خونین و 
موسس حکومت دین مدار و مردم ساالر ،حضرت امام خمینی )ره( 

بر همگان تسلیت باشد. 

یارب قوام راه خمینی مدام باد
جاوید رهبر ره و خط قیام باد

هجرامام، جان ودل از مومنین شکسـت
برجان آن شکسته دالن صد سالم باد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری 

فرارسیدن سالروز ارتحال ملکوتی رهبر آزادگان 
جهان حضرت امام خمینی)ره( تسلیت باد.

امام خمینی)ره( زنده است تا اسالم ناب محمدی زنده است و او زنده است 
تا پرچم عظمت اسالم و وحدت مسلمین و نفرت از ظالمین برافراشته است.

سالروز عروج ملکوتی امام امت تسلیت باد.
روابط عمومی روزنامه زاینده رود 

خرداد، ماه اندوه است. اندوه فراق مرزبان حماســه و ایثار. مردی که ستایش تمام 
عصرها و نسل ها را در پیشگاه خود برانگیخته است. خرداد، ماه اشك و آه است. در 
وداع مردی که با آمدنش شب های تاریك و بی ترانه ما را به صبح دل انگیز و سپید 
رهایی مبدل کرد. آری او، مرد تنهای صحنه های آتش و خون، پاک مردی از بیشــه 
عدالت و ایمان  و آزاد مردی بی مانند در جهان معاصر بود که آزاد مردان عالم از شمیم 
نفس های گرمش، به زندگی ســالم گفتند. رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران 

حضرت امام خمینی )ره( بر عموم مردم ایران تسلیت باد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر ابریشم
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 برگزاری رزمایش شبکه های بهداشت و درمان اصفهان برای مقابله با تب کنگو
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان اصفهان از برگزاری رزمایش زیستی برای نحوه برخورد با 
بیماری کنگو  از سوی کلیه شبکه های بهداشت و درمان با حضور تیم های امدادی و سازمان های 

مرتبط با بیماری های زیستی خبر داد.

چهرهاخبار

غالمرضا قائدیها، مدیر کل روابط عمومی اســتانداری اصفهان در 
همایش مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان اصفهان 
گفت: در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات هیچ ارگانی به جز روابط 
عمومی نمی تواند در این امر پیشگام باشد و همان طور که سازمان 
بدون روابط عمومی معنایی ندارد، روابط عمومی نیز بدون رسانه 

بی معناست.

مدیر کل روابط عمومی استانداری اصفهان:

 روابط عمومی بدون رسانه 
معنا ندارد 

اخبار

منتخب پنجمین دوره شورای شهر اصفهان:

برنامه های توسعه حمل و نقل پاک 
در اصفهان ادامه پیدا می کند

با یادداشت نویسی  روی آثارتاریخی 
برخورد می شود

منتخب پنجمین دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهان درباره 
برنامه های دوره جدید شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: 
مهم ترین نکته مورد نظر شورای شــهر جدید بحث شفاف سازی 
است. ما به دنبال این هستیم تا در همه زمینه ها و مباحث مربوط به 

شهرداری شفاف سازی را در دستور کار و اولویت خود قرار دهیم.
عباســعلی جوادی با بیان اینکه دومین اقدام ما اجرای طرح هایی 
است که برابری را در مناطق مختلف شهر ایجاد کند، افزود: باید برای 
رسیدن به این هدف و توســعه همزمان مناطق مختلف اصفهان، 
طرح های بسیاری را به مناطق فقیر نشین شهر نیز ببریم تا توزیع 

امکانات به صورت عادالنه انجام شود.
منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به 
برنامه های این شــورا پیرامون مهم ترین معضالت شــهر از جمله 
ترافیک و آلودگی هوا گفت: به دنبال این هســتیم تا با راه اندازی 
هرچه زودتر مترو از بار این ترافیک تا حدی کاسته شود و در راستای 

تلطیف هوای شهر بکوشیم.
وی با بیان اینکــه برخی برنامه های انجام شــده در زمینه حمل و 
نقل پاک باید ادامه پیدا کند، خاطرنشــان کــرد: برنامه ای مانند 
سه شنبه های بدون خودرو، توسعه دوچرخه سواری، تبلیغات برای 
کاهش تردد اتومبیل های تک سرنشــین در سطح شهر و کنترل 
ترافیک از جمله این مباحث است که البته در بخش فرهنگی باید 

به آنها پرداخته شود.

    کارشــناس میراث فرهنگی و گردشگری اســتان اصفهان اعالم 
کرد: طبق ماده 558 قانون مجازات اسالمی هرگونه تخریب میراث 
فرهنگی از جمله یادداشت نویســی بر این آثار، جرم است و یگان 
حفاظت میراث فرهنگی به طور مســتقیم با مرتکبان برخورد می 
کند. شهرام امیری  با بیان اینکه نظارت بر بناهای تاریخی به چند 
دسته تقسیم می شود گفت: برخی بناها جزو آثار ملی است و میراث 
فرهنگی بر آنها نظارت مستقیم دارد مانند کاخ چهلستون، عالی قاپو 
و ... دسته دیگر بناهایی مانند پل های تاریخی هستند که به لحاظ 

کارکرد آنها به طور مستقیم زیر نظر میراث فرهنگی نیستند.
وی خاطرنشان کرد: برای نظارت بر میراث تاریخی در دسته دوم، 
ســال گذشــته کمیته ای با عنوان کمیته پایش پل های تاریخی 
در استان تشکیل شد که به واســطه آن 11 پل تاریخی و قدیمی 
روی زاینده رود توســط یگان حفاظت میراث فرهنگی مدام رصد 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه با بسته شدن آب زاینده رود در هفته های آینده، 
آسیب پذیری پل های تاریخی اصفهان از جمله سی و سه پل و پل 
خواجو بواسطه دو طبقه بودن بیشتر می شود گفت: ساعات بازرسی 

و گشت های یگان حفاظت بر این بناها افزایش می یابد.

رمضان، ماه خدا و میهمانی خدا، ماه بهار قرآن، ماه لیله القدر و پاکی و تعالی انسان است؛ با اینکه همه 
ماه ها ماه خداست و انسان ها همه وقت از نعمت های مادی و معنوی و در حقیقت از سفره گسترده 

الهی استفاده می کنند، اما از آنجا که تمام کتاب های بزرگ آسمانی از جمله قرآن که کتاب 
هدایت و راهنمایی برای همه بشریت است در این ماه نازل شده و نیز از آنجا که وظیفه بزرگ الهی روزه در 

این ماه انجام می شود، این ماه امتیاز خاصی دارد.
در این ماه پربرکت از کوچه ها و خیابان ها گرفته تا پارک هــا و معابر عمومی، حال و هوای دیگری پیدا 

می کنند.  نزدیکی های افطار که می شود، دیگر از ازدحام و شلوغی خیابان ها خبری نیست، اما همزمان 
با بانگ زیبای ربنا و اذان مغرب باز هم سفره های افطار و باز هم دست های پر از سخاوتی که بی اندازه 

می بخشند را لمس می کنیم.
مسئله  خود نخوردن و به دیگران خوراندن، یعنی روزه گرفتن و افطاردادن دو روی یک سکه اند. 
وقتی انسان خود را از خوردن و آشــامیدن و امور دیگر بازمی دارد، خود را با خدای خود مرتبط 

می کند. 
فرمان روزه از خداست و انســان در حال روزه در اطاعت و ارتباط با خدای خویش است. اصوال 
ایمان یعنی ارتباط . افطاری دادن هم احیای ارتباط انسان با خدا از طریق برادران و خواهران 
دینی و یکی از فضیلت های مهم این ماه پربرکت است که در روایات رسیده از اهل بیت )ع( بر 
انجام آن تاکید فراوانی صورت گرفته تا جایی که  امام باقر )علیه السالم( فرموده اند که اجر و 
ثواب افطاری دادن به یک مسلمان روزه دار در ماه مبارک رمضان مساوی با آزاد کردن یکی 

از فرزندان پیامبر خدا، حضرت ابراهیم)علیه السالم( است.
  از  آنجایی که  ساده زیستی نیز یکی از مسائلی است که در دین اسالم بر آن تاکید شده پس 
چه بهتر است که سفره های افطار مزین به سادگی باشد؛ از این رو چند سالی است که سنت 
حسنه »افطاری ساده« در جاهای مختلف اجرا می شــود و برپا شدن چنین سفره هایی، 
زیبایی میهمانی ماه خدا را بیشتر کرده اســت؛ زیبایی هایی که از نگاه و کالم رهبر معظم 
انقالب هم دور نمانده است و ایشان در یکی از خطبه های نماز عید فطر در سال های اخیر 
فرمودند: »یک سنت خوب هم امسال بیش از سال های دیگر دیده شد که خوب است مورد 
توجه قرار بگیرد و آن، افطاری دادن های ساده و بی پیرایه در مساجد و در خیابان ها بود. در 
بیشتر شهرهای کشور که بسیار کار شایسته ای است در مقابل افطاری های مسرفانه ای که 
شنیده شد، دانسته شد که بعضی ها به بهانه  افطار، حرکات و عمل مسرفانه انجام می دهند و 
به جای اینکه در ماه رمضان وسیله ای بشوند برای نزدیکی روحی به فقرا و مستمندان، با این 
عمل، با این حرکت، خود را در لذات جسمانی غرق می کنند. نمی خواهیم بگوییم که اگر در 
افطار، کسی غذای مطبوعی مصرف کرد، این کار ممنوع است؛ نه، در شرع اینها ممنوع نیست؛ 
اسراف ممنوع است، زیاده روی ممنوع است، ریخت  و پاش فراوانی که گاهی در این جور مجالس 
انجام می گیرد، ممنوع است. چه بهتر کسانی که می خواهند افطاری بدهند، با همین سنتی که 
رایج شده است، افطاری بدهند؛ که مردم را، رهگذران را و کسانی را که مایلند از افطاری استفاده 

کنند، در این سفره های رایگان و با بذل و بخشش و گشاده دستی، در کوچه ها، در خیابان ها، در 
حسینیه ها، افطاری می دهند.« 

شهر اصفهان نیز از این سنت حسنه عقب نمانده و در بسیاری از مساجد شهر سفره های ساده افطاری 
برپا می شود، ســفره هایی که اکثر آنها به همت خیران برپا می شــود و روزه داران را میهمان خوان 

نعمت الهی می کند.
 همچنین سنت زیبا و خداپسندانه افطاری ساده به خیابان های شهر نیز رسیده و گروهی ازخیران نیکوکار 

با آماده کردن بسته های افطاری ساده به توزیع آن در میان شــهروندان پرداخته اند و کمپین هایی نیز در 
فضای مجازی ایجاد شده که روزه داران را به برپا کردن سفره های ساده و صمیمی دعوت می کند تا با فرهنگ 

سازی ایجاد شده، این سنت قدیمی و پسندیده در جامعه فراگیر شود.

ترویج یک سنت حسنه؛

برپایی سفره های ساده افطاری در نصف جهان

با مسئوالن

استاندار اصفهان  در جلسه ســتاد تسهیل و رفع موانع 
تولید، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون تعداد جلسات 
کارگروه اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ۲۷ 
جلسه با 18۹ پرونده مطروحه و 1۹۶ مصوبه بوده است. 
 رســول زرگرپور با بیــان اینکه طی یک مــاه آینده 
باید موارد طرح شــده در سال گذشــته جمع بندی و 
پرونده های آماده اجرایی شود، گفت: سقف مبلغ و اعتبار 
باقی مانده حدود 1۲۰ میلیارد تومان اســت و در حال 
حاضر 1۷۶ پرونده وجود دارد که یا متقاضیان تمایلی 
برای دریافت تســهیالت ندارند و یا متقاضی نیازمند 

تسهیالت است.  
 استاندار اصفهان با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد میزانی 
که برای کل واحدهای کوچک و متوســط تسهیالت 
پرداخته شده به واحدهای بزرگ نیز تسهیالت پرداخت 
شده اســت، اضافه کرد: از مســئوالن امر درخواست 
می شود که اعطای تسهیالت به واحدهای باالی 1۰۰ 
نفر را تسریع بخشــند تا بتوانند همچنان از تسهیالت 
برخوردار شــوند.   وی افزود: از سه ماهه دوم سال ۹5، 
توسط خانه صنعت، معدن و تجارت یک سوم واحدهایی 
که تســهیالت داده شــده از طریق بیمه مورد ارزیابی 
واقع شدند و با مقایسه آمار اسفندماه ۹۴ با اسفند ماه 
۹5 مشخص می شود که روند افزایش اشتغال از نیمه 
سال ۹5 رو به رشد بوده است. زرگرپور خاطر نشان کرد: 
براساس این گزارش می توان اعالم کرد اقداماتی که در 
این راستا صورت گرفته است مطمئنا مثبت بوده؛ چرا 
که هم اشتغال تثبیت شده و هم بر اشتغال موجود اضافه 
شده است. اگر سیســتم های انگیزشی اضافه شود می 
توان امید داشت که شــرایط اقتصادی و عبور از بحران 

واحدهای تولیدی نسبت به شرایط فعلی بهبود یابد. 
 وی با اشــاره به گزارش خانه صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص ارزیابی عملکرد این ســتاد در مورد بهبود 
وضعیت واحدهای بحران زده و تثبیت اشتغال موجود 
و ایجاد اشــتغال جدید، تصریح کرد: نتایج ارزیابی این 
نهاد غیر دولتی نشانگر موفقیت سیاست بسته حمایتی 
دولت است و این طرح در سال جاری با قوت و افزایش 

تسهیالت ادامه خواهد یافت. 
 استاندار اصفهان با بیان اینکه در سال جاری برای 1۰ 
هزار واحد ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت در سطح 
کشور پیش بینی شده است، اظهار کرد: در سال جاری 
سقف هر واحد که 1۰ میلیارد ریال و ۳۰ میلیارد ریال 

بود به 1۰ ، ۲۰ و ۳۰ میلیارد ریال اصالح شده است. 

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 موفقیت سیاست بسته حمایتی 
دولت از واحدهای بحران زده

مدیر عامــل ســازمان میادین 
و ســاماندهی مشــاغل شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد:  
فرهنگ سازی و آشنایی با کاشت، 
تولید گل  و گیاه و تولید کنندگان 
ماهیان زینتــی از اهداف برپایی 
بیســت و پنجمین جشنواره گل 

و گیاه است.
اصغــر کشــاورز راد افــزود:  
ایــن جشــنواره  از 1۹ تــا ۲۹ 
خــرداد مــاه در بــازار مرکزی 
گل و گیــاه خیابــان همدانیان 
برگزار می شــود.مدیرعامل سازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان در ادامه گفت: دوره های آموزشی گل آرایی در طول 
ســال به صورت رایگان برای خانم هــا و آقایان برگزار می شــود و اکنون 
نیز مســابقه ویژه ای برای این افراد در این جشــنواره برگــزار و به افراد 
برتر جوایز نفیســی اهدا می شود.کشــاورز راد ادامــه  داد: عالقه مندان 
برای بازدیــد از این نمایشــگاه مــی توانند در ســاعت ۷:۳۰ تــا 1۳ و 
 بعدازظهرها از ســاعت 1۶:۳۰ تا ۲1  به بازار مرکــزی گل و گیاه مراجعه 

کنند.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان 
اظهــار کرد: بــه دنبــال ارتقای 
کیفی محالت در نیمه اول سال 
جاری آســفالت، پیاده رو سازی 
و زهکشــی بلوار پرســتار انجام 

می شود.
علی اصغر شــاطوری با اشاره به 
دیگر پروژه  هــای منطقه ادامه 
داد: مجموعه فرهنگی- ورزشی 
و فضای ســبز گلســتان یکی از 
پروژه های شاخص منطقه است 
که به درخواســت اهالی خیابان 
گلستان به مســاحت 188 هزار 
متر مربع  در دست اجراســت.مدیر منطقه ۷شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه این پروژه تاکنون 5۰ درصد پیشــرفت داشته اســت، ادامه داد: 
عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی- ورزشــی و فضای ســبز گلســتان تا 
شهریور ماه سال جاری تکمیل می شود. شــاطوری  در ادامه عنوان کرد: 
در صــورت تامین اعتبــار، تملک و بازگشــایی گلوگاه ها و روانبخشــی 
 کوی بیمارســتان فیض- خیابــان ادیــب و خیابان رضاعباســی انجام

 می شود 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری:

بیست و پنجمین جشنواره گل و گیاه و 
ماهیان زینتی برگزار می شود

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

 بلوار پرستار در سال جاری  
نونوار می شود

مدیر امـور اجتماعـی و مشـارکت های مردمـی شـهرداری اصفهـان  گفت: نکتـه ای کـه در مباحث سـبک زندگی 
شـهری باید به آن توجه شـود، احسـاس تعلق اسـت؛ امروزه یکی از مهـم ترین مسـائلی که برای شهرنشـینی مورد 

بررسـی قرار گرفتـه موضوع هویت شـهری یا احسـاس تعلق به شـهر اسـت.
مسـعود مهدویـان فرافزود : اهمیـت موضوع از آنجایی اسـت کـه وقتی فردی به شـهر خود احسـاس تعلق نداشـته 
باشـد، بـه دنبال یـک تعامـل مشـارکت آمیـز مبتنـی بر رعایـت حقـوق و وظایـف خـود در حوزه شـهری نیسـت، 
بنابراین اگـر بخواهیـم نـگاه عمیق تری بـه سـبک زندگی شـهری داشـته باشـیم، آن مفهومـی که دسـت مایه ما 

خواهـد بـود مفهوم احسـاس تعلق اسـت.
وی ادامـه داد: هـر چـه هویـت شـهری بـاال رود احسـاس تعلـق 
شـهری افزایـش مـی یابـد و هـر چـه احسـاس تعلـق بیشـتر 
بیـن شـهروندان  احسـاس هویـت شـهری هـم در  شـود، 
 افزایـش مـی یابـد و ایـن ۲ مـورد قطعـا روی یکدیگـر تاثیرگـذار

 هستند.
مهدویـان فـر خاطرنشـان کـرد: اگـر ما بـه دنبـال سـبک زندگی 
شـهری و الگوسـازی آن هسـتیم، الزمـه آن ارتقـای فرهنـگ 
شـهروندی اسـت کـه شـهرداری اصفهـان حدود 11 سـال اسـت 
 در ایـن حـوزه بـا تشـکیل کمیتـه فرهنـگ شـهروندی فعالیـت

 می کند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان تاکید کرد:  

ارتقای فرهنگ شهروندی؛ الزمه الگوسازی سبک زندگی سالم
مشـاور مناسـب سـازی معاونت شهرسـازی شـهرداری اصفهان اظهارکرد: از سـال ۹۰ سـتاد مناسب سـازی شهر 

اصفهـان به ریاسـت معاونت شهرسـازی و معماری تاسـیس شـده اسـت.
علیرضـا ابراهیمیان ادامه داد: این سـتاد نیاز سـنجی، سیاسـت گذاری، پیشـنهاد هـای تخصیص بودجـه و در کل 
مسـائل مرتبط با مناسـب سـازی را دنبال می کند.مشـاور مناسب سـازی معاونت شهرسـازی شـهرداری اصفهان 
ادامه داد: طی این چند سـال بر اسـاس مطالعاتی که انجام شـده هر سـاله بودجه مناسـب سـازی فضاهای شـهری 
با رشـد خوبی مواجه بوده اسـت بـه طوری کـه بودجه مناسـب سـازی 5۰۰ میلیون تومانی سـال ۹۰ بـه ۳ میلیارد 

تومان در سـال ۹5 افزایـش یافت.
ابراهیمیـان اضافـه کـرد: امسـال نیز بـا 5۰ درصـد رشـد ۴ میلیارد 
و 5۰۰ میلیـون تومـان به مناسـب سـازی فضاهای شـهر اختصاص 
داده شـد.وی بیـان کـرد: تاکنـون ۷۰ پـروژه در مناطـق 15گانـه 
شـامل محورهای پیاده رو، بوسـتان ها و سـاختمان هـای در اختیار 
شـهرداری مناسب سازی شـده است.مشاور مناسب سـازی معاونت 
شهرسـازی شـهرداری اصفهـان ادامـه داد:دو نـوع مناسـب سـازی 
وجـود دارد یکی مناسـب سـازی فضاهـای موجودکه دچار مشـکل 
هسـتند و نیاز بـه ترمیم دارنـد و یکی پروژه هـای جدید کـه از ابتدا 
بایـد مناسـب سـازی آن لحـاظ شـود کـه در ایـن راسـتا مـا تالش 
می کنیـم تا پـروژه هـای جدیـد از لحاظ مناسـب سـازی مشـکلی 

نداشـته باشد.

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

رشد ۵۰ درصدی بودجه مناسب سازی شهر در سال جاری

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
 شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور)سهامی خاص(  

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی آن شرکت دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت که ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 96/3/22 در محل شرکت واقع در اصفهان دروازه 

شیراز ابتدای سعادت آباد شماره 1 تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

 1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- انتخاب بازرسین

3- تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی 1395
4- سایر موارد

به شماره ثبت 2082 به شناسه ملی 10260210143

رئیس هیئت مدیره 
 شرکت پرستیژ تور

سمیه 
مصور
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دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان:
خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان وطعام نمودن بر مردمان 

وافشاء سالم ومصاحبت کریمان به فضل خودت ای پناه آرزومندان. 
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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شرح مجلس

اسـتاد حوزه علمیـه اصفهـان گفـت: از امـام زمان)عـج( بـرای رفع 
مشـکالت اقتصـادی مـدد بجوییـم که مـدد و یـاری حضـرت به ما 

می رسـد.
 آیـت ا... محمـد ناصـری در درس اخـالق مـاه مبـارک رمضـان بـر 
دوری نسـبت به کسـب مال حرام اشـاره کـرد و اظهارداشـت: یکی 
از مشـکالت جامعـه مشـکالت اقتصـادی اسـت که بـرای رفـع این 

مشـکالت بایـد مبانـی اسـالمی اجرا شـود.
وی افزود: کسـب درآمد از راه های حرام شایسته نیست و نتایج بدی 
در دنیا و آخرت نصیب انسـان به واسـطه ایـن اعمال حرام می شـود 
که بـی برکتـی در مـاه، مصداقـی از ایـن بی توجهی نسـبت بـه نوع 

درآمد اسـت.
آیت ا... ناصری با بیان اینکه دسـتورات اسـالمی کارگشای اقتصادی 
اسـت، تصریح کرد: از امـام زمان)عج( برای رفع مشـکالت اقتصادی 

مددبجوییم که مـدد و یـاری حضرت به ما می رسـد.
وی ادامه داد: اگر کسـی نیـت پاک و صادقانه داشـته باشـند و از امام 
زمان)عج( برای رفع مشـکالت اقتصادی  طلب یـاری کند حتما امام 
زمان)عـج( او را کمـک می کنـد و باید با تـوکل بر خداوند در مسـیر 
رفع مشـکالت پیـش برویم. اسـتاد حـوزه علمیـه اصفهان با اشـاره 
به اینکه رشـوه خـواری در جامعـه وجـود دارد، گفت: کسـب درآمد 
از طریق رشـوه، جایز نیسـت ونتایج بدی بـرای جامعـه دارد و نباید 
مردم هم به درخواسـت رشـوه ها پاسـخ دهنـد وبخواهند بـرای حل 
مشـکل، رشـوه پرداخت کنند که رشـوه گیرنده  و رشـوه دهنده هر 

دو خالف شـرع عمل مـی کنند.

باغ 
کاغذی

کتاب »موســیقی رمضان در ایران« کتابی درباره نقاره زنان و 
آالت موسیقی بوده که به اهتمام »هوشنگ جاوید« جمع آوری 

شده  و سوره مهر آن را چاپ کرده است.
 این کتاب در پنج بخش، ســامان داده شده که بخش نخست 
آن »آیین ســحر« بخش دیگر »آیین نوبت زنــی یا نقاره زنی 
در ایران«، بخشــی با عنوان »رودررو«، »اضافات و حواشی و 

تعلیقات« و در نهایت بخش »شنیده ها« است.
هر بخش به طــور کلی با یك درآمد نظری آغاز می شــود که 
نویسنده بر آن شده تا مطالعات کتابخانه ای خود را که در پیوند 

با تاریخ این سرزمین اســت با زبانی خوش و شیوا به مخاطب 
منتقل کند. 

مخاطب در مواجهه با این بخش هــم از تاریخ و هم از تعریف 
موسیقی در تاریخ ایران زمین آگاه می شود. قسمت دیگر هر 
بخش، اختصاص دارد به تجربه های زیستی و مطالعات میدانی 

که هوشنگ جاوید داشته است. 
در نهایت نیز همه این بخش ها با اشعار کاربردی و نحوه های 
اجرا در هم آمیخته شده که اثری وزین را خدمت عالقه مندان 

به موسیقی، فراهم آورده است.

موسیقی رمضان در ایران 

آیت ا... ناصری:

 مددجویی از امام زمان)عج( 
برای رفع مشکالت اقتصادی

جزء هشتم شامل آیات 111 تا پایان سوره مبارکه انعام و اول 
تا 87 سوره مبارکه اعراف اســت. درسوره انعام احکامی در 
ارتباط با خوراکی ها به ویژه گوشت چارپایان ذکر شده و نام 
سوره نیز از همین آیات گرفته شده است. در آیه های 151 
و 152 ضمن نهی از شرک به خدا و امر به نیکی به والدین، 
از کشتن فرزندان به خاطر ترس از فقر، انجام کارهای زشت 
کشــتن ناحق و خوردن مال یتیم نهی فرمــوده و به رفتار 
اقتصادی عادالنه، ســخن عادالنه حتی در مورد نزدیکان و 
وفای به عهد الهی دستور داده است. در آیه 160 پاداش کار 

نیک را 10 برابر و سزای کار بد را یک برابر برشمرده است.
سوره اعراف بر محور بندگی خداوند و پرهیز از شرک استوار 
شده است و آن را مهم ترین پیمان بین خدا و مخلوقاتش می 
داند و بر این نکته تصریح دارد که اکثر مردم این عهد و میثاق 
را به فراموشی سپرده اند. در این سوره داستان های متعددی 
از جمله قصص حضرت آدم )ع( و ابلیس، حضرت نوح)ع(، 
حضرت هــود )ع( ، حضرت صالح )ع(، حضــرت لوط )ع(، 
حضرت شعیب )ع( و حضرت موسی )ع( بیان شده که دارای 
درس های فراوان تربیتی، اعتقادی، سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی است. واژه اعراف که در آیه 46 به کار رفته اشاره به 

محلی بین بهشت و دوزخ دارد که افرادی در آن می باشند که 
اهل بهشت و دوزخ را به چهره می شناسند و با آنان سخن می 
گویند. برخی از روایات این افراد را کسانی معرفی می کنند 

که هنوز امتیاز ورود به بهشت را دریافت نکرده اند.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

برخی روایات منظور از اصحاب اعراف را ائمه )ع( می دانند که 
شرط ورود به بهشت ، معرفت و دوستی ایشان و شرط ورود 
به دوزخ، انکار و دشمنی ایشــان است. مثال عالمه حلی در 
صفحه 402 کشف الیقین از امیر المومنین)ع( نقل می کند 
که فرمود:» ما اصحــاب اعرافیم. هرکــس را به چهره اش 

)دوستدار خود( بشناسیم وارد بهشت می کنیم.«
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

درآیه 121 سوره انعام می فرماید:» شیاطین دوستان خود 
را وسوسه می کنند تا با شما به  مجادله برخیزند و اگر شما از 
آنان اطاعت کنید خودتان هم مشرک هستید.« همچنین 
در سوره اعراف داســتان هایی از مبارزات انبیا با دشمنان 
دین بیان شده است. یکی از نکات قابل توجه این است که 
دلیل دشمنی قوم لوط با خاندان حضرت لوط، طهارت آنها 

بود. ) آیه 82(

اقتصاد اسالمی در قرآن
آیه 141 انعام ســه دســتور به کشــاورزان می دهد: 1- 
بهره مندی از محصوالت خود 2- انفاق 3- پرهیز از اسراف. 
ترس از فقر ممکن است افرادی را به کارهای ناروا از جمله 
کشتن فرزندان وا دارد که در عصر ما گاهی به شکل سقط 
جنین خود را نشــان می دهد. در برخی آیات سوره انعام از 
جمله آیه 151 از این کار شدیدا نهی شــده و وعده روزی 
دادن به انسان و فرزندانش را از سوی خداوند مطرح فرموده 

است.

برگزیده ای از مفاهیم جزء 8 قرآن کریم

با شــروع ماه مبارک رمضان، در کنــار صحبت از 
فوایــد روزه داری بــرای جســم و روح ، به پرورش 
فضایل اخالقی، کسب عادات مثبت و ترک عادات و 
رفتارهای منفی تاکید زیادی می شود. اینکه سعی 
کنیم در کنار پاک ســازی جســم، روحمان را نیز 
غبارروبی کنیم و از این ماه مبارک بیشترین استفاده 
را ببریم و انسان بهتری باشــیم. اینکه سعی کنیم 
صبورتر و شکرگزارتر باشیم، غیبت نکنیم، قضاوت 
نکنیم، مهربان تر باشــیم، خشم خود را فرو ببریم و 
ده ها فضیلت اخالقی دیگر که هر انســانی دوست 
دارد آنها را در خود تقویت کنــد، اما وقتی نوبت به 
عمل می رسد، ما می مانیم و مجموعه ای از شعارهای 
زیبای اخالقی. چطور یک فضیلت اخالقی را به طور 
عملی در خود بپرورانیم یا عادت ناشایستی را ترک 
کنیم؟ در این یادداشت سعی کرده ایم راهکارهای 
عملی و ســاده ای برای ایجاد یک تغییر مثبت در 
خودمان ارائه دهیم. راهکارهایی که هر زمان قابل 
انجام هستند، اما ماه رمضان می تواند بهترین زمان 

برای شروعش باشد.
شکرگزارتر باشید

افرادی که همیشــه شــکرگزارند، در زندگی شان 
شادتر و راضی ترهســتند و از نظر جسمی و روحی 
سالم ترند. شکرگزاری انسان را از حسد رها می کند، 
زیرا وقتی شکرگزار داشته هایمان باشیم انرژی خود 
را برای داشــته های دیگران هدر نمی دهیم. وقتی 
نسبت به کسی احساس قدرشناسی داشته باشید، 
کمتر از او ناراحت می شوید. با این همه، چطور باید 

شکرگزارتر باشیم؟
هر روز ســه موردی کــه می توانید بــه خاطر آنها 
شکرگزار باشــید را در دفتر خود یادداشت کنید، 
این موارد هر چیــزی می توانند باشــند. گاهی ما 
بزرگ ترین نعمت های الهــی را بدیهی می پنداریم 
و زمانی که از دستشــان بدهیم متوجه ارزش آنها 
می شــویم. هر روز، قبل از نوشــتن موارد جدید، 
دفترچه خود را مرور کنید، مــوارد جدید را اضافه 
کنید و ایــن کار را به مدت یک مــاه انجام دهید. 
مطمئن باشید بعد از یک ماه شــادتر، شکرگزارتر 
و قدردان تر خواهید بــود و از هر اتفاقی در زندگی، 
دلیلی برای شکرگزاری پیدا خواهید کرد. این عادت 
را در ماه های بعد هم ادامه دهیــد، اما تعداد موارد 
یا روزهای یادداشت نوشــتن خود را کاهش دهید. 
تجربه نشان داده اســت که اصرار برای نوشتن سه 
مورد تازه برای شکرگزاری در درازمدت، کم کم به 
کاری اجباری و خسته کننده تبدیل می شود و تاثیر 

خود را از دست می دهد. 

مهارت زندگی

پیشنهادات طالیی برای ترک 
عادات بد در ماه رمضان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفــی از دریافت و تحویل 
 اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس
 www.setadiran.ir  امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس »ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت 
انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 27313131-021، دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768- 021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36277687- 

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

مورخ 96/03/18
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی 
بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/04/03 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه 
فیزیکی آن در موعد مذکور )9 صبح روز شنبه مورخ 96/04/03( به آدرس: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت 

برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان ها:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا دو سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
                  www.setadiran.ir         www.erec.co.ir            www.tavan ir.org.ir            http://iets.mporg.ir

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

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی 

شماره 
شرایط و الزامات ورود به فراخوان هاموضوع فراخوانفراخوان

ارزیابی کیفی توان تامیــن 36 کیلومتر کابل 63 کیلوولت 960/6002
تونل کابل زیرزمینی پاکدل- دانشگاه اصفهان

پیشنهاد دهنده میبایستی سازنده داخلی کابل های موضوع مناقصه 
باشد.

ارزیابی کیفی توان تامین 10 کیلومتر کابل 230 کیلو ولت 960/6003
تونل کابل زیرزمینی اسالم آباد- اقارب پرست )مدار دوم(

پیشنهاد دهنده میبایستی سازنده داخلی کابل های موضوع مناقصه 
باشد.

ازریابی کیفی توان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های 960/6004
مخابراتی و تله متری تحت پوشش شرکت برق منطقه ای 

اصفهان

دارا بودن حداقل رتبه 5 ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور

م الف:43771

نوبت دوم
تصاویر روز

آیین جزء خوانی قرآن در حرم امام حسین )ع(

زمان های اوج مصرف برق را بشناسیم. 
در این زمان هــا هزینه )قیمت( برق 

دوبرابر می باشد.

عادت کنیم تا برای کاهش هزینه های 
برق مصرفــی، ماهانه از لــوازم و 
دســتگاه های برقی پر مصرف خود در 

ساعات اوج مصرف برق استفاده نکنیم.
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