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 کنترل ترافیک شهر 
با »ترافیک یار اصفهان « 11

8
رشد ۸۰ درصدی مشارکت  مردم 

اصفهان در جشن نیکوکاری

۱۳۲هزار تن آهن اسفنجی 
درچهارمحال وبختیاری تولید شد

7

 
با حضور تیم های ایران، روسیه، پرتغال و آرژانتین؛

دیدن آســمان آبی با ابرهای ســفید، این روزها بــرای اکثر مردم 
بخصوص کسانی که درابرشهرهایی چون اصفهان زندگی می کنند، 
بی شک به یک آرزو شبیه است.آلودگی هوا )یعنی حضور یک، چند و یا مخلوطی از 
آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد( به اندازه ای است که برای انسان مضر بوده 
و یا موجب زیان رســاندن به حیوانات، گیاهان و اموال شود.اما پدیده آلودگی هوا 
در مناطق شهری، یکی از رهاوردهای انقالب صنعتی است که از سیصد سال قبل 
شروع شده و با توسعه صنعتی و زیاد شــدن شهرها، بر میزان و شدت آن روز به روز 
افزوده می شود. تکیه اساســی بر منابع انرژی فســیلی از قبیل زغال، نفت، گاز و 

درنهایت آزاد شدن مواد...
ادامه در صفحه 8

بهار اصفهان؛ بدون روزهای پاک

تورنمنت بین المللی فوتسال در اصفهان برگزار می شود

 قرآن، این برکت مکتوب که جاری و ساری لحظات و تدبیر غایی سردرگمی هاست را باید به هر آن چه زبان در جهان 
است، گفت و شنید و خواند. زبان هنر، پژوهش و تحقیق، علم و خطابه کالم تنها بخشــی از این رسالت را برآورده 
می کنند. نمایشگاه نیز جلوگاه کوچکی برای این عظمت است و بی شک برگزاری نمایشگاه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان که 
ماه نزول قرآن شریف و ماه هدایت و عبودیت است فرصت مناسبی است تا بار دیگر به شکلی دیگر در این کتاب مقدس آسمانی و 

مفاهیم بلند آن تدبر و تامل کنیم.
چهاردهمین  نمایشگاه قرآن و عترت  اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی با فضایی معنوی افتتاح شد تا به مدت هفت 

روز به برکت قرآن و ماه رمضان جان های تشنه مردم را با معرفتی نو وجدید سیراب کند...

در ماه میهمانی خدا 
میهمان خدا شد

استاندار اصفهان در آیین گشایش چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان:

جامعه قرآنی ، افتخار خطه اصفهان است

حمالت تروریستی داعش به تهران رسید؛

ایران در سوگ و خشم
2

مردم؛ تشنه توجه مسئوالن 6

ویژه

صفحه  9

10

ادامه در صفحه 11

به یاد شهید مهدی اسحاقیان که از جانب حضرت 
زینب)س( برای شهادت انتخاب شده بود؛
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تحویل هواپیمای سوخوی 30 از روسیه به ایران تکذیب شد
حسین دهقان، وزیر دفاع ،تحویل هواپیمای جنگنده سوخوی 30 از سوی روسیه به 
ایران را تکذیب کرد. در پایان نوامبر 2016 میالدی نمایندگان رسمی نظامی ایران از 

توافق نامه خرید هواپیمای جنگنده شکاری سوخوی 30 از روسیه خبر داده بودند.

اخبار کوتاه

وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر ادعاهای مضحک و بی اساس ریاض 
علیه ایران را مطرح کرد و این کشور را حامی تروریست دانست.

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربســتان، در گفت وگو با فرانس 24 در 
اظهاراتی گزاف ادعا کرد: ایران به فکر زنده کردن امپراتوری پارس است 
و تحقق این کار در گرو سیطره بر کشورهای منطقه است.وی درباره علت 
قطع روابط کشورش با قطر و اقدام کشورهای متحد آن علیه دوحه، با مطرح 
کردن ادعاهای تکراری و مضحک ریاض علیه کشورمان گفت: »ما آشکارا 
به همه گفته ایم که ایران، نیرویی برهم زننده ثبات است که هرج و مرج 
را تشویق می کند. ایران، نیرویی برای مرگ و ویرانی است. ما بارها اعالم 
کرده ایم که سیاســت ایران از فرقه گرایی در خاورمیانه تغذیه می شود و 
همچنین به همه اعالم کرده ایم که آرزوی ایران برای زنده کردن امپراتوری 
پارس، مستلزم آن است که بر کشورهای خاورمیانه تسلط پیدا کند و سیطره 

خود را بر خاورمیانه گسترش دهد.«

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد: مقامات گفته اند که ایران 
روز سه شنبه هفته جاری به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است 
که برای حفظ ذخیره آب سنگین خود مطابق با محدوده تعیین شده در 
توافق هسته ای اش با گروه 1+5 قصد دارد 20 تن از آب سنگین خود را به 
خارج از این کشور منتقل کند. طبق توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 که 
در ژوئیه 2015 حاصل شد، تهران تنها می تواند 130 تن ذخیره آب سنگین 
داشته باشد.  این توافق همچنین از ایران می خواهد تا آب سنگین مازاد خود 
را به خریداران خارجی بفروشد. واشنگتن و متحدانش قبول کرده اند که این 

مازاد آب سنگین تا زمان پیدا شدن خریدار به عمان منتقل شود. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مشــخص نکرده است که این آب سنگین 
به  کجا منتقل و چه زمانی انجام خواهد شد، اما تاکید کرده که این کار به 
زودی صورت می گیرد. همچنین مشخص نیست که خریدار کدام کشور 

خواهد بود.

ایران در پی احیای 
 امپراتوری پارس

 است!

ایران 20 تن آب سنگین 
به خارج از کشور منتقل 

می کند

انتخابات

محمد هاشمی، فعال سیاســی اصالح طلب با اشاره به 
لزوم رسیدگی به تخلفات انتخاباتی دولت از سوی قوه 
قضائیه اظهار کرد: اگر تخلفات منصفانه پیگیری شود و 
یکجانبه نباشد، می تواند به جلب اعتماد همه جریانات 

کمک کند.
وی افزود: وقتــی صحبت از تخلف می کنیــم، باید با 
همه تخلفات برخورد شــود؛ نه اینکه از برخی تخلفات 
چشم پوشی شود و هر روز هم تقدیر و تشکر کنند. اگر 
در برخورد با تخلفات تبعیض باشد، طبیعتا به اعتماد 

مردم ضربه می زند.
رییس اسبق رسانه ملی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه برخی می گویند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
باعث تضعیف نظام می شــود؛ آیا شما این نظر را قبول 
دارید گفت: خیر؛ قانون، هر جایی که اجرا شــود، ولو 
 اینکه عــده ای خوششــان نیاید ،باعــث تقویت نظام 

می شود.  
هاشمی ادامه داد: متاسفانه برخی به گونه ای صحبت 
می کنند که گویا بخشی از مردم، جزو حکومت و این 
کشور نیســتند؛ در حالی که نظام جمهوری اسالمی و 

رهبری متعلق به همه مردم است.

 یــک عضــو شــورای مرکــزی انجمــن اســالمی 
مدرسین دانشگاه ها با اشــاره به اینکه دولت در سایه 
شامل حزب یا احزابی شکست خورده در انتخابات است 
که به ارائه برنامه های روشــن و عملیاتی می پردازند 
گفت: بیان ایده تشــکیل دولت در سایه توسط فردی 
 که حاضر به کار تیمی و جمعی نیســت ادعای گزافی 

است.
غالمرضا ظریفیان درباره ایده »دولت در سایه « اظهار 
کرد: دولت در سایه پدیده مدرنی است که در جوامعی 
که متکی بر احزاب قوی و جا افتاده است و احزاب نقش 
بسیار مهمی در قدرت سیاسی داشته و ادعای توانایی 

اداره جامعه را دارند ، وجود دارد.
این فعال سیاسی در رابطه با امکان تحقق دولت در سایه 
در ایران گفت: در ایران احزاب نقش اصلی را در سیاست 
ایفا نمی کنند و ما احزاب جا افتاده نداریم و بیشــتر با 
جبهه های بزرگ روبه رو هستیم که در آستانه انتخابات 

شکل می گیرد. 
فعالیت احزاب هم در همان مقطع انتخابات است. مثال 
جبهه ای مثــل جمنا در انتخابات گذشــته برنامه ای 

روشنی برای کاندیدای مطرح خود ارائه نداد.

هاشمی:

رسیدگی به تخلفات انتخابات 
موجب تقویت نظام می شود

ظریفیان:

» دولت در سایه« نسخه برداری 
از جوامع توسعه یافته است

سردار نقدی:

تسلیحات موشکی به هیچ 
عنوان قابل مذاکره  نیست

هانی زاده مطرح کرد:

احتمال جنگ  عربستان و قطر 
و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه

ســردار محمدرضا نقدی، معــاون فرهنگی اجتماعی 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی در گفت و گویی با 
اشــاره به برخی اظهــارات و تالش ها بــرای تحمیل 
برجام های غیرهسته ای گفت: غربی ها مردم ایران را 
نمی شناسند، تحقق عدالت اجتماعی و دفاع از مظلوم 

در خون مردم ایران موج می زند.
ســردار نقدی در ادامه  افزود: این عشــق و شــوری 
که بــرای تحقــق حاکمیت اســالم در ملــت ایران 
ایجــاد و دامنــه آن به دنیا کشــیده شــده، خاموش 
شــدنی نیســت و هیچ کــس بــا هیــچ جریانی در 
هر مقام و با هر مســئولیتی نمی توانــد جلوی آن را 
 بگیــرد و مذاکره و برجــام های دیگــر آن را به وجود 

آورد.
سردار نقدی با اشاره به رســانه های خارجی و واکنش 
آنها به رونمایی از سومین شــهر موشکی ایران، گفت: 
همه مقامات ما از جمله خــود آقای رییس جمهور هم 
گفتند که موضوع تسلیحات موشکی ما به هیچ عنوان 
قابل مذاکره و معامله نیســت و برای دفاع از کشــور 

طراحی شده است.

کارشــناس مســائل غرب آســیا گفت: بــا توجه به 
گمانه زنی های موجود در خصوص اختالفات عربستان 
سعودی و قطر، احتمال کشیده شــدن این اختالفات 
به جنگ نظامی محتمل اســت و اگر جنگ نظامی بین 
دو کشــور صورت بگیرد، طبعا بر قیمت نفت و اقتصاد 
منطقه تاثیر مشخصی خواهد داشت. حسن هانی زاده با 
بیان اینکه اختالفات قطر و عربستان اختالفاتی ریشه ای 
و مبتنی بر رقابت دو کشور عضو شورای همکاری خلیج 
فارس بر ســر مســائل منطقه و همچنین ایفای نقش 
فرادستی در رخدادهای منطقه است، عنوان کرد: قطر در 
طول 36 سال گذشته که شورای همکاری خلیج فارس 
به پیشنهاد عربستان سعودی شکل گرفت، همواره سعی 
کرده نقش »چکش تعادل« را در رفتار کشورهای عرب 

حوزه خلیج فارس با جمهوری اسالمی ایران ایفا کند.
وی افزود: با توجه به گمانه زنی های موجود در خصوص 
اختالفات عربستان سعودی و قطر، احتمال کشیده شدن 
این اختالفات به جنگ نظامی محتمل است و اگر جنگ 
نظامی بین دو کشور صورت بگیرد، طبعا بر قیمت نفت و 

اقتصاد منطقه تاثیر مشخصی خواهد داشت.

یادداشت

مراسم تحلیف 4 منتخب میان دوره ای مجلس دهم شورای اسالمی از 4 
چهار حوزه انتخابیه اصفهان، اهر و هریس، بندرلنگه، بستک و پارسیان 

و مراغه وعجب شیر ظهر دیروز در صحن علنی مجلس برگزار شد.
منتخبان در این مراسم سوگند یاد کردند و هیئت رییسه مجلس پس 
از برگزاری مراسم تحلیف منتخبان اعالم کرد که اعتبارنامه آنها برای 

بررسی به شعب مربوطه ارجاع داده می شود.
بر این اساس علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در خاتمه 

برای منتخبان جدیدالورود آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

جزییات گزارش مجلس از حادثه معدن زمستان یورت استان گلستان 
در صحن مجلس شورای اسالمی قرائت شد. در جلسه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی، جزییات گزارش کمیسیون صنایع و معادن 
از حادثه انفجار در معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر در استان 
گلستان قرائت شد. در این گزارش به ابعاد فنی ماجرا و دالیل وقوع 
آن اشاره شده است.همزمان با قرائت این گزارش برخی نمایندگان با 

بیان نقطه نظرات خود درباره حادثه پرداختند.

نماینده مردم سیرجان و بردســیر در مجلس شورای اسالمی از قول 
مســاعد رییس بانک مرکزی برای رفع هر چه ســریع تر مشکالت 
سپرده گذاران کاسپین خبر داد. شهباز حسن پور ، با اشاره به مشکالت 
سپرده گذاران موسسه کاسپین، گفت: برای سپرده گذاران موسسه 

کاسپین مشکالت عدیده ای به وجود آمده است.
وی با اشاره به مراســم افطاری نمایندگان مجلس به دعوت ریاست 
محترم جمهور و هیئت دولت، اظهار کرد: در حاشیه این مراسم برای 
چندمین بار با رییس بانک مرکزی در خصوص رسیدگی به مشکالت 
سپرده گذاران کاسپین مذاکراتی انجام دادم. نماینده مردم سیرجان و 
بردسیر در مجلس شورای اسالمی از قول مساعد دکتر »سیف« رییس 
بانک مرکزی برای رفع هر چه سریع تر مشکالت سپرده گذاران کاسپین 
خبر داد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بر اساس توافقات انجام شده و احکام صادر شده از سوی مراجع قضائی 
مطالبات سپرده گذاران موسسه کاسپین تا سقف 20 میلیون تومان 

پرداخت می شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور از الیحه تفکیک سه وزارتخانه با قید دو 
فوریت به مجلس خبر داد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس 
جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به 
الیحه دولت برای تفکیک سه وزارتخانه مسکن و راه و شهرسازی، ورزش 
و جوانان و صنعت و معدن اظهار کرد: این الیحه  با قید دو فوریت تقدیم 
مجلس شده است. وی افزود: امیدواریم یکشنبه این الیحه اعالم وصول 

شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
امیری خاطر نشان کرد: اگر این الیحه به زودی در دستور کار مجلس 
قرار گیرد معرفی کابینه دولت دوازدهم از طرف رییس جمهور بر اساس 

ساختار جدید خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تمامی قوانین منسوخ از سال 1310 
تا 132۸ را لغو کردند.  به گزارش »قدس آنالین«،  در جلســه علنی 
روز چهارشنبه مجلس شورای اســالمی بررسی گزارش کمیسیون 
قضائی و حقوقی درباره طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 1310/1/1تا 

132۸/12/29 در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
نمایندگان با 15۷ رای موافــق، 12 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 
مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس کلیات این طرح را به تصویب 
رساندند. بر اســاس ماده واحده این طرح مقرر شد تمامی قوانین و 
تصمیمات قانونی از تاریخ 1310/1/1 تا 132۸/12/29 اعم از اینکه 
اجرا شده یا اجرای آن متوقف شــده یا موضوع آن منتفی شده یا به 
موجب قانون الحق نسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعالم می شود. 
این طرح شامل 53۷ قانون بود که با تصویب آن 53۷ قانون قدیمی 
منسوخ اعالم شد. برخی از این قوانین عبارتند از: نظام نامه قانون راجع 
به تخفیف قیمت باند رول تریاک قانون اجازه پرداخت شش تومان 
شهریه دربار حیدر اعلمی، قانون اعتبار جهت مرمت عمارت و تکمیل 
اثاثیه سفارت مسکو و کنسولگری های خاک شوروی. تصمیم قانونی 
راجع به آقای اسماعیل خان قشــقایی و ناصر خان قشقایی، قانون 
اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اوالد مرحوم میرزا حسن خان 
مستوفی، تصمیم قانونی راجع تعقیب جزایی آقای حاج میرزا حبیب 
ا... امین، تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقایان میرزا ابراهیم 
خان قوام، محمدتقی خان اســد و امیرحسین خان ایلخان. تصمیم 
قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای احتشــام زاده، قانون تصویب 
اعطای صفت ایرانی به واال حضرت فوزیه، متن انتقال نامه امالک و 

دارایی علی حضرت رضاشاه پهلوی.

عکس روز

نجات یک کودک از دست 
تروریست ها در مجلس

گزارش حادثه معدن زمستان یورت 
گلستان در مجلس قرائت شد

قول مساعد سیف برای حل مشکالت 
سپرده گذاران کاسپین

الیحه تفکیک سه وزارتخانه با قید دو 
فوریت، تقدیم مجلس شد

لغو تمامی قوانین منسوخ از سال 
۱۳۱0 تا ۱۳2۸ توسط مجلس

مراسم تحلیف 4 منتخب 
جدیدالورود مجلس برگزار شد

بین الملل

ائتالف موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا بار دیگر اعالم 
کرد که نیروهای ارتش سوریه را در نزدیکی »التنف« در 

نزدیکی مرزهای اردن و عراق هدف قرار داده است.
فرماندهی مرکزی ائتالف اعالم کرد که نیروهای اضافی 
تحت حمایت دولت سوریه را هدف قرار داده است که وارد 
منطقه واقع در غرب التنف شــدند. ائتالف اعالم کرد که 
قصد مبارزه با دولت سوریه یا نیروهای تحت حمایت آن را 
ندارد ولی در صورتی که نیروهای حامی دولت نپذیرند که 
 منطقه تعیین شده را تخلیه کنند، آماده است که از خود 

دفاع کند.

شبکه »ســی ان ان« روز سه شنبه مدعی شــد که اداره 
فدرال تحقیقات آمریکا )اف بی آی( معتقد است که »هک 

خبرگزاری قطر«، کار هکرهای روسیه بوده است.
دو هفته پیش در خبرگزاری قطــر اظهاراتی از قول امیر 
این کشور منتشر شد که در آن بر لزوم ادامه روابط با ایران 
و حمایت از حماس، تاکید شد. در حالی که این اظهارات 
عالوه بر خبرگزاری، در شبکه قطر هم زیرنویس شده و در 
توییتر و فیسبوک رسمی خبرگزاری قطر نیز منتشر شد، 
دوحه ادعا کرد که این خبر جعلی اســت. قطر می گوید 
ســایت خبرگزاری قطر هک و این »گزارش جعلی« در 
آن منتشر شده است. بنا بر گزارش سی ان ان، محققین 
اف بی آی که برای بررسی این مسئله راهی دوحه شده اند، 
به این نتیجه رسیده اند که خبرگزاری قطر توسط هکرهایی 
در روسیه هک شده است.مقامات آمریکایی در گفت وگو با 
سی ان ان گفته اند که به نظر می رسد هدف از این کار ایجاد 
اختالف میان آمریکا و متحدانش بوده است. اف بی آی و 
آژانس مرکزی اطالعات آمریکا )سیا( از اظهار نظر در مورد 
این گزارش خودداری کرده اند، اما یک سخنگوی سفارت 
قطر در آمریکا همکاری با واشنگتن در مورد این رخداد را 
تایید کرده است. یک مقام آمریکایی گفته هنوز مشخص 
نیست که هکرها به گروه های خالفکار وابسته بوده اند یا به 
دولت، اما »در روسیه به ندرت چیزی بدون رضایت دولت 
انجام می شود.«در ماه های گذشــته مقامات آمریکایی 
تقریبا هر هفته در موضوعات مختلف روسیه را به انجام 
حمالت سایبری متهم کرده اند.  با این وجود، تاکنون هیچ 
مدرکی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است. کرملین با 
رد ادعاهای واشنگتن، تاکید کرده که اگر آمریکا مدرکی 

در این رابطه دارد، باید منتشر کند.

حمله مجدد جنگنده های 
آمریکا به ارتش سوریه 

آمریکا مدعی شد:

 روسیه خبرگزاری قطر را 
هک کرده است

ایستادگی و صبری که نمودی از آن را بارها در حوادث مختلف 
و با در کنار هم بودن دیده ایم و همیشه نتیجه آن شده است 

که سربلندی از آن ماست.
ســربلندی با در کنار هم بودن از آن ماســت، سربلندی که 

مطمئنا چند تروریست ناشی نمی تواند مانعی برای آن باشد.
ما در سوگ و خشــم حادثه ای هستیم که پشــتیبانان آن 
مشخص هستند وداعش تنها یک عروسک خیمه شب بازی 

است.
دیکتاتورهای حاشــیه خلیج فارس و مرتجعــان منطقه ای 
روز گذشته را خوشحال بودند، اما آنچه باید بدانند و احتماال 
می دانند این است که این خوشــحالی آنچنان ادامه نخواهد 
داشت و بهتر اســت در این رابطه از اربابان صهیونیست خود 

مشورتی بگیرند.
چرا که آنها خوب به خاطر دارند که وقتی ارتش اسراییل در 
حمله به کاروان حزب ا... یک فرمانده ارشــد نظامی را شهید 

کرد،با چه سرعت و کیفیتی پاسخ آن را دریافت کرد.
با این حال آنچه مشخص اســت ایران نه تنها در سایه اتحاد 
ملی با انسان های پستی مثل داعش برخورد خواهد کرد، بلکه 
با عروسک گردانان گروهایی همچون داعش در لوای صبر و 

آرامش و آینده نگری برخورد می کند.
پس این سوگ و خشم را تا روزی که بتوانیم بشریت را از بالی 

جهل نجات دهیم در قلب هایمان باید حفظ کنیم.
و اما آنچه دیروز در تهران رخ داد:

در حاشــیه جلســه علنــی دیــروز  مجلــس شــورای 
اسالمی)چهارشــنبه، 1۷ خرداد(، افرادی ناشناس در داخل 
راهرو های مجلس اقدام به تیرانــدازی کردند و دقایقی پس 
از اینکه این خبر منتشر شد ، خبر دیگری مبنی بر وقوع یک 
حادثه تروریستی دیگر در مرقد امام )ره( به وقوع پیوست و یک 

عامل انتحاری خود را در این حادثه منفجر کرد.
ســاعاتی پس از این حادثه خبرگزاری فارس گزارش داد که 
گروه تروریســتی -تکفیری داعش مسئولیت این حمالت را 

بر عهده گرفت.
در پی این حادثه تیراندازی در مجلس شورای اسالمی و حرم 
امام خمینی)ره(، وزارت اطالعات اطالعیه ای صادر کرد، مبنی 
بر اینکه: در صورت دیدن فعالیت و یا اشــخاص مشکوک به 
تروریست درمحلی که هستید با شماره  113وزارت اطالعات 

تماس بگیرید.
روز گذشــته روابط عمومی وزارت اطالعات همچنین اعالم 
کرد که خبر منتشر شده مبنی بر عدم استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی و مترو به نقل از این وزارتخانه نادرست است و تاکید 
کرد: تمام اطالعیه ها از ســایت رســمی واجا منتشر خواهد 
شد. در برخی رسانه ها و شبکه های مجازی به نقل از وزارت 

اطالعات و با منبع ایرنا آمده بود که شهروندان از وسایل نقلیه 
عمومی و مترو استفاده نکنند.

همچنین مدیرکل ضد تروریسم وزارت اطالعات از ورود چند 
تیم تروریستی به شــهر تهران خبر داد که یکی از آنها قبل از 
هر اقدامی دستگیر و تیم دیگر در حرم امام راحل مورد ضربه 

قرار گرفت.
این مقــام وزارت اطالعات افــزود: صبح چهارشــنبه چند 
تیم تروریستی در شــهر تهران اقدام به عملیات تروریستی 
 کردند کــه عوامل یک تیم قبــل از هرگونه اقدام دســتگیر 
شــدند. وی ادامه داد: دو تیم دیگر حرم امام)ره( و ساختمان 
مجلس را مورد حمله قرار دادند که با هوشیاری ماموران حرم 
مطهر امام)ره( یک فرد انتحاری قبل از اقدام مورد اصابت گلوله 

قرار گرفت و فرد انتحاری دیگر خود را منفجر کرد.
به گفته این مقام وزارت اطالعات، تیم دیگر در میدان بهارستان 
اقدام به تیراندازی به مراجعین و یکی از ساختمان های اداری 

مجلس کرد که تیم مورد نظر تحت محاصره قرار گرفت.
ذوالفقاری، معاون امنیتی وزارت کشور هم در این باره گفت: 
ترورریست ها با پوشش لباس زنانه از درب عمومی وارد مجلس 
شده بودند و از همان ابتدا با شروع تیراندازی نیروهای سپاه 

وارد عمل شدند.
وی گفت : به تمام کشور اعالم آماده باش کردیم.

روز گذشته در حالی که نیروهای امنیتی درگیر با تروریست ها 
در ســاختمان مجلس بودند تعدادی از نمایندگان با انتشار 
سلفی از داخل صحن مجلس  به ادامه داشتن جلسه در پارلمان 
اشاره کردند و دقایقی بعد رییس مجلس هم به نمایندگان در 

صحن اضافه شد.
علــی الریجانــی، رییس 
مجلس شــورای اســالمی 
در پایــان جلســه علنــی  
مجلس گفت: امــروز چند 
نفر از تروریســت های بزدل 
به ســاختمان مجلس نفوذ 
کردنــد که با آنهــا برخورد 
جــدی شــد. از اینکــه 
نمایندگان در این مســیر 
با آرامش به کارشــان ادامه 
دادند تقدیر و تشکر می کنم. 
رییــس مجلس شــورای 
اســالمی اظهار داشت: این 
اقــدام یک مســئله جزئی 
اســت، اما نشــان می دهد 
تروریســت ها بــه دنبــال 

مسئله سازی هستند. به ویژه در ایران که یک قطب فعال و موثر 
در مبارزه با تروریست  اســت و آنها در صدد هستند تا خدشه 
وارد کنند و قطعا نیروهای امنیتی با آنها برخورد جدی خواهد 

داشت. ان شاءا... این مشکل رفع خواهد شد.
الریجانی در پایان خاطرنشــان کرد: جلســه بعدی مجلس 

یکشنبه 21 خردادماه برگزار  می شود.

ایران عزیز روز گذشته با چالش تروریست مواجه بود، چالشی که البته برای ما غریبه نیست و سال های 
بسیاری در این چالش با انسان های پستی سروکله زده ایم و اما همیشه نتیجه برخورد ایرانیان با چالش 
تروریسم  ، چیزی نبوده است جز  پیروزی ملتی که ایستادگی و صبر را در عین حال که با دشمنانش قاطع برخورد 

میکند،بسیار خوب بلد است.

دیدگاهواکنشسپاه

پارلمان

حمالت تروریستی داعش به تهران رسید؛

ایران در سوگ و خشم

ساعاتی پس از این 
حادثه خبرگزاری 
فارس گزارش داد 

که گروه تروریستی 
-تکفیری داعش 

مسئولیت این حمالت 
را بر عهده گرفت
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مدیرکل دفتر توســعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت 
ایران، از اعزام هیئت تجاری بازاریابی جمهوری اســامی ایران به 
 کنیا و به سرپرستی رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر 

داد.
فرهاد نوری با اعام این خبــر، موقعیت جغرافیایی خاص کنیا در  
منطقه شــرق آفریقا را حائز اهمیت توصیف کرد و تمایل فعاالن 
اقتصادی کنیــا در بخش های خصوصی و دولتی در جهت بســط 

روابط تجاری با جمهوری اسامی ایران را ارزشمند دانست.
 نوری با اشــاره به پیگیری های گســترده مقامــات بانکی کنیا، 
درخصوص برقراری روابط کارگزاری بانکی بــا ایران گفت: یکی 
از اهداف اعزام این هیئت، نهایی شــدن امــکان برقراری روابط 

کارگزاری بانکی با کنیا به عنوان دروازه  ورود به شرق آفریقاست.
 وی افزود: ســهم ایران در مقایســه بــا حجم مبــادالت تجاری 
کنیا با ســایر کشــورهای جهان، مستعد رشــد و گسترش است 
 که توجه جدی تجــار و بازرگانــان ایرانی به بازار بالقــوه کنیا را 

می طلبد.
نوری گفت: با توجــه به برنامه راه اندازی خط منظم کشــتیرانی 
از ایران به مقصــد بنادر کنیا، تقاضای بازار مصرفی این کشــور و 
همچنین نیازهای ســایر کشــورهای قاره آفریقا، حضور پایدار و 
مســتمر واحدهای تولیدی- صادراتی ایران در بازار کنیا ضروری 

است.

ویژه

اخبار

به گزارش روابط عمومي بنیاد مســکن انقاب اســامي 
استان اصفهان، دومین برنامه گردهمایي بازنشستگان بنیاد 
مسکن انقاب اسامي و شرکت هاي وابسته با حضور مدیر 

کل،معاونین و بازنشستگان در محل باغ علوي برگزار شد.  
در این مراسم غامحســین خانی، مدیر کل بنیاد مسکن 
انقاب اسامي اســتان اصفهان، با تبریك سالروز تاسیس 
بنیاد مسکن انقاب اسامي و افتتاح حساب100امام)ره(، 
درخصوص ارائه گزارشــي از فعالیت هاي این بنیاد در سال 
1395 اقدام نمود. در ادامه ســیداصغر مستولي زاده، مدیر 
عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان اصفهان، به عنوان 
نماینده بازنشســتگان، مطالبي درخصوص مسائل مربوط 
به امور بازنشســتگان مطرح نمود. جلسه مجمع عمومي و 
انتخابات اعضاي هیئت مدیره کانون با حضور اعضا و همچنین 
دکتر حمصیان به عنوان نماینده استانداري جهت نظارت بر 
امور راي گیري و تایید نتایج برگزار شد.پس از راي گیري، 
اعضاي هیئت مدیره کانون بازنشستگان آقایان:1-محمود 
امامي 2-سیدمحمود انصارالحسیني و 3-بهروز بزرگزاد به 
عنوان اعضاي اصلي و آقاي محمد اسکندري به عنوان عضو 
علي البدل انتخاب شدند. همچنین احد قربي به عنوان بازرس 
انتخاب شد. در پایان این گردهمایي به رسم یادبود هدایایي از 
طرف مدیر کل بنیاد مسکن انقاب اسامي استان اصفهان به 

بازنشستگان تقدیم شد.

کارشناس مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: زیره سبز در چهار شهرستان خور و بیابانك، دهاقان، مبارکه و نطنز 

کشت می شود. 
محسن شــاه طالبی در ارتباط با آخرین وضعیت کشــت زیره در سطح 
استان اظهار کرد: ســطح زیر کشت زیره ســبز در این چهار شهرستان 
به بیش از 134 هکتار می رسد و از این ســطوح بیش از 90 تن محصول 

برداشت می شود.
کارشناس مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اضافه کرد: کشت محصول زیره ســیاه نیز در شهرستان خوروبیابانك در 

سطح 2 دهم درصد هکتار از اراضی انجام شده است.
شــاه طالبی در خصوص خواص و آثار دارویی زیره نیز گفت: زیره غنی از 
اماح معدنی همچون آهن، مس، کلسیم، پتاسیم، منگنز و منیزیم است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فعاالن اقتصادی به منظور 
بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیات دیگر، 
باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی )تا پایان خردادماه( 
ارائه کنند. سید کامل تقوی نژاد گفت: تبعیض های مالیاتی از دیرباز  جزو 
دغدغه های اصلی مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات حقه بوده و سازمان 
در سال های اخیر اقدامات موثری را در زمینه رفع این تبعیض ها انجام 

داده است.
وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی در تاش است تا با اجرای سیاست ها 
و برنامه های جدید، تبعیض های مالیاتی را رفع و مســیر تحقق عدالت 
مالیاتی را هموار سازد، افزود: تعامل با مؤدیان، سیاست راهبردی سازمان 
است و همه همکاران در اقصی نقاط کشور در برخورد با مؤدیان باید شأن 

آنان را حفظ کنند.

برداشت بیش از 90 تن زیره 
در استان

معافیت مالیاتی در صورت 
ارائه اظهارنامه مالیاتی 

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان 
گفت: واحدهای صنفی که به خرده فروشی کاالهای دخانی 
اقدام می کنند حتما باید پروانــه عاملیت توزیع کاالهای 

دخانی را اخذ کنند.
 روح ا... چلونگــر در جمــع خبرنــگاران، بــا اشــاره 
 به اینکه بر اســاس قانون مبــارزه با کاالی قاچــاق و ارز 
و مصوبات  کمیسیون های مربوطه و آئین نامه های اجرایی 
تدوین شده است، اظهار داشــت: در این راستا واحدهای 
خرده فروش مــواد دخانی ملزم به رعایت شــرایط خاصی 

هستند.
وی افزود: متصدیــان واحدهای خرده فروشــی کاالهای 
دخانی صنفی باید پروانه عاملیت توزیع کاالهای دخانی را 

از اتحادیه های ذی ربط کسب کنند.
رییس کمیســیون اقتصادی اتــاق اصناف خاطرنشــان 
 کــرد: ســه اتحادیــه عطــار و ســقط فــروش، اتحادیه 
خواربار فروش و اتحادیه ســوپرمارکت داران، بر اســاس 
 قانون مــی تواننــد بــرای متقاضیــان پروانــه عاملیت 

صادر کنند.
وی با بیان اینکه مدت اعتبار این پروانه عاملیت فروش مواد 
دخانی یك ساله است، گفت: واحدهایی که تمایل به فروش 
کاالهای دخانی به صورت خرده فروشی دارند، باید هرسال 

این پروانه را تمدید کنند.

چلونگــر هشــدار داد: در صورتــی که واحدهــای خرده 
فروش این پروانــه را از اتحادیه هــای مربوطه اخذ نکنند، 
کاالی دخانــی آنها به عنــوان عرضه خارج از شــبکه و یا 
فــروش کاالی قاچاق جمــع آوری شــده و واحد صنفی 
 به عنوان واحد متخلف به دســتگاه هــای ذی ربط ارجاع 

می یابند.
وی ادامه داد: بازرســان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف 
استان اصفهان، بازرسان ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان و همچنین بازرسان مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان، 
بر توزیع مواد دخانی در واحدهای خرده فروشــی نظارت 

دارند.

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: 
خوشبختانه تمهیدات سازمان جهاد کشاورزی برای مبارزه 
با سن به خوبی جواب داده و هیچ گونه مشکلی از این لحاظ 

در سطح استان وجود ندارد.
محســن کریمیان در یازدهمین جلسه ستاد سن استان، 
بااشاره به اقدامات موثر شکل گرفته در بخش مبارزه با سن 
در سطح استان اظهار کرد: خوشبختانه تمهیدات سازمان 
جهاد کشاورزی برای مبارزه با سن به خوبی جواب داده و 
هیچ گونه مشکلی از این لحاظ در سطح استان وجود ندارد و 

مبارزه با سن در استان با موفقیت انجام شده است.
وی با بیان اینکه در برخی مناطق نیاز به مشارکت بیشتر 
کشاورزان با جهاد کشاورزی برای مبارزه با سن احساس 
می شــود، ادامه داد: تمام تاش خود را انجام می دهیم تا 
هیچ گونه کمبودی در منابع و تجهیزات الزم برای مبارزه با 
سن در هیچ کجای استان وجود نداشته باشد و خوشبختانه 
مســاعدت های خوبی نیز در مباحث تامین اعتباری این 
بخش توسط دستگاه های مربوطه استان شکل گرفته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تشکر از 
تمامی عوامل اجرایی مبارزه با سن در سطح استان تصریح 
کرد: نیاز است تحقیقات بیشتری درخصوص آفت سن انجام 
شود تا روش های دیگری جهت جلوگیری از فعالیت این 
آفت مورد استفاده قرار گیرد و تنها در این راه به مبارزه با 

استفاده از سم اکتفا نکنیم.
همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اظهار کرد: هیچ سالی تخصیص 
بودجه مبارزه با آفات به کمتر از 70 درصد نرســیده و این 
موضوع نشانگر جدیت و اهمیت مبارزه با آفات با وجود تمام 

محدودیت های بودجه ای سازمان است.
گودرز صادقی با بیان برخی از مشکات این بخش همچون 
محدودیت های خودرویی اضافه کرد: تاش ما بر این است 
که با وجود محدودیت های بودجــه ای بتوانیم به بهترین 
شــکل ممکن و بدون هیچ گونه وقفه ای بــه حمایت از 

فعالیت های مختلف سازمان بپردازیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

اصفهان در مبارزه با سن غالت موفق عمل کرده است

اصناف
رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان:

الزامی شدن پروانه عاملیت برای خرده فروشان کاالهای دخانی 

مدیر کل دفتر قرنطینه ســازمان حفظ نباتات کشور درباره 
واردات خرماهای اسرائیلی به مرز کشور گفت: هنوز جزئیات 

این موضوع توسط گمرک به ما اعام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، باوجود ممنوعیت واردات خرما، این 
میوه وارد مرز کشور شده؛ آن هم از اسرائیل! در این رابطه یك 
مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات از جزئیات موضوع ابراز 
بی اطاعی کرد و گفت: هنوز جزئیات این موضوع توسط گمرک 

به ما اعام نشده است.
اکبر آهنگران  با بیان اینکه خرماهای اســرائیلی وارد شده به 
مرز کشور قاچاق نبوده است، اظهارداشت: این محموله شامل 
99 کامیون خرما بوده که وارد گمرک بازرگان شده و به صورت 
قانونی نیز قرار بوده وارد کشور شود؛ این در حالی است که واردات 
خرما به کشور ممنوع است و اینکه چگونه قرار بوده این واردات 
انجام شود، مشخص نیست. ضمن اینکه اساسا هرگونه وارداتی 

از مبدأ رژیم اشغالگر قدس )اسرائیل( به ایران ممنوع است.
وی درجواب این پرسش که با وجود ممنوعیت واردات خرما 
چگونه قرار بوده این محموله وارد کشــور شــود، اضافه  کرد: 
بنده از این مســئله اطاعی ندارم و مشخص نیست که پشت 
پرده این ماجرا چه چیزی پنهان بوده اســت؟ چرا که به دلیل 
ممنوعیت واردات خرما، ثبت ســفارش بــرای واردکردن آن 

امکان پذیر نیست.
مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: 
زمانی که محموله وارد گمرک بازرگان شده، حراست گمرک با 
همکاری اطاعات جلوی آن را گرفته و متوجه شدند که منشأ 

این محموله اسرائیل است و رانندگان را دستگیر کرده اند.
آهنگران با بیان اینکه این مســئله از گمرک به دیگر بخش ها 
ارجاع داده نشــده اســت، افزود: گمرک از دستگاه های دیگر 
نخواسته که در این زمینه نظر دهند؛ محموله ها همانجا متوقف 
و متخلفان به اطاعات معرفی شده اند، آنها نیز در حال بررسی 
مسئله هســتند؛ ضمن اینکه پرونده به دادگاه هم فرستاده و 
پیگیری شده و ظاهرا به این نتیجه رسیدند که محموله مورد 

بحث باید ضبط شود.
وی ادامه داد: به هرحال این مسئله اصا به قرنطینه نرسیده که 
همکاران ما بخواهند در این زمینه نظری بدهند و در حال حاضر 

نیز محموله همچنان در گمرک بازرگان توقیف است.
آهنگران درباره اینکه آیا این محموله معدوم خواهد شد، گفت: 
این امر بستگی به نظر دادگاه دارد، اگر نظر دادگاه بر معدوم شدن 
باشد که معدوم خواهد شد؛ اگر هم بخواهند به نفع دولت این 
محموله را ضبط کنند، یا باید آن را برگردانند یا محموله را به 

کشور دیگری صادر کرده و بفروشند یا اینکه امحا کنند.

وی تصریح کرد: »از نظر قرنطینه، این محموله ها اجازه فروش یا 
مصرف در کشور را ندارند.«

وی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر آلودگی بیولوژیك این 
محموله ها نیز گفت:  براساس شنیده های ما، این بحث ازسوی 
سازمان غذا و داروی استان آذربایجان غربی مطرح شده است 

و ما نمی دانیم در این زمینه مستنداتی هم وجود دارد یا خیر؟
ایران ۱۶ درصد خرمای جهان را تولید می کند!  

حدود یك هفته قبل، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از  
واردات خرماهای اسرائیلی به کشور خبر داده و گفته بود: پس از 
کشف این محموله که توسط 2 شرکت ایرانی به کشور وارد شده 

بود، بررسی های دقیق در این زمینه انجام شد.
به گفته وی پس از انجام تحقیقات محرز شــد که این خرماها 
محصول رژیم اشغالگر قدس است و مطابق با قانون منع ورود 
کاالهای متعلق به رژیم اشغالگر قدس، نهایتا روند رسیدگی به 

پرونده ادامه پیدا کرد و این محموله ضبط شد.
به گزارش مهر، طبق اعام مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، در 
جهان 7/5میلیون تن خرما تولید می شود؛ این در حالی است که  
بیش از یك میلیون تن از این محصول، در ایران تولید می گردد 
و به عبارتی می توان گفت حدود 1۶درصد خرمای جهان تولید 
کشور ماست و معلوم نیست باوجود ممنوعیت واردات، چگونه 

دو شرکت مذکور توانسته 
اند اقدام به ثبت سفارش 
واردات خرمــا، آن هم از 

مبدأ اسرائیل کنند. 
یك منبــع آگاه در این 
زمینه گفت: به احتمال 
زیاد دو شــرکت مذکور 
که اقدام بــه واردات این 
محموله کرده انــد،  در 
مرحله ثبت ســفارش، 
کاالی دیگــری را از یك 
مبدأ قانونی ثبت سفارش 
کرده و می خواســته اند 
محموله خرمای اسرائیلی 
را به اسم یك کاالی دیگر 
از گمرک عبور داده و وارد 

کشور کنند.
وی با تاکید بر اینکه در 

این صورت، ابعاد موضوع پیچیده است، گفت: مانند محموله های 
پرتقالی که چند سال قبل با برچسب اسرائیل قصد توزیع آن در 
تهران وجود داشــت، احتمالش زیاد است که موضوع واردات 

خرماهای اسرائیلی نیز با اهداف سیاسی انجام شده باشد.

سکه تمام بهار آزادی
11،780،000 ریال)طرح جدید(

6،380،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،151،720 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران، از آمادگی بنادر عباس، بوشهر و لنگه برای 
صادرات محصوالت غذایی و میوه و تره بار از هفته آینده خبر داد و گفت: مذاکراتی در حال 
انجام است و تا هفته آینده تکلیف صادرات به قطر مشخص خواهد شد. سید رضا نورانی 
افزود: بازار هدف صادراتی محصوالت کشاورزی ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده 
و با همکاری بخش خصوصی زیرساخت های خوبی در این حوزه فراهم شده است. وی با 

بیان اینکه ایران با تولید 1288 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و برخورداری از تنوع 
اقلیمی، از توانمندی خوبی برای صادرات محصوالت کشاورزی برخوردار است افزود: با توجه 
به تنش ایجاد شده در روابط میان قطر با کشورهای عربی، امکان تامین تمامی نیازهای قطر به 
محصوالت کشاورزی وجود دارد.  رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود: هماهنگی 
الزم برای حمل ونقل محصوالت درخواستی قطر از طریق کشتیرانی والفجر انجام شده است 

و این آمادگی وجود دارد که از بنادر عباس، بوشهر و لنگه خدمات صادراتی به قطر صورت 
گیرد. نورانی افزود: مذاکراتی در حال انجام اســت و تا هفته آینده تکلیف صادرات به قطر 
مشخص خواهد شد که آنها چه مقدار درخواست محصوالت غذایی و میوه و تره بار دارند تا 
تامین کنیم؛ البته این ظرفیت وجود دارد که در صورت درخواست قطر، صادرات محصوالت 
کشاورزی و غذایی به این کشور از هفته آینده آغاز شود. وی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
روزانه 40 تا 500 کانتینر میوه و تره بار به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات صادر 
می شــود ادامه داد: در حوزه خلیج فارس به علت وجود رقبای قدرتمند، محصوالت ما از 

کیفیت باالیی برخوردارند و بسته بندی و نحوه حمل ما درحد استانداردهای جهانی است.

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران خبر داد:

۳ بندر ایران؛ آماده صادرات میوه و غذا به قطر از هفته آینده

واردات خرماهای اسرائیلی قانونی بوده است! 

 DVD /پلیــر DVD قیمت انــواع
رکوردر

بازار

LG DV-5590PM ال جی

 1,450,000
ریال

 1,790,000
ریال

هیئت تجاری ایران به کنیا می رود

دومین گردهمایي بازنشستگان 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي 

SONY DVP-NS758 سونی

 2,000,000 
ریال

 2,490,000
ریال

SAMSUNG E699 سامسونگ

 1,400,000
ریال

 1,450,000 
ریال

افزایش تولید فوالد در گروه فوالد مبارکه
معاون بهره برداری فوالد مبارکــه گفت: این مجتمع همراه با فوالد خوزســتان و 
فوالد سبا در سال جاری میادی، در بخش تولید آهن اسفنجی، فوالد خام و انواع 

محصوالت سرد و گرم به رکوردهای جدیدی دست یافتند.

کشاورزی

به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، در 
یك ماه گذشته  توسط نیروهای ادارات منابع آب، نیروهای 
گشت و بازرسی دشت ها، دفتر حراست و همکاری به موقع 
دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان ها، هفت دستگاه 
غیرمجاز متخلف حفر چاه از نوع برقی، شناسایی و توقیف 
شدند. محل توقیف این دســتگاه ها در راشنان اصفهان، 
حیدرآباداصفهان، درچه، کرسگان فاورجان، گلپایگان، 
نطنز  و مظفرآباد نایین بوده است. دستگاه ها به پارکینگ 
نیروی انتظامی، منتقل و متخلفین ضمن تشکیل پرونده، 

جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
برخورد با دســتگاه های برقی غیرمجاز حفر چاه که فاقد 
کدوانگ وزارت نیرو هســتند و قابلیت حمل با نیسان و 
تراکتور را دارند، از اولویت های حفاظت منابع آب است و 
از مردم و کشاورزان انتظار می رود به محض مشاهده این 
نوع دستگاه ها و متخلفین که حکم متجاوزین به بیت المال 
را دارند، به اداره منابع شهرستان خود تلفنی یا حضوری 

اطاع رسانی کنند.

توقیف 7 دستگاه برقی 
غیرمجاز حفاری در اصفهان

حدود ۱۶درصد خرمای 
جهان تولید کشور 

ماست و معلوم نیست 
باوجود ممنوعیت 

واردات، چگونه 
دو شرکت مذکور 

توانسته اند اقدام به 
ثبت سفارش واردات 
خرما، آن هم از مبدأ 

اسرائیل کنند
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توصیه »میالد کی مرام« برای داشتن وحدت
در پی وقوع حادثه تروریستی در تهران، میالد کی مرام با انتشار  عکسی در اینستاگرامش نوشت: »در 
کنار همیم،تا همیشه. پ.ن:چپ و راست و معتدل و میانه رو نداره؛ وقتی اسم ایران میاد همه زیر 

پرچم و براى هم می ایستیم. پ.ن ٢: تسلیت به ایران«

در شهر

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومی استان اصفهان 
گفت: دو عنوان کتــاب از منابع مربوط به جشــنواره 
کتابخانــه رضوى در اصفهان گویاســازى شــد. امیر 
هالکویی اظهار داشــت: هفتمین جشنواره کتابخوانی 
رضوى به مناسبت ایام فرخنده دهه کرامت، همزمان 
با سراسر کشــور در اســتان اصفهان برگزار می شود.

هالکویی با اشاره به اینکه از میان کتاب هاى معرفی شده 
براى جشنواره، »چلچراغ شیراز« و »مهارت هاى زندگی 
در سیره رضوى« در اصفهان گویاســازى شده است، 
تاکید کرد: این موضوع با ترویــج فرهنگ کتابخوانی 
و تسهیل در اســتفاده همه مردم به ویژه روشندالن و 
با همت کتابداران بخش تخصصــی نابینایان حضرت 
ولی عصر)عج( اصفهان صورت گرفته اســت. وى ادامه 
داد: کتاب »چلچراغ شیراز« به مدت ۶۵۹ دقیقه و کتاب 
»مهارت هاى زندگی در ســیره رضوى« به مدت ۴۳۹ 
دقیقه توسط نســرین جعفرزاده، از گویندگان باسابقه 
اصفهان، گویاسازى شده است. هالکویی با بیان اینکه 
اصفهانی ها در سال گذشــته از این جشنواره استقبال 
بی نظیرى داشــتند، اضافه کرد: آخرین مهلت شرکت 
در  این مســابقه که جوایز نفیسی نیز در این ارتباط در 

نظر گرفته شده است، تا یکم تیرماه سال جارى است. 

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان اصفهان:

۲ کتاب از جشنواره کتابخوانی 
رضوی گویاسازی شد

سینما و تلویزیون

فیلمی که خبر انتشــار آن در شــبکه نمایش خانگی قطعی شده 
است، »محمد رسول ا...« ساخته مجید 

مجیدى است.
فیلم سینمایی »محمد رسول ا...« که 
به مقاطع کودکی و نوجوانی حضرت 
رســول اکرم )ص( می پردازد، بعد از 
شب هاى قدر و احتماال نزدیک به عید 
فطر در شــبکه نمایش خانگی توزیع 
می شود. فیلم »محمد رســول ا...« در 
کشــورهاى مختلف از جمله ترکیه، آذربایجان، 
عراق ، روســیه و... به نمایش درآمد و با اقبال مواجه شد. این فیلم 
توســط موسســه نورتابان، تولید و بخش هایی از پشت صحنه آن 
نیز تهیه شده اســت. در این فیلم علیرضا شــجاع نورى در نقش 
عبدالمطلب، مهدى پاکدل در نقش ابوطالب، ساره بیات در نقش 
حلیمه سعدیه، مینا ساداتی در نقش آمنه بنت وهب، محسن تنابنده 
در نقش ساموئل یهودى، داریوش فرهنگ در نقش ابوسفیان، رعنا 
آزادى ور در نقش ام جمیل، حمیدرضــا تاج دولت در نقش حمزه، 
صادق هاتفی در نقش بحیرا ، محمد عسگرى در نقش ابولهب، هدایت 
هاشمی در نقش حناطه، نگار عابدى در نقش همسر حناطه، پانته آ 
مهدى نیا در نقش فاطمه بنت اسد و جعفر قاسمی در نقش حارث 

شوهر حلیمه به ایفاى نقش پرداختند.

پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران در شبکه سینمای خانگی

دکتر محمدرضا عابدى با اشاره به ویژگی افراد منتقد نسبت 
به رنگ آنها اظهار داشت: انتقاد افراد قرمز، رنگ اتهام دارد؛ در 
واقع آنها انگار با یک متهم محکم، آزار دهنده و سفت برخورد 
می کنند. افراد سبز رنگ خیلی ساده انتقاد می کنند و افراد آبی 
انتقادشــان رنگ و بوى منطق دارد؛ اما افراد زرد رنگ، انتقاد 

احساسی دارند.
وى با برشمردن انواع انتقاد افزود: اولین مورد در این زمینه، 
ابراز هیجان است؛ یعنی طرف مقابل فقط باید بشنود و سکوت 

کند؛ چون صرفا فرد انتقاد کننده می خواهد هیجانش را تخلیه 
کند. دومین مورد، تنظیم هیجان است؛ مثال همسر یک فرد 
سبز بعد از بازگشت از میهمانی از شرایط آنجا گله  می کند؛ لذا 
فرد سبز رنگ اگر عاقل باشد باید مســیر برگشت به خانه را 

طوالنی تر کند تا این هیجان، تنظیم و در آخر خاموش شود.
این روان شناس ادامه داد: مورد بعدى نبود امنیت است؛ یعنی 
فرد براى اینکه احســاس خطر و ناامنی کرده، انتقاد می کند 
و با این حرکت پیام می دهد که کســی اینجا به من اهمیت 

نمی دهد. موضوع بعدى ارزشی است؛ یعنی فرد منتقدکننده 
خودش را متعهد می داند که انتقــاد کند و در واقع این انتقاد 

واقعی  است.
التزام، احتیاط، اکتشــاف و اعتدال در برخورد با 

انتقاد!
عضو هیئت علمی دانشگاه صفاهان اصفهان نیز در این نشست 
گفت: اگر افراد مــورد انتقاد قرار گیرند، دلیل بر ضعفشــان 
نیست؛ بلکه ناشی از تفاوت هاى فردى افراد با یکدیگر بوده و 

انتقاد، امرى اجتناب ناپذیر است.
دکتر راضیه ایزدى با اشــاره به توصیه براى افراد سبز رنگ 
در مقابل انتقاد اظهار داشــت: وقتی فرد سبز با انتقاد مواجه 
می شود، به التزام توصیه می شــود؛ یعنی به جاى آنکه طرف 
مقابل را متقاعد کند که اشتباه می کند، باید به فکر این باشد 

که شخص با انتقاد خود شاید حرف درستی زده است. 
وى ادامه داد: افراد قرمز رنگ اهل افراط و تفریط هستند؛ یعنی 
وقتی با انتقاد مواجه می شوند، یا سرسختانه جواب می دهند 
و یا بی اهمیت از کنار شخص منتقد می گذرند. این افراد اول 
باید واکنش افراطی و تفریطی خود را از بین برده و بعد از آن 

روش اعتدال را به کار برند.
این روان شناس براى افراد زرد رنگ روش اکتشاف را توصیه 
و خاطرنشــان کرد: این افراد فرصت جست وجو در مورد فرد 
انتقادکننده به خودشــان نداده و بالفاصله جواب می دهند؛ 
در صورتی که این افراد باید در آن لحظه ســکوت کرده و بعد 

جست وجو کنند که این انتقاد بر چه اساسی بوده است.
ایزدى با اشاره به ویژگی هاى افراد آبی رنگ تصریح کرد: این 
افراد چون منطقی هســتند، هیچ وقت انتقاد طرف مقابل را 
قبول نمی کنند و همیشــه به دنبال توجیه کردن هســتند. 
در واقع کار با افراد آبی در زمینه انتقاد ســخت اســت چون 
آنها اصــال احتیاط نمی کننــد. این افراد همیشــه با واژه ها 
 درگیرند و شاید سالیان سال در ذهنشــان به آن انتقاد فکر 

کنند.
در واقع همیشه قبل از انتقاد باید به نکات مثبت فرد یا پدیده 
مورد انتقاد توجه شود. حتي اگر فردي سراپا اشکال هم باشد، 
باز هم نمي توان گفت که هیچ نقطه مثبتي در او وجود ندارد. 
گاهي ما نکات مثبت طرف مقابل را به زبان مي آوریم؛ منتها 
بعد از بیان انتقاد این نقاط مثبت را ذکر مي کنیم. در این حالت 
کار ما بیش از آنکه بیان انتقادي واقع بینانه باشــد، شبیه به 

نوعي دلجویي است.

انتقاد کردن؛ آسان ترین کار دنیا!

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در نشست هفتم ویژه برنامه چهل چراغ که از سوی کمیته فرهنگ روابط 
اجتماعی و خانواده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در حال برگزاری است، پیرامون این موضوع 
گفت: یکی از سخت ترین کارهای دنیا مورد انتقاد قرار گرفتن و آسان ترین کار، انتقاد کردن است. در واقع در بعضی از 
فضاها راحت می توان انتقاد کرد و در بعضی از فضاها به خاطر انتقاد ترس وجود افراد را می گیرد؛ مثال از افراد سبز رنگ 

راحت می توان انتقاد کرد؛ اما در انتقاد از فرد قرمز باید احتیاط کرد.

ابالغ رای
3/573 شماره دادنامه: 9609970354500336 شماره پرونده: 9509980365301918 
شماره بایگانی شــعبه: 960008 شاکی خانم شــهال ایزدی بابوکانی فرزند محمدعلی به 
نشانی شــهر اصفهان محله نوخواجو خیابان ابوالحســن اصفهانی کوچه 16 چهارراه 
فروردین بن بســت قاراخانی پالک 94 متهم: آقای حمیدرضا قناعت منش فرزند خداداد 
به نشانی اصفهان خ ملک جنوبی ک شــیخ علیخان مجتمع ابوالفضل ط 2 اتهام: توهین به 
اشخاص عادی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصــوص اتهام آقای حمیدرضا قناعت 
منش فرزند خداداد دایر بر ایراد توهین موضوع شکایت خانم شهال ایزدی بابوکانی فرزند 
محمدعلی با عنایت به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
مورخ 1395/12/17 و دالیل موجود از قبیل صورتجلســه تحقیقات محلی مورخ بیست و 
هفتم دیماه یک هزار و ســیصد و نود و پنج 2- اظهارات شهود و مطلعین 3- عدم حضور 
متهم جهت ارایه دفاع در مرجع قضایی بزه انتســابی به ایشان را محرز دانسته به استناد 
ماده 608 قانون مجازات اســالمی )تعزیرات( مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به 
تحمل 50 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف:  7443 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )119 جزایی سابق()226 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

3/574شماره اجراییه:9610420351000071شــماره پرونده:9109980351000376  
و 900998035100880 شماره بایگانی شــعبه:910376، 900880 بموجب درخواست 
اجراي حکــم مربوطه بــه شــماره 9510090351001129 و شــماره دادنامه مربوطه 
9009970351001449 و دادنامه  9509970370700188 صادره از شــعبه 22 دادگاه 
تجدیدنظر اصفهان محکوم علیهم: 1- مجتبی رمضانی فرزند علی به نشــانی اصفهان خ 
بعثت جاده دولت آباد بعد از خ گلستان سنگ فروشــی نوین 2- کامران حاج ربیع فرزند 
علی اکبر به نشانی مجهول المکان. محکوم هســتند به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال 
اصل خواســته به انضمام مبلغ 8/000/000 ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک )345417 - 1389/12/20، 345410 
- 1390/02/27 ، 345411، 1390/04/27 و 345412 - 1390/06/27( تا وصول محکوم 
به در حق خواهان محمد نجفی فرزند محسن به نشــانی اصفهان خ جی خ شهروند کوی 
آیت ) صفاییه( صفاییه 4 پالک 2068 و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. 
)رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی می باشــد(.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 باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست 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 فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بــه 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: 7458 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)463 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

3/575 شماره اجراییه:9610420351300086شــماره پرونده:9509980351300506 
شــماره بایگانی شــعبه:950570 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610090351300641 و شــماره دادنامه مربوطه 9509970351301543 محکوم علیه 
رمضان خدری فرزند شیمباری به نشانی فوالدشهر ابتدای فاز یک روبروی سیتی سنتر 
)شهربازی قدیم فرعی حسین لک خ 12 پ 275. محکوم اســت به پرداخت مبلغ ششصد 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ بیســت میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید 
چکها تا زمان تادیه آنها در حق خواهان ضمنا حق االجرا از ماخذ محکوم به بر عهده محکوم 
علیه است )حکم غیابی(. مشخصات محکوم له: محمود سیف الهی فرزند مهدی به نشانی 
اصفهان رباط اول روبروی داروخانه شــریف کوی مطهر کوی توحید پالک 4 با وکالت 
میالد مرادمند نیا فرزند فخرالدین به نشانی اصفهان خیابان شــیخ مفید بعد از چهارراه 

اول ساختمان اداری پایا طبقه چهارم دفتر وکالت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست 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 فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بــه 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: 7457 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)456 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

3/576شماره اجراییه:9610426796200031شــماره پرونده:9509986796200798 
شــماره بایگانی شــعبه:950803 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9610096796200189 و شماره دادنامه مربوطه 9509976796201988 محکوم علیهم 
1- سید اکبر هاشمی به نشانی مجهول المکان 2- ســهراب طالبی فرزند حیدر به نشانی 
مجهول المکان تضامنی محکوم هســتندبه پرداخت مبلغ 185/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته ) به خواسته یک فقره چک به شماره 22007559 مورخ 95/6/1( و پرداخت مبلغ 
5/575/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له ســید حمیدرضا زجاجی نژاد فرزند سید محمد به 
نشانی اصفهان اصفهان بازار بزرگ چهارراه دروازه اشرف روبروی اداره پست مغازه 
آقای یزدی. با احتساب پرداخت نیم عشــر دولتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست 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 فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 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: 7451 شعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)مجتمع شماره یک()424 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

3/577 شماره اجراییه:9610420351100068شــماره پرونده:9509980351100060 
شــماره بایگانی شــعبه:950064 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9510090351104856 شــماره دادنامه مربوطــه 9509970351101654 محکوم علیه 
سید هاشم روزی طلب فرزند سید اسمعیل به نشانی مجهول المکان محکوم است به خلع ید 
خوانده از دو دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان پالک 4839/1421 بخش 5 ثبت اصفهان 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 804/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ 108/800 ریال بابــت هزینه دفتر خدمات قضایی و پرداخت مبلغ ســه میلیون ریال 
بابت حق الزحمه کارشناســی در حق محکوم له مرتضی اسحاقیان ریزی فرزند احمد به 
نشانی اصفهان خیابان جی ابتدای خیابان پروین مجتمع پگاه طبقه اول شرکت پگاه رزم 
آوران کدپستی 8471876776 و پرداخت نیم عشــر 2500000 ریال به عنوان نیم عشر 
اجرایی در حق صندوق دولت. 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 شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالــی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش 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 ســی 
روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای 
 محکومیت مالی 1394(. م الف: 7470 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)436 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

3/578 شماره اجراییه:9610420351000073شــماره پرونده:8009980351000001 
شــماره بایگانی شــعبه:800001 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9510090351003631 و شماره دادنامه مربوطه 9509970351001731 محکوم علیهم 
1- جمال بدیع زادگان به نشانی اصفهان خ نظر شرقی ساختمان اشکان ط سوم 2- شرکت 
مهندسی ســوفار به نشــانی اصفهان بلوار میرزا کوچک خان جنب مسجد رسول اکرم 
کوچه قدسی کوچه سعید 303، 3- شرکت ساختمانی دیفالچین اصفهان به نشانی اصفهان 
خ فیض مقابل بانک اســتان جنب بیمه آسیا شــرکت دیفالچین محکوم هستند به پرداخت 
تضامنی مبلغ ســیصد و دوازده میلیون و ششــصد و دوازده هزار و ششصد و پنجاه 
و یک ریال بابت اصل خواســته مبلغ 6239600 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ 
13969728 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان بانک تجارت به نشانی اصفهان خ 
شیخ بهایی تقاطع آذر سرپرستی بانک تجارت استان اصفهان و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت.) رعایت تبصره 2 ماده 306 ق ا د م الزامی می باشد.(  محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 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 صــورت 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 ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منــوط 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: 7459 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)463 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

3/549 شــماره: 951300 ش 33 به موجــب رای شــماره 950997679630267 تاریخ 
95/12/18 حوزه شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مجتبی پرویزی نسب به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال وجه چک به شــماره 247638 مورخ 93/8/20 عهده بانک ملی و مبلغ 
2/465/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له علیرضا 
نصراصفهانی به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو. و همچنین پرداخت 
مبلغ نیم عشــر بابت 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 یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. م الف:7424 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)مجتمع شماره دو()191 کلمه، دو کادر(

اخطار اجرایی
3/548 شماره: 675/95- 96/2/13  به موجب رای شماره 926 تاریخ 95/10/26 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه بهزاد سرداری 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/950/000 ریال هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/3/31 تاریخ اجرای حکم و نیم عشــر حق االجرا بابت چک به شــماره 843763. 
مشخصات محکوم له: سید اصغر حسینی به نشانی اصفهان خ رباط دوم کوی گل محمدی 
بن بست مروارید به 3 پ 35. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:7425 شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()181 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

3/546 شماره: 951298 ش 14 به موجب رای شماره 2788-950 تاریخ 95/12/22 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه ابراهیم 
آشوغ فرزند شاهمراد شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه چک به شــماره ی 03438001 به عهده بانک 
پست بانک و مبلغ یک میلیون و هشــتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 92/1/28 لغایت اجرای حکم و 
هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له علیرضا نصــر اصفهانی فرزند 
حسین شغل آزاد به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو. 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 به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:7420 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)211 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/580 شــماره صــادره: 1396/42/374995- 1396/3/16 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 967 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 84548 در صفحه 
319 دفتر امالک جلد 488 به نام علی سلیمانی بیســتگانی که طبق توضیحات شناسنامه 
نام خانوادگی وی به ســلیمانی مقدم تغییر یافته تحت شــماره چاپی مسلسل دفترچه ای 
236943 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 139521702002429 مورخ 1395/11/23 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 72665 مورخ 1395/12/08 به گواهی دفترخانه 103 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را  نموده اند  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 8263 قویدل رئیس منطقه ثبت جنوب 

اصفهان )236 کلمه، سه کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانــب حســین بهارونــد مالــک دفترچه ثبت 
ساعت پایه یکم به شماره 1016477- 95/12/21 تا 
96/12/21 صادره از اصفهان به ســرقت رفته و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

کارگردان و مجرى برنامه تلویزیونی »فیتیله«  از تولید فصل جدید 
آن تا یک ماه آینده خبر داد.کارگردان 
و مجرى برنامه تلویزیونی فیتیله  گفت: 
این روز ها بخش هایی از این برنامه در 
حال پخش اســت که این قسمت ها 
مربوط به همان ٢۵ قسمتی است که 
پیشتر آن را ضبط کرده و در اختیار 
تلویزیون قــرار داده بودیم. ســازمان 
براســاس سیاســت هاى خود تصمیم 
گرفت در فرصت مناســبی ماننــد ماه مبارک 
رمضان این اثر را پخش کند. وى افزود: هم اکنون برنامه فیتیله هر 
هفته شنبه تا دوشنبه روى آنتن می رود که قرار است از هفته پیش 
 رو در روزهاى شنبه تا چهارشــنبه پخش شود. این برنامه ساعت

۰۰: ۱۹ از شبکه دوى سیما روى آنتن می رود.
کارگردان برنامه تلویزیونی فیتیله، در ادامه صحبت هاى خود اظهار 
کرد: صحبت هایی براى ساخت ســرى جدید این برنامه صورت 
گرفته و وزارت بهداشــت در حوزه مشارکت آماده همکارى است 
تا برنامه را در حوزه سالمت جلو ببریم و به همین دلیل محوریت 

سرى جدید برنامه »فیتیله« سالمت، پیشگیرى و درمان است.
وى یادآور شــد: هم اکنون مراحل ادارى ساخت فصل جدید این 
برنامه طی می شــود و با پایان یافتن این مراحل، به امید خدا فکر 
می کنم بتوانیم در یک ماه آینده این برنامه را جلوى دوربین ببریم.

 تولید فصل جدید »فیتیله«
یک ماه دیگر آغاز می شود

هشت اثر سینمایی بخش مسابقه بلند پویانمایی پذیرفته 
شده در سی امین جشنواره بین المللی فیلم هاى کودکان 

و نوجوانان اعالم شد.
 با داورى هیئت انتخاب بخش پویانمایی، فیلم سینمایی 
پویانمایی امین و اکوان به کارگردانی زحل رضوى، دنیاى 
کیف ها اثر حمید نخعــی، راز پروانه ها از علی تنهایی و 
رهایی از بهشت به کارگردانی علی نورى اسکویی، ازجمله 
آثار راه یافته به این بخش از جشنواره کودک ونوجوان 
است. همچنین فهرست مقدس به کارگردانی محمدامین 
همدانی،کلیله و دمنه به کارگردانی علیرضا توکلی بینا، 
کله آهنی اثــرى از غالمرضا مال احمــدى، ماجراهاى 
مالنصرالدین در بخش خارج از مســابقه به کارگردانی 
جمال رحمتی نیز از دیگر آثار پذیرفته شــده در بخش 
مسابقه بلند پویانمایی سی امین جشنواره بین المللی 

فیلم هاى کودکان ونوجوانان است.

راهیابی 8 اثر پویانمایی به 
جشنواره بین المللی کودک

سعید خانی به چند عامل اساسی در موفقیت اکران فیلم علی 
احمدزاده اشاره کرد.

ســعید خانی تهیه کننده و پخش کننده ســینما با اشاره به 
موفقیت فیلم ســینمایی »مادر قلب اتمی« در گیشه گفت: 
زمانی که یک فیلم مدت ها توقیف می شــود، آن قدر حرف 

و حدیث پیش می آید که فهمیدن آن براى مردم جذاب 
است و این باعث رفتن آنها به ســینما جهت دیدن فیلم 
مورد بحث می شود. وى افزود: از سویی تیم بازیگران این 
فیلم و از همه مهم تر حضور ترانه علیدوستی و محمدرضا 
گلزار نیز مزید بر علت شد تا این فیلم در جذب مخاطب 
موفق باشد.خانی ادامه داد: عده اى فیلم را دوست دارند و تبلیغ 
می کنند و عده اى آن را دوســت ندارند؛ این کشمکش هاى 
عالقه و عدم عالقه نیز باعث به وجود آمدن جوى براى جذب 
مخاطب خواهد شد. وى اظهار داشت: متفاوت و جوان بودن 

قصه فیلم و تمایل مخاطب براى دیدن این نوع فیلم، به رونق 
گیشه آن افزوده است.خانی درباره جدیدترین فعالیت دفتر 
پخش خود خاطرنشان کرد: با عوامل فیلم سینمایی »شنل« 
به توافق رسیدیم و این روزها به دنبال رایزنی با سرگروه جهت 
اکران هستیم. گفتنی است داستان فیلم »مادر قلب اتمی« 
در شب توزیع یارانه ها رخ داده و اتفاقاتی به واسطه عدم امکان 
برداشــت از کارت روى می دهد. بازیگــران اصلی این فیلم 
محمدرضا گلزار، ترانه علیدوستی، پگاه آهنگرانی و مهرداد 

صدیقیان هستند.

 توقیف فیلم »مادر قلب اتمی«
باعث افزایش فروش آن شد
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با استفاده از خودروهای گوگلی؛

 گوگل نقشه آلودگی هوای خیابان 
را تهیه می کند

گوگل با استفاده از هزاران خودروی خود که به منظور تهیه تصاویری 
از خیابان های شهرهای مختلف دنیا به کار گرفته، در حال تهیه نقشه 

آلودگی هوای خیابان های شهرهاست.
خودروهای یاد شده قبال تصاویر موجود در خدمات نمای خیابانی یا 
Street View را تهیه کرده بودند و با طی کردن میلیون ها کیلومتر 
راه به کاربران اینترنت امکان می دهند تصاویر دیجیتالی خیابان های 

مختلف را مشاهده کنند.
گوگل از چند سال قبل از خودروهای مذکور برای گشت و گذار در 
خیابان های آمریکا و جمع آوری اطالعات در مورد میزان آلودگی 
هوای آنها اســتفاده کرده و حاال نتیجه این بررســی در دسترس 
 کاربران قرار گرفته اســت. نتایج اولیه اجرای ایــن طرح از آدرس

 https://www.edf.org/airqualitymaps در دســترس 
عالقه مندان اســت. گوگل برای اجرای این طــرح با صندوق دفاع 
از محیط زیست موســوم به EDF و شرکت Aclima نیز همکاری 

کرده است.
نقشه های اولیه تهیه شده میزان آلودگی هوا در خیابان های شهر 
اوکلند کالیفرنیا را به مخاطبان نشــان می دهــد و از طریق میزان 
آالینده هایی مانند اکسید نیتریک، دی اکسید نیتروژن، کربن سیاه و 
سفید متصاعد شده از اتومبیل ها و کامیون ها و ... قابل مشاهده است.
در صورت حضور طوالنی مدت انسان در معرض چنین آلودگی هایی 
خطر وقوع حمالت قلبی، ســکته و برخی انواع سرطان ها افزایش 

می یابد.
در این نقشــه ها، زوم کردن روی خیابان ها برای مشاهده دقیق تر 
داده ها و سطح آلودگی ها ممکن است و از این طریق می توان نقاط 
آلوده تر شهرها را شناسایی کرد تا راه هایی برای کاهش آلودگی در 

این مناطق یافت شود. 
هنوز مشخص نیست این طرح چه زمانی در دیگر نقاط جهان اجرا 

می شود.

فناورانه

دانشــمندان ایرانــی 
ضربان ســاز بی سیم و 
بدون باتری ساخته اند 
کــه می تــوان آن را 
مستقیما در قلب بیمار 

قرار داد.
دکتر آیدیــن باباخانی 
اســتاد مهندسی برق 
دانشگاه رایس و دکتر 
مهدی رضوی پژوهشگر موسسه قلب تگزاس و استادیار کالج پزشکی بایلور 
یک ضربان ساز بدون باتری بی سیم ســاخته اند. این دستگاه را می توان به 

طور مستقیم در قلب بیمار کار گذاشت.
به طور معمول ضربان ساز به طور مستقیم در قلب کار گذاشته نمی شود. بلکه 
دستگاه در مکانی قرار می گیرد که جراحان بتوانند به طور دوره ای باتری آن 

را با جراحی های جزئی جایگزین کنند.
اما ضربان سازی که دانشمندان ایرانی ساخته اند از یک سکه کوچک تر است 
و می تواند انرژی یک باتری خارجی را به طور بی سیم برداشت کند. به این 
ترتیب نیازی نیست جراحان این باتری را جابه جا کنند و در نتیجه دستگاه 

عملکرد بهتری خواهد داشت.
این ضربان ساز که نمونه اولیه آن در سمپوزیوم بین المللی ریزموج در آمریکا 
عرضه شده به ریزتراشه ای چهار میلی متری شامل خازن و سوئیچ، یک آنتن 
گیرنده برای تبدیــل جریان متناوب و واحد مدیریت برق مجهز اســت که 
می تواند فرکانس سیگنال ضربانی  تولیدشده توسط ضربان ساز را با افزایش یا 

کاهش انرژی تابیده به آنتن گیرنده تنظیم کند.

برای کمک به جراحی قلب؛

دانشمندان ایرانی ضربان ساز بی سیم 
ساختند

توسط محققان ایرانی صورت گرفت؛

 طراحی و ساخت موتورهای توربوجت
 و توربوفن

مسئول کمیته تخصصی موتورهای هوایی ســتاد صنایع دانش بنیان هوایی و 
هوانوردی معاونت علمی گفت: طراحی و ساخت موتورهای توربوجت و توربوفن 

از توان علمی باالی متخصصان داخلی خبر می دهد.
حسین پورفرزانه در خصوص پیشرفت های حوزه موتور هوایی، بیان کرد: طراحی 
و ســاخت موتورهای هوایی توربوجت، توربوفن و دیگر موتورها سبب افزایش 

خودباوری ملی کشور شده است.
وی افزود: حوزه موتورهای هوایی در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است و در 
نقشه جامع علمی کشور به عنوان یکی از زیربخش های هوافضا و از اهداف نظام 

علم و فناوری محسوب می شود.
به گفته پورفرزانه، برخی ویژگی ها، ظرفیت ها و توانمندی های ایران مثل پهناور 
بودن این سرزمین، موقعیت ممتاز ژئوپولیتیک، تجربه کسب توانمندی در طراحی 
موتورهای هوایی و بهره برداری از آنها، سابقه طوالنی در فعالیت های هوایی و 
هوانوردی، وجود زیرساخت های مناسب تعمیرات و نگهداری، طراحی و ساخت 
موتور،  وجود دانشگاه ها و پژوهشگاه های کالس جهانی و وجود نیروی انسانی 
مستعد، نخبه و متخصص ضرورت توجه به این بخش را در کشور نشان می دهد.

دنیــای رایانــه ها در 
حال پیشــرفت خیره 
کننده ای اســت. حاال 
ســطح چشــمگیری 
از توانمنــدی در این 
سیســتم ها در قالب 
مصنوعــی  هــوش 
رونمایــی شــده که با 
بررســی دقیق تصاویر 

اندام های مختلف یک بیمار، طول عمر وی را پیش بینی می کند.
این نوآوری توسط گروهی از محققان دانشگاه آدالید در استرالیا ارائه شده 

است.
در این مطالعه، محققان از هوش مصنوعی برای آنالیز دقیق تصاویر پزشکی 
قفسه ســینه ۴۸ بیمار اســتفاده کردند. در واقع از روی چنین آنالیزهای 
رایانه ای، این پیش بینی قابل انجام است که کدام بیماران طی ۵ ساله آینده از 
دنیا خواهند رفت. ضریب دقت چنین پیش بینی در مقایسه با پیش بینی های 

مبتنی بر تشخیص های کلینیکی فعلی ۶۹ درصد است.
این مطالعه نخستین مورد در نوع خود محسوب می شود که طی آن تصاویر 
پزشــکی و هوش مصنوعی دو فاکتور اساسی در پیش بینی طول عمر بیمار 
در نظر گرفته می شــود. یکی از محققانی که در این پروژه حضور داشــته 
می گوید: پیش بینی آینده بیمار از این جهت ســودمند اســت که پزشکان 
را قادر می سازد تصمیمات بهتری برای آینده درمانی وی اتخاذ کنند. قرار 
 اســت در مرحله بعدی این مطالعه، هزاران بیمار مورد بررســی دقیق قرار 

گیرند.

هوش سنج

دو عدد طناب یک متری و به اندازه کافی فندک داریم 
و اگر ســر یا ته یک طناب را آتش بزنیم 1 دقیقه طول 
می کشد تا کامل بسوزد. سوال این است که چکار کنیم 
تا بتوانیم هر دو طناب را دقیقا ظرف ۴۵ ثانیه بسوزانیم.

نکته : ما فقط می توانیم با ســرو ته طناب کار داشته 
باشیم نه جای دیگری.

جعبه ها را در کنار یکدیگر قرار داده و آنها را به ترتیب شماره 
گذاری می کنیم ، سپس از هر جعبه به تعداد شماره آن 
جعبه از آن حبه قند بر می داریم مثال از جعبه شماره 1 ، 
یک حبه قند و از جعبه شماره 2 ، دو حبه قند بر می داریم 
و . . . تا جعبه شــماره 100 که از آن جعبه صد حبه قند بر 
می داریم . سپس این حبه قندهای برداشته شده را وزن 
می کنیم .عدد حاصل را از 5050a  کم می کنیم . عددی 

که به دست می آید شماره جعبه سبک تر خواهد بود !

  معمای شماره 2156

  جواب معمای شماره 2155

در دنیای اینترنت همیشــه موارد کشف نشده  زیادی 
وجود دارند. وب سایت هایی با ایده هایی نو، برنامه هایی با 
کاربردهای جدید و مطالبی ناب که برای ما تازگی دارند. 
در بین این شلوغی های روزمره انگار همیشه به چیزی 
نیاز داریم که ما را از این حال و هوا بیرون ببرد؛ به جایی 
که شاید هیچ انسانی وجود نداشته باشد و فقط طبیعت 

را ببینیم و از آن آرامش بگیریم.
البته همیشه الزم نیســت برای دیدن طبیعت دل را به 
دریا بزنید، خود را میان درختان انبوه جنگل پیدا کنید 
یا از نزدیک به صدای موج ها گوش دهید. خوشبختانه 
وب ســایت هایی وجود دارند که می توانند این فضاهای 
 زیبــا و آرامش دهنــده را به خانــه یا محل کار شــما

 بیاورند.
برخی از مردم بــرای آرامش یافتن در میــان انبوهی 
از شــلوغی های شهری، ســعی می کنند یک موسیقی 
بی کالم گوش دهند یا از صدا های ضبط شــده طبیعت 

اســتفاده کنند. صدا هایی مانند وزیدن بــاد در میان 
برگ هــای درختان بــزرگ، موج های ســرکش دریا 
یا چه چــه پرندگانی خــوش آواز می توانند شــما را از 
 خود بیخــود کنند و حــس زیبایی در شــما به وجود 

آورند.
اما وب سایتی که امروز به شما معرفی می کنیم حتی بهتر 
از این صدا های ضبط شده  است. ویدئو هایی بسیار زیبا 
و آرامش بخش که از کیفیت بســیار خوبی برخوردارند 
 و صرفا بــرای ایجــاد آرامش در بدن شــما ســاخته

 شده اند.
اگر دوست دارید کمی افکار خود را نظم بدهید و از دمای 
 Moodica مغز خود بکاهید، پیشنهاد می کنم حتما از
استفاده کنید که همچون یک مسکن قدرتمند می تواند 

به شما آرامش دهد. 
https://www.moodica.:آدرس این وب سایت

com برای گرفتن این نرم افزار
کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

با تماشای این ویدئوها آرامش بگیرید

علم پژوهی

محقق ایرانی دانشگاه کونکوردیای کانادا،  نسل جدیدی 
از صفحات خورشیدی را با استفاده از کرم های ضدآفتاب 

تولید می کند.
تقریبا کســی باور نمی کند که کرم های ضدآفتاب به 
جز حفاظت از پوســت در برابر پرتوهای مضر خورشید 
کارآیی دیگری هم داشته باشند، اما گروهی از محققان 
ایده هیجان انگیز تولید برق از این نوع کرم ها را دنبال 

می کنند.
در کرم های ضدآفتاب ترکیبی به نام اکسید روی وجود 
دارد که در محافظت از پوست در برابر پرتوهای خورشید 

به عنوان عنصر کلیدی در نظر گرفته می شود.
اما این ترکیب به عنوان یک نیمه هادی هم شــناخته 
می شود که می توان از آن در تولید نسل جدید صفحات 
خورشیدی، حسگرهای گازی اپتیکی و لیزرهای ماورای 
بنفش اســتفاده کرد و جالب اینکه از همین ترکیب به 
ظاهر ساده می توان برای تولید گاز هیدروژنی بهره گرفت 
که قابلیت جایگزین کردن نفت خام به عنوان سوخت 

خودروها و کامیون ها را دارد.
امیر حسن پور محقق، دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه 
کونکوردیای کانادا می گوید: ویژگی مهم اکسید روی در 
مقایسه با سایر نیمه هادی ها در این است که این ترکیب 
به وفور وجود داشته و قیمت چندانی هم ندارد. در نتیجه 
می توان از آن در فرآیندهای ارزان قیمت اما باکیفیتی 

استفاده کرد.
به گفته این محقق، با اســتفاده از ایــن نگرش جدید 
می توان به تولید سیســتم هایی با ضریب عملکرد باال 

امیدوار بود که در ارائه آنها به مواد کمیاب نیاز نیست.
حســن پور با همکاری شــمار دیگری از محققان این 
دانشگاه روشــی نوین برای پردازش اکسید روی ارائه 
کرده اند تا بتوان از آن به عنوان یک نیمه هادی استفاده 
کرد. حاال آنها امیدوارند که نســل جدیدی از صفحات 
خورشیدی و سلول های سوختی هیدروژنی ساخته شود 
که عملکرد به مراتب بهتری نسبت به نسخه های فعلی 

داشته باشند.

نوآوری  محقق ایرانی در یک فناوری کاربردی؛

ردپای کرم ضد آفتاب در 
صفحات خورشیدی جدید

وانپالس5سیامخردادرونماییمیشود
کمپانی چینی وان پالس به دلیل اینکه عدد ۴ در فرهنگ چینی نشانه بدشانســی است، 
نسخه ای از گوشی خود را با نام وان پالس ۴ ارائه نکرده و مستقیما به سراغ وان پالس ۵ رفته  

که در تاریخ 20 جوالی )۳0 خرداد( رونمایی خواهد شد.

آمازون بار دیگر با گوشی»آیس« به بازار 
گوشی های هوشمند باز می گردد

بعد از شکســت کمپانی آمازون در تولید گوشی های هوشمند با 
fire phone در سال 201۴، این شرکت بار دیگر اعتماد به نفس 
خود را به دست آورده و خبرها حاکی از عرضه یک گوشی هوشمند 

جدید به بازار است.
موفقیت اعجاب انگیز بلندگوهای اسمارت اکو آمازون و ترکیب آن 
با الکسا باعث تقویت بخشیدن به تداوم حضور کمپانی آمازون در 

تکنولوژی های روز شده است.
خبرها و شایعه ها حاکی از آن اســت که این کمپانی می خواهد با 
یک گوشی هوشمند جدید به نام»ICE« وارد عرصه این بازار شود.

از عللی که باعث شکست فایر فون شــد این بود که آمازون از یک 
نسخه پیچیده اندروید استفاده کرده بود که شامل گوگل موبایل 
سرویس نمی شد. بدین خاطر کاربران نمی توانستند از قابلیت های 
گوگل پلی، جی میل و دیگر اپلیکیشــن هایی که به صورت روتین 
بسیار پراستفاده هستند، بهره بگیرند. آمازون همین نسخه اندروید 

را در بسیاری از تبلت های خود نیز استفاده می کرد.
بر اساس شــنیده ها و گزارش ها گوشی هوشــمند جدید آمازون 
صفحه نمایشــی بین ۵/2  تا ۵/۵ اینچ دارد. ایــن مدل مجهز به 
رم 2 گیگابایت و حافظه داخلی 1۶ گیگابایــت و اندروید 7.1.1 
است. پردازنده نســبتا قوی ۴۳۵ اسنپدراگون و سی پی یو هشت 
 هسته ای و Adreno 505 GPU از دیگر ویژگی های این گوشی

 است.
جای تعجب اســت که آمازون الکسا روی این دســتگاه ها دیده 
 نمی شــود در حالی کــه اخیرا روی دســتگاه های دیگــر مانند

 HTC 11 حضور دارد. هنوز، نرم افزار به کار رفته روی این گوشی 
آخرین نسخه نیست که این به این معناست که الکسا می تواند قبل 

از پرده برداری از گوشی به آن افزوده شود.
دلیل مشخصی برای نام گذاری آمازون برای گوشی جدیدش یعنی 
ICE اعالم نشده است. شاید بعد از شکست فایرفون برای اینکه به 
مشتری هایش نشان دهد که این گوشی، همان مدل قبلی نیست، 

یک نام بر خالف آن انتخاب کرده است.

نوآوری در علم پزشکی؛

پیش بینی طول عمر بیمار با هوش 
مصنوعی

انقالب در دنیای سخت افزار
محققان شــرکت آی بی ام یــک گام دیگر به تولید تراشــه های 
نانومتری نزدیک شدند، تحقق این هدف به معنای جای دادن ۳0 

میلیارد ترانزیستور در نوک ناخن است.
در حال حاضر اکثر تراشــه های عرضه شــده برای اســتفاده در 
رایانه های شــخصی و لپ تاپ ها 1۴ نانومتری هستند و البته در 

برخی موارد از تراشه های 10 نانومتری هم استفاده می شود.
اما آی بی ام در تالش برای تولید تراشه های کوچک تر نیز هست. 
این شرکت دو سال قبل اولین تراشه های 7 نانومتری را تولید کرد 
و حاال از تولید اولین نمونه های تراشــه های ۵ نانومتری خبر داده 

است.
قرار است جزییات فنی مربوط به تولید این تراشه طی هفته آینده 
در کنفرانس Symposia 2017 در کیوتوی ژاپن اعالم شود. دو 
شرکت Samsung  و  Globalfoundries در زمینه تولید این 

تراشه با آی بی ام همکاری کرده اند.
کارشناسان می گویند اســتفاده تجاری از تراشه های 7 نانومتری 
از ســال 201۸ آغــاز می شــود و بنابرایــن تولیــد محصوالت 
 مجهز به تراشــه هــای ۵ نانومتری تا قبل از ســال 2020 محقق

 نمی شود.
آی  بی ام مدعی است این تراشــه ها در مقایسه با تراشه هایی که 
فعال در بازار موجود هســتند تا ۴0 درصد عملکرد بهتری دارند و 
مصرف انرژی آنها هم 7۵ درصد کمتر از تراشــه های فعلی است. 
بنابراین می توان پیش بینی کرد که تراشــه های ۵ نانومتری در 
 بازار گوشی های هوشمند و تبلت ها با استقبال گسترده ای مواجه

 شوند.

تا به حال به این فکر کرده اید که بدن چگونه می تواند قدرت 
و ســرعت خود را تنظیم کند؟ یا به اصطالح چگونه خود را 
همیشه کوک نگه دارد؟ دانشــمندان با بررسی مگس میوه 
موفق به کشف شواهدی از وجود یک ابرساعت شدند که تمام 
ساعت های درونی دیگر مرتبط با الگوهای خوابیدن و خوردن 
و همچنین عملکــرد اندام های مختلــف را هدایت می کند. 
مگس میوه نیز مانند انســان دارای چندین ســاعت داخلی 
شبانه روزی اســت که بر ریتم فرآیندهای بیولوژیکی روزانه 

آنها تاثیر می گذارد.
به گفته یک تیم تحقیقاتی، این امر در نهایت به صورت تجربی 
اثبات می کند که مدل به اصطالح نوسانگر دوتایی ریتم روزانه 

فیزیولوژی و رفتاری ما را متعادل می سازد.
کریســتین وگنر، از دانشگاه وورتســبورگ آلمان و یکی از 
محققان، در این باره گفت: »این اولیــن توضیحات تجربی 

جامع از مسیری مرتبط با ساعت های شــبانه روزی است و 
نشان می دهد که مدل نوســانگر دوتایی در واقع در برخی از 
موارد درست اســت.«تمرکز اصلی تیم تحقیقاتی بر مسیر 
عصبی )ابرساعت فرضی( بود که ساعت شبانه روزی در مغز 
مگس میوه را به یک ساعت محیطی در غده پیش سینه ای، 

که وظیفه تولید استروئید را بر عهده دارد، مرتبط می کرد.
این غده به دلیل ســیگنال هایی برای تخم گذاری، فرآیندی 
به شدت زمان بندی شده که معموال صبح های خیلی زود رخ 

می دهد، به مگس میوه می دهد، انتخاب شد.
از مطالعات قبلی بر مگس های میوه می دانیم که ساعت مغز و 
ساعت غده ای هر دو در فرآیند زمان بندی تخم گذاری دخیل 
هستند. سوال اینجاســت که چگونه آنها با یکدیگر همگام 

می شوند؟
دانشمندان قادر به شناســایی نوع خاصی از نورون ها به نام 

»PTTH« بودند که اطالعات زمانی را از ساعت مرکزی در مغز 
می گیرد و به ساعت محیطی در غده پیش سینه ای می رساند.

سپس در آزمایش های تکمیلی، سرعت ساعت شبانه روزی 
مگس میوه را کاهش دادند و ریتــم تخم گذاری از چرخه دو 

ساعته به چرخه ای 27 ساعته افزایش یافت.
دانشمندان شاهد اثر مشــابهی بودند؛ وقتی سرعت ساعت 
مرکزی مغز کاهــش یافت، دوباره چرخــه تخم گذاری 27 
ساعته ای حاصل شــد.در این میان، وقتی که ساعت مرکزی 
مغز به طور معمول شروع به کار کرد، سرعت ساعت محیطی 
غده ای کاهش یافت و ریتم تخم گذاری در چرخه 2۴ ساعته 

باقی ماند.
این امر نشان می دهد که یک ابرساعت، مسئول ارشد تنظیم 
زمان است )حداقل در این مورد(. به خاطر اینکه مسیرهای 
عصبی مطالعه شده شبیه به سیستم پیدا شده در ریتم شبانه 
روزی پستانداران اســت، نتایج این مطالعه می تواند درباره 
انســان ها نیز صدق کند؛ البته قبل از اینکه بتــوان به طور 
صد در صد از این قضیه مطمعن شــد، نیاز به انجام مطالعات 

بیشتری داریم.
گمان می شود ابرساعت در انسان در هسته سوپراکیاسماتیک، 
بخشی از ناحیه هیپوتاالموس مغز، قرار دارد و متشکل از 20 
هزار نورون است.این ناحیه از نشانه هایی مانند نور روز استفاده 
می کند تا دریابد چه موقع باید حالت خواب آلود داشته باشد و 

چه موقع باید در حالت بیداری قرار گیرد.
نحوه عملکرد این ساعت ها و پیام رسانان بیولوژیکی در کنار 
هم مسئله ای است که دانشــمندان هنوز در حال تحقیق و 
بررسی آن هســتند. هرچه که اطالعات بیشتری در این باره 

کسب کنیم، می توانیم خود را سالم تر نگه داریم.
خستگی پس از مســافرت های هوایی یکی از مواردی است 
که نشــان می دهد یک لغزش در این سیستم متعادل منجر 
به احساس ناخوشایند شدیدی در انســان می شود، البته تا 
دیروقت بیدار ماندن و تماشای تلویزیون هم کمکی نمی کند.

حاال به لطف مگس های میوه، اطالعاتمان درباره ساعت های 
بیولوژیک کمی بیشتر از گذشته است.

دانشمندان با مطالعه الگوهای ریتم شبانه روزی متوجه شدند که یک ساعت مرکزی در بدن، قادر به کنترل 
همزمان چندین ساعت دیگر است.

اینابرساعتداخلیتمامریتمهایشبانهروزیماراکنترلمیکند

 به تازگی گروهی از دانشمندان چینی موفق 
شده اند با بهره گیری از شــیوه اپتوژنتیک، 
به راهی برای پایش مســتمر گلوکز و تولید 
انسولین برای مبتالیان به دیابت دست یابند. 
انسولین، هورمونی اســت که در بدن تولید 
می شود و قند به دســت آمده از خوراکی ها 
را به انــرژی تبدیل می کند. بــدن بیماران 

دیابتی در تولید انسولین دچار مشکل است 
و به همین دلیل، این بیماران باید به صورت 
پیوسته انسولین دریافت کنند. با وجود این، 
بررسی میزان انسولین و تزریق آن کار دشوار 
و زمان بری است. در این میان، دانشمندان 
توانسته اند با تحریک سلول های تولیدکننده 
انســولین در بدن موش های آزمایشگاهی، 

دیابت این موجودات را کنترل کنند.  در این 
مطالعه، ابتدا هشــت ژن حساس به نور را با 

روش مهندسی ژنتیک تولید کردند. 
گفتنی اســت؛ گیاهان به صورت طبیعی از 
این ژن ها برخوردارند. وقتــی این ژن های 
برخوردار از پروتئین حســاس بــه نور در 
معرض نور قرار می گرفتند، فعال می شدند 
و انســولین تولید می کردند. بــرای تامین 
نور مورد نیاز، چند المپ ال ای دی پشــت 

موش ها قرار دادند. همچنین یک اپلیکیشن 
اندرویــدی نیز برای این کار طراحی شــد. 
این اپلیکیشــن می توانست المپ ال ای دی 
را روشن و شــدت نور آن را نیز تنظیم کند. 
بررسی ها نشان داد این شــیوه می تواند به 
خوبی به کنترل ســطح انســولین و از بین 
بردن نشــانه های دیابت بینجامد. با وجود 
این، هنــوز میزان کارآیی این شــیوه روی 

انسان بررسی نشده است.

کنترل دیابت با نور و گوشی هوشمند
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يادداشت
حفاری های غیرمجاز در تپه های تاریخی فریدن 

رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری فریدن گفت: سودجویان 
با هدف کشف آثار باستانی و گنج، بیش از200 تپه ومحوطه باستانی در فریدن 

را حفاری کرده اند.

آن سوی خبر

  شناسایی 600 نوع گیاه دارویی 
در نطنز

دبیر دومین جشنواره طبیعت گردی، طب سنتی  نطنز
و گیاهان دارویی شهرســتان نطنــز گفت: در 
شهرستان نطنز حدودا 600 گونه گیاه دارویی در طبیعت شهرستان 
شناسایی شــد که به اذعان یکی از گیاه شناســان برجسته کشور، 

400نوع آن ارزش دارویی و صنعتی دارد.
محمود رضــا فقیهی در جلســه کمیتــه فرهنگــی و هنری این 
جشــنواره کــه در اداره فرهنــگ و 
ارشاد اســامی شهرســتان نطنز 
برگزار شــد، اظهار کــرد: دومین 
جشــنواره طبیعت گــردی، طب 
ســنتی و گیاهان دارویی 
شهرستان نطنز، از 
روز دوشــنبه 
6 تیرمــاه و 
مصادف با عید 
سعید فطر به مدت 
چهار روز در شهرستان 

نطنز برگزار می شود.
وی درخصوص حضور فعال خبرنگاران در این جشنواره گفت: عاوه 
بر استفاده از ظرفیت اصحاب رسانه شهرستان، از تعداد 20 خبرنگار 
کشوری دعوت به عمل آمده و برایشان کارت خبرنگاری صادر شده 
اســت تا شــاهد انعکاس لحظه به لحظه برگزاری این جشنواره در 
رسانه ها، سایت ها، نشریات، گروه ها و کانال های خبری کشوری و 
استانی باشیم. فقیهی اضافه کرد: بعد از برگزاری جشنواره تاکنون 
حدود 700 خبر ویژه جشنواره گردشگری و طبیعت گردی و گیاهان 
دارویی در اینترنت قرار گرفته کــه به محض کلیک روی واژه نطنز، 
این خبرها قابل دسترســی و خواندن اســت که ذهن ها را به سوی 
شهرستانی فرهنگی، تاریخی، گردشگری و علمی سوق می دهد که 

مهد فرهنگ و هنر نیز هست.
وی خاطرنشــان کرد: حدودا 600 گونه گیــاه دارویی در طبیعت 
شهرستان نطنز شناسایی شــد که به اذعان یکی از گیاه شناسان 
برجسته کشور که به عنوان پدر گیاه شناسی از ایشان یاد می کنند، 

400 نوع آن ارزش دارویی و صنعتی دارد.

 افتتاح مسجد جامع خورزوق 
شهرستان برخوار

مســجد جامع شهرک سیمرغ در شــهر خورزوق  شهرستان برخوار افتتاح شد.خورزوق 
رییس اداره اوقاف وامورخیریه برخوار گفت: این مسجد در زمین موقوفه ای 

به مساحت چهار هزار مترمربع و در مدت پنج سال ساخته شده است.
حجت االسام سید حسن فاضلی افزود: مسجد جامع شهرک سیمرغ در 
شهر خورزوق با کمک بیش از 10 میلیارد ریالی خیران و واقفان ساخته 

شده است.
وی گفت: این مسجد به مجموعه فرهنگی و قرآنی، کانون فرهنگی،پایگاه 
بسیج، خانه عالم، دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی و شش کاس درسی 

مجهز است.

اخبار

خوانسار سینما دیجیتال خوانسار در محل سالن 
اجتماعات هال احمر با نمایش فیلم 
»خوب، بد، جلف«  و با استقبال مردم فعالیت خود را آغاز 
کرد. این طرح با کمک اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 
شهرستان خوانسار در قالب طرح سینما سام و با بهره گیری 
از یک دستگاه پخش دیجیتال اجرا شده است. طرح سینما 
سام را متولیان سینمایی کشور به منظور توسعه هنر هفتم 
در شهرهای بدون سالن سینما ولی دارای مکان های مناسب 
نمایش فیلم که حدود 100 شهر کشور است، اجرا می کنند 
و خوانسار یکی از این شهرهاست. رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرستان خوانسار، در آیین افتتاحیه این سینما 
گفت: کسانی که سالن سینمای خوانسار را به سالن پذیرایی 
تبدیل کرده اند، به این شــهر خیانت کرده و باید پاسخگو 
باشند. جواد عصاری با اشاره به اینکه این سینما به صورت 
موقت در اختیار خوانســار قرار گرفته است، گفت: تنها با 
استقبال عمومی می توان این شهر را به یک سینمای ثابت 

مجهز کرد.

خوانسار رییس اداره زندان خوانســار گفت: 
امسال 8 محکوم مالی و جرایم غیرعمد 
زندان خوانسار با بدهی بیش از یک میلیارد تومان در انتظار 
کمک خیران هستند. مختار نقنایی زاده اظهار داشت: امسال 
تعداد محکومان مالی و جرایم غیرعمد واجد شرایط در زندان 
شهرستان خوانسار 6 نفر با مجموع بدهی 99 میلیارد ریال 
هستند. وی با اشاره به اینکه جشــن گلریزان امسال روز 
چهارشــنبه 17 خرداد ماه)دیروز( مصادف با دوازدهم ماه 
مبارک رمضان برگزار شد، افزود: امسال 8 محکوم مالی و 
جرایم غیرعمد زندان خوانسار با بدهی بیش از یک میلیارد 
تومان در انتظار کمک خیران هســتند. رییس اداره زندان 
خوانسار با بیان اینکه میزان جمع آوری کمک های جشن 
گلریزان سال گذشته یک میلیارد و 37 میلیون و 820 هزار 
ریال بــوده اســت، گفــت: از کمک های تعهــدی مبلغ 
433میلیون و 320 هزار ریال آن تا کنون وصول شده است. 
وی با بیان اینکه سال گذشته از طریق این تعهدات و آورده 
شخصی، 11 زندانی با بدهی بالغ بر 7 میلیارد و 495 میلیون 
ریال آزاد شدند، عنوان کرد: کمک ستاد دیه در سال 95 در 
دو زمینه کمک های پرداخت شده است که شامل کمک های 
باعوض بالــغ بر 722 میلیون و تســهیات بانکی بالغ بر 

615میلیون ریال است.

 سینما دیجیتال خوانسار
 افتتاح شد

8 محکوم مالی زندان خوانسار 
در انتظار کمک خیران 

روسـتای دهق از توابع شهرسـتان فریدن، یکی از روسـتاهای 
خوش آب و هوای این منطقه اسـت؛ روسـتایی که  بخشـی از 
رودخانـه  زاینده رود از وسـط آن عبور می کنـد و این در حالی 
اسـت که مردمان ایـن منطقـه در گرم تریـن روزهای سـال و 
در ماه مبـارک رمضـان با مشـکل قطعی آب  شـرب دسـت و 

پنجـه نـرم می کنند.
عـاوه بـر بـروز مشـکل در بخـش شـرب، آبیـاری کشـت 
محصـوالت کشـاورزان در نهر بـرزن نیز بـا قطعـی آب، دچار 
مشـکل شـده اسـت و امکان تباهی بخشـی از محصـوالت به 
دلیـل نرسـیدن آبیـاری در زمـان معیـن و گرمای هـوا وجود 

دارد.
بـه گـزارش مهـر، علیرضـا فـوالدی، یکـی از اهالی روسـتای 
دهـق فریدن، ضمـن تاییـد قطعـی 10 روزه آب در روسـتای 
دهـق می گویـد: روسـتای دهـق دارای بیـش از 200 خانـوار 
اسـت و ایـن در حالی اسـت کـه باوجـود منابـع آبی فـراوان، 
هنـوز منبـع آب  بهداشـتی و مناسـبی بـرای مصـرف شـرب 

روسـتا تامین نشـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه از 10 روز گذشـته تاکنون مـردم این 

روسـتا با اسـتفاده از دبـه، آب مـورد نیـاز خـود را از چاه های 
حفـر شـده توسـط اهالـی برداشـت می کننـد، اظهـار کـرد: 
ایـن در حالی اسـت کـه تضمینی بر بهداشـتی بـودن آب این 

چاه هـا نیـز وجود نـدارد.
ایـن شـهروند روسـتای دهق بـا اشـاره بـه اینکه در گذشـته 
آب شـرب روسـتای دهق از محـل چاهی بـا مدیریـت بخش 
خصوصـی تامیـن می شـد، ادامـه داد: بـا ورود دولـت، بـرای 
تامیـن آب شـرب، چاهـی جدیـد حفـر و پـس از مدتـی بـا 
کمبـود آب مواجـه شـد و حـدود 10 روز مـی شـود کـه قرار 
اسـت با حفر چاه پشـتیبان، مجـددا آب شـرب مردمـان این 

روسـتا توسـط ایـن چـاه تامین شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه طـی ایـن 10 روز  اقداماتـی بـرای 
اسـتفاده از چـاه قدیمـی نیز انجـام شـد، اضافه می کنـد: این 
در حالـی اسـت کـه تاکنـون اجـرای ایـن پـروژه نیـز ممکن 

نبـوده اسـت.
ما با مشـکل قطعـی طوالنی مدت آب در روسـتاهای کاشـان 
مواجـه هسـتیم؛ ولـی درخصـوص قطعـی آب در این روسـتا 

اطاعی نـدارم.

فـوالدی با تاکیـد بـر اینکـه در برخی از سـاعات شـب آب در 
لوله هـای آب خانگـی جریان می یابـد که این آب نیز مناسـب 
نبـوده و کیفیـت خوبـی نـدارد، تصریـح کـرد: از مسـئوالن 
انتظـار مـی رود که هـر چـه زودتر نسـبت بـه حل مشـکات 

سـاکنان ایـن منطقـه اقـدام کنند.
اطالعی از قطعی آب در فريدن ندارم

اما محمدحسـین قرائتی، مدیـر کل آب و فاضاب روسـتایی 
اسـتان اصفهـان، ضمـن ابـراز بی اطاعـی از قطعـی آب در 
روسـتای دهـق می گوید: ما بـا مشـکل قطعی طوالنـی مدت 
آب در روسـتاهای کاشـان مواجـه هسـتیم؛ ولـی درخصوص 

قطعـی آب در ایـن روسـتا  اطاعـی ندارم.
وی که معتقد اسـت امکان قطعی 10 روزه آب شـرب در هیچ 
روسـتایی وجود نـدارد، ابراز می کند: سـابقه چنیـن اتفاقی را 

در اسـتان اصفهان نداشته ایم.
مدیرکل آب و فاضاب روسـتایی اسـتان اصفهان با اشـاره به 
اینکه سـامانه 1523 در خصوص قطعی آب در استان اصفهان 
پاسـخگو خواهد بود، ادامـه  داد: باید توجه داشـته باشـیم که 
برخـی از قطعی هـا، در بـازه زمانـی یـک تـا دو روزه اغلب به 
دلیـل سـوختن پمپ اتفـاق مـی افتـد کـه در این مـدت و تا 

تعویـض پمپ،  امـکان اسـتفاده از منبع آب وجـود دارد.
شروع مجدد جريان آب شـرب در دهق، منوط به 

تايیديه شبکه بهداشت است
امـا طـی تمـاس تلفنـی  بـا سـامانه 1523 کارشناسـان این 
سـامانه نیـز از وجـود ایـن مشـکل بـی اطاع بـوده و پـس از 
دقایقـی بررسـی، جریان مجـدد آب شـرب روسـتای دهق را 

منـوط بـه تاییدیـه شـبکه بهداشـت اعـام کردند.
در ایـن راسـتا باید یـادآور شـویم که ایـن روزهـا درخصوص 

حـل مـشـکــات مــردم 
مناطـق دوردسـت، خـود 
شـهـرونــــدان بــیش از 
مسـئوالن همت گمـارده و 
بااسـتفاده از ظرفیت فضای 
مجـازی کـه در دسـترس 
همـگان نیـز قـرار دارد، 
صـدای خـود را بـه گـوش 
مسـئوالن رسـانده اند و در 
ایـن زمینـه مسـئوالن باید 
نسـبت بـه حـل مشـکات 
متبوعشـان  بخش هـای 
بیـش از گذشـته تـاش 
گرمـای  چراکـه  کننـد؛ 
در  هـم  آن  طاقت فرسـا 
مبـارک  مـاه  روزهـای 
رمضـان، تحمـل مشـکل 

کمبـود یـا قطعـی آب را بـرای مـردم از همیشـه سـخت تر 
کـرده اسـت.

پرونده قطعی آب شرب در روستاهای اصفهان با قطعی ۱۰ روزه آب در دهق از توابع شهرستان  فريدن
فريدن قطورتر شد و اين امر مشکالت زيادی را برای اهالی اين روستا ايجاد کرده است.

قطع ۱۰ روزه آب در روستايی که میزبان دائمی زاينده رود است!

مردم؛ تشنه توجه مسئوالن

تحدید حدود اختصاصی
3/505 شــماره صــادره: 1396/42/374119 - 1396/03/11 نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه  پالک شماره 3654/17 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مقصود صداقت فرزند بالل در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 96/04/10 ساعت 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 اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 7814  قویدل 

رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)139 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/525 در خصوص پرونده کالســه 960045 خواهان بانک ملــت به مدیریت هادی 
اخالقی فیض آثار بــا وکالت داود نیک نام دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت 
1- حسینعلی سلطانی 2- محمد مهدی سلطانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/05/2  ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7364 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()125 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/526 در خصوص پرونده کالسه 318/96 خواهان محمدحسین حشمت دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت جعفر بابائی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 96/5/4 ســاعت 9 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 شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهیدخرازی حدفاصل خ آتشگاه و 
خ میرزاطاهر مجتمع شماره 3 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 شــود. م الف: 7360 شــعبه 53 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()106 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/527 در خصــوص پرونــده کالســه 1313/96 خواهان غالمحســین جبارزارع 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت عبدالــه علیخانی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/5/2 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان شهیدخرازی حدفاصل خ 
آتشگاه و خ میرزاطاهر مجتمع شماره 3 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: 7446 شعبه 53 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( )106 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351102124 ابالغنامــه:  شــماره   2 /528
9609980351100202 شماره بایگانی شــعبه: 960234 خواهان عبدالحمید کالنی 
دادخواســتی به طرفیت خواندگان محمد جعفــر ذواالکتــاف زاده و داود گرجی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 356 ارجاع 
و به کالســه 9609980351100202 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/5/3 
و ساعت 12 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 7469 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)179 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/529 در خصوص پرونده کالســه 951474 ش 11 خواهان ســید باقر موسوی با 
وکالت آقای محمود حیدری کلیشادی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رضوان 
منصوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/05/3  ساعت 11/30 تعیین 

گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7380 شعبه 
11 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()113 کلمه، 

یک کادر(
ابالغ راي

3/541 کالســه پرونده: 94-392 شــماره دادنامه: 94/8/30- 887 مرجع رسیدگي: 
شعبه 34 شوراي حل اختالف اصفهان خواهان: علي آقاجاني کوپایي نشاني: اصفهان 
میدان مرکزي میوه و تره بار خوانده: حمیدرضا جبار زارع نشاني مجهول المکان. با 
عنایت به محتویات پرونده و نظر یه مشــورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و 
به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي قاضي شورا  دعوي: علي آقاجاني 
کوپایي بطرفیت حمیدرضا جبار زارع. بخواســته مطالبه مبلغ یک میلیون ریال وجه 
چک شماره. 388131 عهده بانک مسکن شــعبه میدان جمهوري اصفهان به انضمام 
مطلق خســارات قانوني- با توجه به بناي اصول مســتندات در ید خواهان و گواهي 
عدم پرداخت صادره از ســوي بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده با توجه به اینکه در 
جلسه رسیدگي حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این شعبه  ارائه ننموده بر شورا 
ثابت است لذا به استناد مواد 210 و 212 قانون تجارت و 198و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت اصل 
خواســته و یکصدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانک مرکزي بر عهده اجراي احکام مي باشــد در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نماید. راي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این 
شعبه مي باشد. م الف: 7411 شعبه 34 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )253 

کلمه، سه کادر(
ابالغ رای

3/543 شماره کالسه پرونده : 951154 شماره دادنامه : 9600284-96/02/13 مرجع 
رسیدگی شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حسین جعفری به 
نشانی اصفهان ، برآن شمالی منشــیان منزل جعفری پالک45 با وکالت مجید منفرد 
شهرضا به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی حدفاصل چهارراه وکال و شیخ 
مفید مجتمع سرو طبقه 2 واحد 7 خوانده: اکبر ناجی زادگان به نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی خواهان آقای حسین جعفری فرزند حسن  با وکالت آقای مجید 
منفرد بطرفیت خوانده آقای اکبر ناجی زادگان فرزند حسین بخواسته مطالبه وجه نه 
فقره چک به مبلغ 6/040/000 ریال به شــماره های 584411-67/2/20 و584414-
67/4/15و 310438-67/2/8 و584417-67/4/31 و584416-67/2/10 و 584415 
-67/3/5 و 310441-67/3/30 و 310440-67/4/30 و 310439- 67/4/30 بعهــده 
بانک ملت و ملی به انضمام هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و مدارک پیوستی و اظهارات وکیل درجلسه رسیدگی مورخ 96/1/30 بشرح 
دادخواست تقدیمی و نظر به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداختی توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ به نحو نشر آگهی درجلسه رسیدگی حضور 
نیافته و الیحه ای مستند و محکمه پســندی د رمقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 310 
و313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و چهل هزار ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ به پرداخت مبلغ 476.000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکهای فوق الذکر در 
حق خواهان صادر اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7397 
شعبه 12حقوقی شورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره 2 ()381 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
3/564 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب باغ پالک 1574 فرعی از 11516 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین اسماعیلی فرزند قدیر علی 
در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027013967 مورخ 1395/10/27 
از طرف هیــات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید  حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/4/10 روز 
شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخــذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد. م الف: 8192 هادی زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/566 کالسه پرونده : 951605 شماره دادنامه : 9609976793600389 - 96/3/4 
مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان.خواهان : لطفعلی حسینی 
به نشــانی: علویجه خونداب خ فاطمیه منزل شخصی خوانده: علی ناصری به نشانی 
مجهول المکان. خواسته: تقاضای حکم تخلیه و مطالبه اجور معوقه با احتساب مطلق 
خسارات دادرسی گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی آقای لطفعلی حسینی بطرفیت آقای علی ناصری بخواسته تخلیه یکباب منزل و 
مطالبه اجور معوقه به مدت 6ماه از قرار ماهیانه 4.000.000 ریال جمعا 24.000.000 
ریال با احتساب خسارات با بررسی اوراق پرونده و صورتجلسه مورخه 96/2/17 با 
توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
نیز ارسال ننموده و همچنین احراز مالکیت خواهان و وجود رابطه استیجاری فیمابین 
و این که اجاره بهای ماهیانه عین مستاجره 4.000.000ریال تعیین شده بدلیل فتوکپی 
اجاره نامه مضبوط در پرونده شورا دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد ماده 
490 قانون مدنی و ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 198 
قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ24.000.000 ریال بابت 6ماه اجاره بها و مبلغ2.200.000 ریال بابت 
هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی ظرف 
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد سپس ظرف 20روز پس از 
آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص 
تقاضای تخلیه با توجه به اینکه خوانده منزل را تخلیه نموده و کلید آن را به خواهان 
داده قرار رد دعوی اعالم می گردد. م الف: 7419 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شماره یک ()315 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/567 کالسه پرونده: 950875 شماره دادنامه: 9609976796300288- 96/2/14 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 33 شورای حل اختالف خواهان: مازیارنجفی به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی خ ساحل کوچه ساحل پالک 2. خوانده: مهدی محمد تقی کاشی 
به نشانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مازیارنجفــی به طرفیت مهدی 
محمد تقی کاشــی به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره 
937586- 95/3/31 به عهده بانک شهر به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 2/470/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 95/3/31 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7426 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()289 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/568 کالسه پرونده: 951569 شماره دادنامه: 9609976796300351- 96/2/23 

مرجع رســیدگی کننده: شعبه 33 شــورای حل اختالف خواهان: مهدی شکرالهی به 
نشــانی اصفهان اتوبان شــهید خرازی ســه راه کهندژ اول خ کهندژ جنب بانک ملت 
مغازه پمپ سازی سیدان وکیل: آقای مسعود صباغ زاده به نشانی اصفهان هتل پل 
ابتدای چهار باغ باال کوچه باغ نگار ســاختمان اداری باران طبقه 3 پالک 15 خوانده 
ستار زرچغایی به نشانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای مهدی شکرالهی به 
وکالت آقای مسعود صباغ زاده به طرفیت ســتار زرچغایی به خواسته مطالبه مبلغ 
59/500/000 ریال وجه چک به شــماره 901/16323009 مورخ 94/9/22 به عهده 
بانک پســت بانک ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت 
تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 59/500/000 ریال بابت اصل خواســته 
و 2/452/500 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/9/22 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 
 7409 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/569 کالســه پرونده: 95-532 شــماره دادنامه: 59- 96/2/13 مرجع رسیدگی 
شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجید وطن خواه به نشانی اصفهان 
خ اباذر کوی 26 پالک 12. خوانده: علیرضا پاکروان لنبانی به نشانی مجهول المکان 
خواســته مطالبه مبلغ وجه ســه فقره چک به مبلغ 42/400/000 ریــال با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
آقای مجید وطن خواه به طرفیت آقای علیرضا پاکروان لنبانی به خواســته مطالبه 
مبلغ 42/400/000 ریال وجه چک به شماره 948890- 948891- 443600 به عهده 
بانک ســپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/400/000 ریال بابت اصل خواســته 
و صد و بیست و شش هزار تومان و هزینه نشــر آگهی هر سه مرحله طبق اجرای 
احکام محاسبه می گردد بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/9/11 و 93/10/11 و 93/08/17 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7432 شعبه 35 

حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )319 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

3/485  شــماره 29/96 ش 54 - 96/2/23 مهدی خزاعی بوزانی دارای  شناسنامه 
شماره 10005 به شرح دادخواست به کالسه 29/96 ش 54 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده کــه شــادروان ربابه خبازی 
خوراسگانی به شناســنامه 1623 در تاریخ 96/01/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پســر و یک دختر 
1- محمدعلی خزائــی بوزانی ش.ش 220 )پســر( 2- اکبر خزائــی بوزانی ش.ش 
4732)پسر( 3- مهدی خزائی بوزانی ش.ش 10005 )پسر( 4- عفت خزائی بوزانی 
ش.ش 81 )دختر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6587 شــعبه 54 حقوقی  شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره دو(

)148 کلمه، 2 کادر(

درخصوص حل 
مشکالت مردم 

مناطق دوردست، 
خود شهروندان بیش 

از مسئوالن همت 
گمارده و بااستفاده از 

ظرفیت فضای مجازی، 
صدای خود را به گوش 

مسئوالن رسانده اند

No. 2156 | June 08,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2156 |  پنجشنبه 18 خرداد 1396 | 13 رمضان 1438

7 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تعهد ایجاد اشتغال در چهارمحال و 
بختیاری در این استان بیش از ۱۷ هزار شغل است، عنوان کرد: از این تعداد شغل بیش 

از چهار هزار شغل در شهرستان شهرکرد ایجاد می شود.

۴۰۰۰ شغل در شهرکرد ایجاد می شود
اخبار

۱۳۲هزارتن آهن اسفنجی درکارخانه فوالد چهارمحال وبختیاری 
تولیدشــده اســت. از زمان راه اندازی کارخانه فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری تاکنون ۱۳۲ هزارتن آهن اسفنجی در این 

کارخانه تولید شده است.
عملیات احداث کارخانه فوالد از سال ۸۶ با برنامه ریزی اولیه تولید 
ساالنه ۸۰۰ هزار تن اسلب در ســه مرحله احیای مستقیم، فوالد 

سازی و تامین زیرساخت، جنبی و پشتیبانی آغاز شد.
این کارخانه به عنوان نخستین واحد فوالدی از طرح های هفتگانه 

فوالد کشور آبان ماه سال گذشته به بهره برداری رسید.

بهمن عسگری در نشست با خبرنگاران با اشاره به راه اندازی 
۱۲ باغ گردشگری در اســتان، اظهارداشت: در حال حاضر 
۷۶ خانه مســافر، ۱5 هتل، ۷ اقامتگاه بوم  گردی، ۲۰ دفتر 
خدمات مسافرتی و ۱۲ مرکز رزرواسیون و اطالع رسانی در 

استان وجود دارد.
وی با اشــاره به افزایش تعداد تخت های اســتان از ۸5۰ به 
۲4۰۰ تخت، افزود: سال گذشــته 4 هزار و ۷۰۰ گردشگر 
خارجی از نقاط مختلف اســتان بازدید کردند ضمن اینکه 
سعی داریم از طریق رایزنی با اصفهان گردشگران خارجی را 

به سمت استان هدایت کنیم.

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به طرح جامع گردشگری 
استان بیان کرد: این طرح تهیه و تصویب شده است و طبق 
نامه ای که تنظیم  شده باید متناظر با طرح دولت اعتبارات در 
اختیارمان قرار دهد در همین راستا ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان اعتبار برای منطقه مشــایخ اختصاص یافته است به 
گونه ای که سعی داریم امسال در منطقه دوپالن، زیپ الین 

راه اندازی کنیم.
عســگری با بیان اینکه ســال گذشــته ۳۲ میلیارد تومان 
تســهیالت در حوزه گردشــگری از صندوق توســعه ملی 

پرداخت شد، خاطرنشان کرد: امسال بخش خصوصی ۱55 
میلیارد تومان در بخش گردشــگری استان سرمایه گذاری 

کرده است.
 وی با اشــاره به نقــش صنایع دســتی در ایجاد اشــتغال 
گفت: استان در بحث خاتم، سرمه دوزی و نمد قابلیت های 
زیادی دارد، ضمن اینکه ســازمان میراث فرهنگی آمادگی 
راه اندازی بازارچه صنایع دســتی در نقاط مختلف اســتان 
را دارد. در همین راســتا راه اندازی مجتمع های کارگاهی 
صنایع دســتی برای افراد کم بضاعــت و توانمند در زمینه 
صنایع دستی، ایجاد تشکل های صادراتی و انعقاد تفاهم نامه 
با دستگاه های مختلف از دیگر اقدامات این سازمان در زمینه 
صنایع دستی است. سال گذشته 5 میلیارد تومان تسهیالت 
 در حوزه صنایع دســتی به متقاضیان در اســتان پرداخت 

شد.
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افزوده شدن ۱۱ موزه به 
مجموعه موزه های استان،بیان کرد: اکنون در حال احداث 
بزرگ ترین موزه منطقه ای شامل موزه لباس، سنگ و کار و 
زندگی در شهرکرد هستیم که مرحله سفت کاری آن تمام و 

وارد مرحله نازک کاری شده است.
عسگری با بیان اینکه سال گذشــته یک هزار و ۳۱۲ نفر در 
حوزه صنایع دستی بیمه شدند، ادامه داد: بیش از 5۰ رشته 
صنایع دستی همراه با آموزش و مشــاوره رایگان و هدایت 
به سمت ایجاد اشــتغال به همراه تسهیالت ارزان قیمت در 

استان داریم.
وی با اشاره به برخورد با حفاران غیرمجاز گفت: سال گذشته 
۳۰ قلم آثار تاریخی و ۱۲ دســتگاه فلزیــاب از حفاران نیز 

کشف و ضبط شد.

با مسئوالن

زمین خواری5۷ میلیارد ریالی در شهرســتان سامان از 
توابع استان چهارمحال و بختیاری 

کشف شد.
فرمانده انتظامی استان 
گفــت:در پی کســب 
خبری مبنی بر تصرف 
بخشــی از اراضی ملی 
سامان در محدوده»فوالد 
آباد« توسط فردی موضوع 
به طور ویژه در دستور کار 
تیمی از ماموران پلیس آگاهی شهرســتان سامان، قرار 
گرفت. سردار»غالمعباس غالمزاده«  افزود:در بررسی های 
مشــترک فنی و میدانی کارآگاهان پلیس و کارشناسان 
اداره منابع طبیعی، مشــخص شد مســاحت ۳۷ هکتار 
از زمین های این محدوده به صــورت غیر قانونی تصرف 
و توسط  فردی تســطیح، ساخت وســاز، جاده سازی و 
حصارکشی شــده اســت. وی گفت:عامل زمین خواری 

شناسایی،دستگیروتحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف زمین خواری 57 
میلیاردی درچهارمحال

۱۳۲هزار تن آهن اسفنجی 
درچهارمحال وبختیاری تولید شد

 سازمان میراث 
فرهنگی آمادگی 

راه اندازی بازارچه 
صنایع دستی در 

 نقاط مختلف 
استان را دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته ۴ هزار و 
7۰۰ گردشگر خارجی از نقاط مختلف استان بازدید کردند.

هشتاد میلیون ریال بسته آموزشی در بین دانش آموزان 
عشــایری چهارمحــال 
و بختیاری توزیع شــد. 
رییــس اداره آمــوزش 
عشــایر  وپــرورش 
چهارمحال و بختیاری 
گفت: این  بســته های 
آموزشــی را موسســه 
علمی-آموزشی قلم چی 
در اختیــار  دانش آمــوزان پیش 
دانشگاهی عشایری در استان قرار داد. حاتم خالدی افزود: 
این بسته های آموزشی وقف عام است و کتاب های اهدایی، 
پس از مطالعه دانش آموزان به کتابخانه های مدارس انتقال 
می یابد تا دیگر دانش آموزان نیز در سال های آینده از آنها 

بهره مند شوند. 
رییس اداره آموزش و پرورش عشایر چهارمحال  و بختیاری 

افزود: ۱۶۸ مدرسه عشایری در این استان وجود دارد.

رییس اداره آموزش وپرورش عشایر استان:

بسته های آموزشی بین 
دانش آموزان عشایری توزیع شد

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری: 

۴۷۰۰گردشگر خارجی از چهارمحال و بختیاری بازدید کردند

همزمان با هفته محیط زیست و در مراســم دوازدهمین دوره 
جایزه ملی محیط زیســت ایران با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور در محل این 
سازمان درتهران، لوح تقدیر جایزه ملی محیط زیست ایران به 

دانشگاه شهرکرد اعطا شد. 
شایان شامحمدی، رییس دانشگاه شهرکرد نمایندگی از طرف 

دانشگاه، این لوح را دریافت کرد. 
در این لوح با امضای معصومه ابتکار، معــاون رییس جمهور و 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور آمده است: 
به نشان قدردانی از تالش ارزشمند و شایسته سپاس در زمینه 
مشارکت در ثبت ذخیره گاه زیست کره و تنگ صیاد و سبزکوه 
و راه اندازی کرســی پایدار کوهستان و اجرای طرح کاشت ۲۰ 
هکتار گل محمدی در راستای دانشگاه سبز، لوح تقدیر داوران 

جایزه ملی محیط زیست ایران به آن دانشگاه اهدا می شود.
گفتنی است؛ ســازمان حفاظت محیط زیست ایران به منظور 
افزایش مشارکت همگانی برای حفظ محیط زیست و تشویق 
و قدردانی از تالش کســانی که در این زمینه راهگشــا بوده و 

تاثیرات علمی و فرهنگی بســزایی در شناخت و توسعه دانش 
محیط زیست در بین اقشــار مختلف جامعه داشته اند، از سال 
۱۳۷۹ با اســتناد به ماده 4۶ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت 
و بهسازی محیط زیست و مصوبه ۲۳ دی ماه ۷۷ شورای عالی 
محیط زیست اقدام به برگزاری جایزه ملی محیط زیست کرده 
است و از فعالیت های افراد حقیقی و حقوقی حافظ محیط زیست 

قدردانی می کند.
پنجم ماه ژوئن میالدی برابر با ۱5 خرداد به عنوان »روز جهانی 
محیط زیســت« و از ۱5 تا ۲۱ خرداد به عنوان »هفته محیط 

زیست« نام گذاری شده است.
برنامه های هفته محیط زیست امسال با شعار »من با طبیعتم« 

اجرا می شود.

اهدای لوح تقدیر جایزه ملی محیط زیست به دانشگاه شهرکرد

دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود نســبت به مسئله فرهنگ و هنر 
اهتمام ویژه داشت و در همان سال ابتدایی کار خود طرح » سینما سالم« را 
اجرا کرد. در اجرای طرح سالم سینما در دهم بهمن ماه سال ۹۲ استقبال 
از تنها سینمای فعال در استان به گونه ای زیاد بود که این سینما مجبور شد 
چندین بار سانس اضافه برای اکران فیلم در نظر بگیرد. طرح سینما سالم به 
منظور دسترسی همگانی به سینمای ایران اجرایی شد و اکنون چهارمحال 
دوباره میزبان این طرح است. مجری طرح »سینما سالم « استان گفت: با 
اجرای این طرح ،در شهرهای مختلف استان، مردم به سینما دسترسی پیدا 
می کنند. ناصر قائدی افزود: در این طرح، برنامه اکران فیلم های روز ایران 
در مجتمع های فرهنگی هنری شهرهای مختلف استان انجام می شود. هم 
اکنون تنها دو سینما در شهرکرد و بروجن با نزدیک به ۶۰۰صندلی فعال 

هستند در حالی که جمعیت استان افزون بر ۹۰۰هزار نفر است.

»بُهون بافی« یا مهارت بافت سیاه چادر بختیاری در استان به عنوان یکی از 
آثار میراث فرهنگی ناملموس، ثبت ملی شد. مراتب ثبت این اثر در خردادماه 
جاری، از ســوی زهرا احمدی پور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به قاسم سلیمانی، استاندار 
چهارمحال وبختیاری ابالغ شد. ثبت آثار ناملموس با هدف حفظ و احیای 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ   های دیرینه انجام می شود.گفتنی است؛ جلسه 
دفاع از پرونده ثبت این اثر ناملموس سال گذشته در سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری انجام شد. عشایر بختیاری به اقتضای زندگی کوچ 
نشینی و رمه گردانی خود از نوعی مسکن متحرک استفاده می کنند که به 
گویش بختیاری به آن »بُهون« یا »سیاه چادر« می گویند. »بُهون« نوعی 
دستبافته داری است که توسط خود عشایر و از موی بز سیاه بافته می شود و 

به عنوان یک واحد مسکونی، از مهم ترین نیازهای عشایر است.

چهارمحال و بختیاری 
میزبان طرح»سالم سینما« 

»بُهون بافی« بختیاری 
ثبت ملی شد

700 واحد صنفی 
جدید در چهارمحال و 

 بختیاری ایجاد 
می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۷۰۰ واحدصنفی جدید در استان ایجاد خواهد شد.
سید نعیم امامی اظهار کرد: با توجه به درخواست متقاضیان پروانه کسب در بازار کسب و کار در سطح استان و وضعیت اشتغال در بخش های دیگر مقرر شد مجوز ۷۰۰ 

واحد صنفی طی سال جاری صادر شود. وی افزود: توزیع کننده نیز همانند تولید کننده نیاز به حمایت دارد.
امامی از اشتغال زایی یک هزار و 4۰۰ نفر با ایجاد این واحدهای صنفی جدید در استان خبر داد و گفت: سرمایه گذاری مورد نیاز برای این امر 4۲۰ میلیارد ریال است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: یکی از سیاست های دولت، الکترونیکی کردن مبادالت اقتصادی و دسترسی سریع مردم به کاال و خدمات مورد 
نیاز است و به همین دلیل ایجاد فروشگاه اینترنتی ضروری است.

وی با اشاره به مزایای فروشگاه اینترنتی از جمله ارتقای خدمات و کاهش هزینه عملیاتی، تصریح کرد: امسال سه فروشگاه اینترنتی با اشتغال زایی ۹ نفر و اعتبار شش 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در استان دایر خواهد شد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: 5۰۰ واحد تولیدی و خدمات فنی صنفی از طریق 

اعطای تسهیالت بانکی با اعتبار 45۰ میلیارد ریال نیز تا پایان سال تجهیز خواهند شد .

کمال اکبریان، فرماندار بن گفت: دوره آموزشی آشنایی با 
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به مدت ۲ روز و 
با حضور گروه های در معرض خطر، قصاب ها و دامداران در 

بن برگزار شد.
اکبریان با بیان اینکه تا کنون هیــچ موردی از این بیماری 
در منطقه مشاهده نشده، اضافه کرد: نشست آموزشی برای 
دهیاران در خانه های بهداشت روستایی در طول یک هفته، 
نصب بنر آشــنایی با بیماری تب کریمه کنگو و سم پاشی 
محل های نگهداری دام از دیگر اقدامات صورت گرفته برای 

پیشگیری از این بیماری در شهرستان است.
وی از مردم خواست ضمن رعایت نکات بهداشتی به ویژه از 
سوی گروه های در معرض خطر این بیماری مانند چوپانان، 
قصابان، دامداران، کارگــران کشــتارگاه های دام و کادر 
پزشکی، گوشت مصرفی خود را از فروشگاه های مجاز تهیه 
و قبل از خرید به مهر دامپزشــکی مندرج بر الشه کشتار 

توجه کنند.
گفتنی است؛ تب کریمه کنگو )CCHF( یک بیماری حاد 
تب دار و خونریزی دهنده، مشترک بین انسان و دام و نوپدید 
با عامل انتقال ویروس است که از طریق گزش کنه، خون، 

فرآورده های خونی و ترشحات منتقل می شود.
کوفتگی بدن، ســر درد، تب باالی 4۰ درجه، مشــکالت 
گوارشی، اسهال و استفراغ و خونریزی از نقاط مختلف بدن 

دوره آموزشی آشنایی با تب کریمه کنگو در بن

رییــس اتحادیــه میوه و 
تره بار شهرستان شهرکرد 
گفت: قیمت انواع سبزی 
در مــاه مبــارک رمضان 
به دلیــل افزایش تقاضا و 
کمبــود واردات افزایش 

یافت.
جمشــید آل مومن اظهار کرد: تولید، عرضه و قیمت انواع 
میوه مصرفــی در ماه مبارک رمضان مناســب بوده و هیچ 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد و تنها عرضه انواع سبزی 

در سطح بازار با مشکل مواجه است.
وی با اشــاره به اینکه قیمت انواع ســبزی در ماه مبارک 
رمضان افزایش یافته، تصریــح کرد: هم اکنون هر کیلوگرم 
سبزی خوردن از دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۹۰۰ تومان و هر 
کیلوگرم سبزی آشی و خورشتی از یک هزار و 5۰۰ تا یک 

هزار و ۹5۰ تومان به فروش می رسد.
آل مومن فروش سبزی بیش از این قیمت را تخلف دانست 
و گفت: فروشندگان باید با دریافت سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی، 
محصول میوه را در بازار به فروش برســانند و دریافت سود 
بیشتر تخلف محسوب شده و با این موضوع به صورت جدی 

برخورد خواهد شد.

قیمت سبزی در چهارمحال و 
بختیاری گران شد

معــاون امــور بازرگانی و 
توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیــاری 
گفت: اطالعــات یکهزار و 
55۲ انبار و ســردخانه در 

سامانه جامع انبار این استان ثبت شد.
حسن شمسی پور افزود: همه کسانی که کاالی مازاد خود را 
در انبار، یخچال و سردخانه به صورت انبوه نگهداری می کنند، 
باید اطالعات محل نگهداری را در ســامانه جامع انبار ثبت 
کند. وی با بیان اینکه هنوز مهلت ثبــت اطالعات انبارها و 
سردخانه ها به اتمام نرسیده و مالکان این واحدها می توانند 
نســبت به ثبت نام اقدام کنند، اظهار کــرد: مطابق آمار و 
اطالعات سال های گذشته حدود 4 هزار انبار و سردخانه در 

این استان وجود دارد.
شمسی پور گفت: بارنامه برای آن دسته از انبارها، یخچال ها و 
سردخانه هایی که اطالعات محل نگهداری خود را ثبت کرده 

باشند، صادر می شود.
شمسی پور تصریح کرد: مالکان انبارها و سردخانه می توانند 
اطالعات واحد خود را در ســامانه www.nwms.ir ثبت 

کنند.

اطالعات یکهزار و 55۲ انبار و 
سردخانه در استان ثبت شد

مانند دهان، بینی و دستگاه تناســلی از عالئم این بیماری 
به شمار می رود.

گوشت مصرفی خود را از 
فروشگاه های مجاز تهیه و قبل از 

خرید به مهر دامپزشکی مندرج بر 
الشه کشتار توجه کنند

رییس هیئت ورزش های ناشنوایان چهارمحال و بختیاری گفت: 
ورزشکار چهارمحالی در ششــمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی 

ناشنوایان حضور خواهد داشت.
فرزاد رحیمی اظهــار کرد: ابوذر ربیع زاده پــس از حضور در پنج 
مرحله اردوی ارزیابی و انتخابی تیم ملی کشتی ناشنوایان توانست 

به ششمین اردوی آمادگی تیم ملی راه یابد.
وی ادامه داد: ششمین مرحله از اردوی آماده سازی تیم های ملی 
کشــتی فرنگی و آزاد ناشــنوایان از ۲۰ خرداد در آکادمی کشتی 
شهید رضایی تهران آغاز و ربیع زاده به همراه ۱5 ملی پوش دیگر 

تمرینات خود را در این اردو دنبال می کنند.
 رییس هیئت ورزش های ناشنوایان چهارمحال و یختیاری با اشاره 
به اینکه ششمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی ناشنوایان تا اول 
تیرماه سال جاری ادامه دارد، افزود: ورزشکاران شرکت کننده در 
این اردو اواخر تیرماه  امســال برای حضور در رقابت های بیست و 

سومین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان عازم ترکیه می شوند.
رحیمی اضافه کرد: ربیع زاده تنها نماینده اســتان در این دوره از 
مسابقات المپیک ناشنوایان است که از اواخر سال گذشته تاکنون 
با حضور در پنج مرحله اردوی تیم ملی کشتی ناشنوایان، خود را 

برای کسب خوش رنگ ترین نشان المپیک آماده می کند.

حضور ورزشکار چهارمحالی در 
اردوی تیم ملی کشتی ناشنوایان

فرمانده انتظامی شهرســتان بروجن از انهدام باند سارقان احشام با 
شش فقره سرقت و کشف ۱۱۹ رأس احشام در این شهرستان خبر 
داد. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقــل از پایگاه خبری نیروی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری غالمعلی شکری، اظهار کرد: در پی 
وقوع چند فقره سرقت احشام در برخی مناطق شهرستان بروجن، 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس آگاهی این شهرســتان قرار گرفت. وی ادامه داد: کارآگاهان 
پلیس با بررسی سرنخ های به جا مانده و یک سری اقدامات اطالعاتی، 
باند شش نفره سارقان احشام که در شهرستان بروجن اقدام به سرقت 
می کردند را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی 
در مخفیگاهشان دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان بروجن 
افزود: متهمان در بازجویی های فنی کارآگاهان پلیس به شش فقره 
سرقت احشام اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۱۹ رأس احشام 
کشف شد. شــکری اضافه کرد: شش سارق دســتگیر شده پس از 

تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن خبر داد:

 انهدام باند سارقان احشام
 با 6 فقره سرقت در بروجن

مدیرامور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از برداشت 
۲ هزار و 5۰۰ کیلوگرم »کاســنی« از گیاهان دارویی کمیاب برای 

نخستین بار از مزارع شهرستان اردل خبر داد.
ابراهیم شیرانی اظهار کرد: برداشــت گیاه دارویی کاسنی بصورت 
ازمایشی در سطح ۱۰ هزار مترمربع از مزارع این شهرستان در سال 
زراعی جاری کشت شــد و در اواســط خردادماه امسال این میزان 
محصول استحصال شد.  وی بیان کرد: در سال زراعی آینده بخش 
عمده ای از اراضی زراعی اردل به کشت گیاه دارویی کاسنی اختصاص 
خواهد یافت . مدیرامور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
توضیح داد: این محصول کمیاب دارویی پس از خشــک کردن به 

کارگاه های تولید عرقیجات به استان اصفهان ارسال می شود.
شــیرانی تصریح کرد: توســعه کشــت گیاهان دارویی با توجه به 
ویژگی های زیست محیطی و تنوع آب و هوایی چهارمحال و بختیاری 
از اولویت هایی است که از سوی دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته 
است. وی گفت: اجرای طرح کشــت گیاهان دارویی کم آب بر در 
استان با هدف جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر، رونق 

اقتصادی و افزایش اشتغال را نیز بدنبال دارد.

برداشت ۲/5 تن گیاه دارویی کاسنی 
در اردل

رییس اداره میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري شهرستان 
فارسان گفت: با توجه به قدمت کتیبه هاي مکان گردشگري پیرغار 
روستاي ده چشمه در نظر داریم بااعتباري بالغ بر 4۰۰ میلیون ریال 

این کتیبه هاي تاریخي را بازسازي و مرمت کنیم.
شاهین ایل بیگي پور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبري تحلیلي 
پیرغار در مورد مشکالت این کتیبه ها،بیان داشت: نفوذ رطوبت به 
دلیل نزوالت جوي از قسمت باالدست آنها یکي از آسیب هاي عمده 
است که رفع آن در برنامه قرار دارد. وي آسیب هاي بستري و منظري 
را از دیگر مشکالت این کتیبه ها عنوان کرد و گفت:رفع آسیب هاي 
بیولوژیکي در ســنگ ها، رویــش گیاهان، گل ســنگ و همچنین 

تواناسازي متن کتیبه ها نیز در دستور کار قرار دارد.
وي بابیان اینکه تعلل در مرمت این آثار به دلیل مشکالت رطوبتي و 
بارندگي هاي اخیر بوده است، اضافه کرد: با توجه به مساعد شدن هوا 
عملیات اجرایي مرمت کتیبه هاي مشروطیت در کانون گردشگري 

پیرغار از هفته آتي آغاز مي شود.

کتیبه هاي مکان گردشگري پیرغار 
مرمت و بازسازي مي شود

شهرستان
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دیدن آســمان آبی بــا ابرهای 
ســفید، این روزها بــرای اکثر 
مــردم بخصــوص کســانی که 
درابرشهرهایی چون اصفهان زندگی می کنند، بی شک به 

یک آرزو شبیه است.
آلودگی هوا )یعنــی حضور یــک، چند و یــا مخلوطی از 
آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد( به اندازه ای است که 
برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات، 

گیاهان و اموال شود.
اما پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری، یکی از رهاوردهای 
انقالب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع شده و با 
توسعه صنعتی و زیاد شدن شــهرها، بر میزان و شدت آن 

روز به روز افزوده می شود. 
تکیه اساســی بر منابع انرژی فســیلی از قبیل زغال، نفت، 
گاز و درنهایت آزاد شــدن مواد ناشــی از احتراق این مواد، 
فرآورده هــای مضر و زیان بخشــی را به همــراه می آورد 
 که حیــات موجودات زنــده به ویــژه انســان ها را تهدید 

می کند.
از نخستین دهه های قرن بیستم، به دنبال مشاهده ارتباط 
میان آلودگــی هوا و تخریب محیط زیســت، بســیاری از 

کشورهای صنعتی پیشرفته، تحقیقات و برنامه های علمی 
خود را برای کنترل آالینده های بسیارمضر آغاز کردند؛ اما 
متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال رشد، این 
مســئله آن طور که باید مورد توجــه قرارنگرفته و وضعیت 
آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ، رفته رفتــه رو به وخامت 

می گذارد.
از آنجا که آالینده های زیست محیطی، انسان عصر حاضر را 
مورد تهدید قرار داده است، پرداختن به این موضوع مهم در 
آســتانه آلودگی باال و غیرقابل تحمل هوا در تهران و دیگر 
ابرشهرها ضروری به نظر می رسد تا از جهات مختلف مورد 

بررسی و واکاری مجدد قرار گیرد.
برای داشــتن هوای پاک و ســالم در عصر کنونی که عصر 
فناوری و استفاده از وسایل پیشرفته است، باید اقدامی جدی 
صورت گیرد؛ چرا کــه با افزایش جمعیت، اگــر روند آلوده 
کردن هوا به همین ترتیب پیش رود، به زودی شاهد نابودی 
الیه ازن خواهیم بود و با از بین رفتن آن، محیط زیست نیز 

نابود خواهد شد. 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی، مترو و دوچرخه، انتقال کافی 
نت صورتی و ســاخت کارخانه ها و پاالیشگاه ها به خارج از 
شهرها، تهیه بنزین با فرمولی که بهتر بسوزد و کمتر آلودگی 

ایجاد کند، کاشــت درختان و ایجاد فضای سبز در شهرها، 
حفظ و احیای جنگل ها، اســتفاده از سوخت گاز طبیعی و 
انرژی هسته ای، سرپوشیده کردن فاضالب ها برای متصاعد 
نشدن گازهای ناشی از تجزیه آنها در برابر خورشید، دفع و 
نابود کردن صحیح زباله ها به ویژه زباله های بیمارستانی و...، 
ازجمله اقداماتی است که با انجام آنها می توان از آلودگی هوا 

جلوگیری کرد.
اینها دالیلی است که ضرورت داشتن هوای پاک را برای تمام 
اقشار نشــان می دهد و این درحالی است که در اصفهان به 
عنوان یک کالن شهر، بر اساس آمار ثبت شده از ابتدای سال 
جاری تا دیروز )17خردادماه سال 1396(، هیچ روز پاکی را 

تجربه نکرده است.
رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان، در مورد وضعیت آب وهوای کالن شهر اصفهان در 
فصل بهار اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده از ابتدای سال 
جاری تا پایان روز گذشته )که درمجموع 78روز می شود(، 

تعداد روزهای پاک صفر بوده است.
بابک صادقیان تعداد روزهای ســالم شهر اصفهان را 71روز 
عنوان داشت و گفت: در این مدت تعداد روزهای ناسالم برای 
گروه های حساس 7 روز بوده و از نداشــتن تعداد روزهای 

ناسالم و برای عموم ابراز خرسندی کرد.
وی در ادامه، از نداشتن روزهای بســیار ناسالم در 78 روز 
ابتدایی ســال جدید خبر داد و یکی از دالیل7 روز ناســالم 
برای گروه های حساس در بعضی روزها را مربوط به عوامل 

خارجی دانست.
رییس اداره امور آزمایشــگاه های حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان در توضیح عوامل خارجی گفت: کانون های 
گردوغباری که از مناطق جنوب و جنوب غرب کشــور وارد 

می شود، یکی از این عوامل است.
صادقیــان عامــل دیگر را 
 سرعت وزش باد همچنین 
ســرعت بادهای شــدید 
منطقه ای دانســت و گفت: 
تعداد عمده روزهای ناسالم 
برای گروه های حساس، در 
فروردین ماه اتفاق افتاده که 
این موضوع با فعال شــدن 
کانون هــای گردوغبار در 
جنوب و جنوب غرب کشور 
مرتبــط بوده و ایــن عامل 
شهرستان های این قسمت 
از کشور تا مرکز آن را تحت 

تاثیر قرار داده است. 
وی عامل دیگــر این تعداد 
روزهــای ناســالم بــرای 
گروه های حساس را مربوط 

به کانون های اســتان دانست و خاطرنشــان کرد: تاثیر این 
عامل کمتر از کانون های خارجی است.

يادداشت
کشف کاالی قاچاق در نایین

فرمانده انتظامی شهر ستان نایین گفت: ماموران مستقر درایستگاه شهید شرافت 
بیش از دو میلیارد و 500میلیون ریال اسباب بازی قاچاق را در بازرسی از یک 

دستگاه کامیون کشنده که از بندر عباس عازم تهران بود، کشف کردند. 

اخبار

با مسئوالن

مدیر عامل موسسه فرهنگی زندگی نیکو، 7۴ درصد طالق ها 
را عاطفی عنوان کرد و گفت: آمار طالق کشور در ماه، 19هزار 
و 163 مورد بوده و آمار ازدواج در حال حاضر به علل مختلفی 
در کشور کاهش داشته اســت. محمد عابدینی، در مراسم 
ضیافت آسمان در محل پارک بوستان انقالب اردستان، به 
آسیب شناسی مباحث خانواده پرداخت و گفت: آمار طالق 
در کشور برای پسران از 21 تا 22 سال  و برای دختران 18 
تا 19 سال بوده است. دختران از سن 16 تا 19 سالگی در 
سن عدم ثبات شخصیت قرار داشته و قادر به انتخاب مرد 
زندگی خود نیستند. استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
با بیان اینکه بعضی ازدواج ها از روی احساسات صورت می 
گیرد، تصریح کرد: نتیجه آن می شود که فرد بعد از مدتی 
نسبت به انتخاب خود آگاه شده یا دچار افسردگی می شود. 
مدیرعامل موسسه فرهنگی زندگی نیکو، با بیان اینکه برای 
ازدواج سن مالک نیست، تصریح کرد: پسران 15 ساله در 
صورت داشتن سه نوع بلوغ عقلی، بلوغ جنسی و بلوغ مالی 
برای ازدواج مانعی ندارند. عابدینی با اشاره به اینکه والدین 
باید به فرزندان در سن بلوغ خود بیشتر توجه کنند افزود: 
وقتی فرزندان در فضای مجازی آلوده شــدند والدین تازه 

درصدد ازدواج فرزندان بر می آیند.

استنشاق گاز منو کسیدکربن موجب مرگ جوان 32 ساله در شهر 
جندق شد.

مســئول امور پایــگاه هــای فوریت های پزشــکی شهرســتان 
خوروبیابانک گفت: در این حادثه  کارگر جوان 32 ســاله که برای 
کار، به قنات مزرعه بهاباد درجندق از توابع خوروبیابانک رفته بود 
با استنشاق گاز منوکسید کربن دچار مسمومیت شد و جان باخت.

رضا رحمت افزود: تجمع گاز منوکسید کربن ناشی از فعالیت مولد 
برق در محیط بسته رشــته قنات 10 متری، موجب مرگ کارگر 

جوان شده است.

مرگ جوان جندقی با استنشاق گاز 
منوکسیدکربن

۷۴ درصد طالق های کشور 
عاطفی است

مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان با اشاره به 
برقراری بیش از 108 هزار تماس تلفنی با اتاق فرمان 115 اصفهان 
در اردیبهشت ماه امسال، گفت: در این مدت، تکنسین های اورژانس 
پیش بیمارستانی اصفهان، به 16 هزار و 666 ماموریت اعزام شدند.

غفور راستین اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری، 108 هزار و 
159 تماس تلفنی با اتاق فرمان 115 استان اصفهان برقرار شد که از 
این تعداد، 16 هزار و 666 ماموریت شامل 1۴ هزار و 850 ماموریت 

شهری و یک هزار و 816 ماموریت جاده ای انجام شد.
وی افزود: از مجموع ماموریت های انجام شده، 10 هزار و 991 مورد، 

غیرتصادفی و 5 هزار و 590 مورد تصادفی بوده است.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
در ماموریت های اردیبهشت ماه امســال، 12 هزار و 56 مصدوم و 
بیمار پس از دریافت خدمات درمانی فوریت های پزشــکی، توسط 
آمبوالنس به بیمارســتان، منتقل و 2 هــزار و 851 نفر به صورت 

سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
وی ادامه داد: در این مدت، 31 ماموریت احیــای موفق و 3 مورد 
کمک به زایمان مادر باردار، به نام تکنسین های فوریت های پزشکی 

استان اصفهان ثبت شد.

انجام بیش از ۱۶ هزار ماموریت 
اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان

بهار اصفهان؛ بدون روزهای پاک

بررسی یک نظام رتبه بندی بین المللی در سال 2016 نشان می دهد 
که دانشگاه های ایران در پژوهش، بهتر از فناوری و در فناوری بهتر 
از آموزش عمل کرده اند و 9 دانشگاه ایرانی در جمع برترین ها قرار 

گرفتند که در رأس آنها دانشگاه صنعتی اصفهان قرار دارد.
بررسی نظام رتبه بندی ســای ویژنز scivisions در سال 2016 
نشان می دهد که دانشگاه های کشور در بُعد پژوهش بهتر از فناوری 

و در بُعد فناوری بهتر از آموزش عمل کرده اند.
در حالی که دانشگاه های نسل ســوم به دنبال پیوند علم و فناوری 
هستند، نظام های رتبه بندی دانشگاه ها عمدتا بعد پژوهش را بیش 
از هر بعد دیگری مورد سنجش قرار می دهند که علت اصلی آن را 

باید در وجود پایگاه های استنادی جست وجو کرد.
اطالعات این رتبه بندی مربوط به فعالیت های دانشــگاه در دوره 

زمانی 2012 تا 2015 است.
دانشگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی تهران، تهران، صنعتی 
شریف، تبریز، شیراز، امیرکبیر، علم و صنعت ایران و دانشگاه تربیت 
مدرس، براساس رتبه بندی ســای ویژنز در بین 806 دانشگاه برتر 

دنیا قرار گرفتند.
دانشگاه صنعتی اصفهان در بین دانشــگاه های 500-۴01 دنیا و 
سایر دانشگاه ها در رده 600-501 قرار دارند. دانشگاه تهران در بین 
دانشگاه های کشور در بعد فناوری و آموزش بهتر از سایر دانشگاه ها 

عمل کرده است. 

 دانشگاه صنعتی اصفهان
برترین دانشگاه ایران 

برخورد 2 دستگاه خودروی ســواری پراید و پژو در جاده شهرضا 
روبه روی امامزاده، سه شنبه شب موجب مصدومیت 6 نفر شد.

مدیرحوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان گذشــته 
درگفت و گو با خبرنگارایرنــا گفت: این حادثه ســاعت 23 و ۴8 
دقیقه سه شــنبه شــب به اتاق فرمان اورژانس، اعالم شد و پس 
 از آن 2 واحــد امــدادی اورژانــس 115 به محل ســانحه اعزام 

شدند.
دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه رانندگی یک مرد، چهار زن 
و یک کودک مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی 

به بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرضا منتقل شدند.

 ۶ مصدوم
 در سانحه رانندگی جاده شهرضا 

رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان، از توقیف محموله 
یک میلیاردي بادام و گردوي خارجي قاچاق در بازرسي از یکي از 

انبارهاي تخلیه بار شهر اصفهان خبر داد.
سرهنگ ستار خسروي با اعالم این مطلب اظهار کرد: در پي خبري 
مبني بر دپو و توزیع مواد غذایي خارجي قاچاق توسط فردي در یکي 
از انبارهاي تخلیه بار اطراف شهر اصفهان، رسیدگي به موضوع در 
دســتور کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس قرار 

گرفت.
وي افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از 
درستي موضوع با هماهنگي مقام قضائي از محل موردنظر بازرسي 
به عمل آوردنــد که در نتیجه این عملیات، مقــدار یک تن و 200 

کیلوگرم بادام و یک تن گردوي خارجي قاچاق کشف شد.
رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان اصفهان، ارزش این 
محموله را یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این زمینه یک نفر 
دستگیر و همراه پرونده تشکیل شده، جهت سیر مراحل قانوني به 

مراجع قضائي تحویل داده شد.

توقیف محموله یك میلیارد ریالی 
بادام و گردوي قاچاق

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابراز نگرانی از 
اینکه سن مصرف دخانیات در کشور ما به 11 سال رسیده است، تاکید کرد: 
با بسیج امکانات رســانه های دیداری، مردم باید هر چه بیشتر از مضرات 

مصرف دخانیات آگاه شوند.
مهدی رفیعی تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری های قلبی و 

عروقی و سرطان ها،  مصرف دخانیات اعم از سیگار و قلیان است.
وی تاکید کرد: اجــرای کامل طرح ممنوعیت تبلیغــات و ترویج مصرف 
دخانیات باید از صداو ســیما کلید بخورد و با بســیج امکانات رسانه های 

دیداری، مردم باید هر چه بیشتر از مضرات مصرف دخانیات آگاه شوند.
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ابراز نگرانی از 
اینکه سن مصرف دخانیات در کشور ما به 11سال رسیده است، تصریح کرد: 

این یعنی زنگ خطرها به صدا درآمده و همه باید متوجه عواقب آن شوند.

لیست پزشکان حج آماده 
شد

سن مصرف دخانیات در 
کشور به ۱۱ سال رسید

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل احمر درخصوص اقدامات مرکز 
پزشکی حج و زیارت اظهار داشت: مرکز پزشکی حج مفتخر است که برای ارائه 
خدمات پزشکی به حجاح اقدامات الزم را انجام دهد تا نیازمندی ها و دغدغه های 
حجاج را از لحاظ پزشکی مرتفع سازد. علی مرعشی در ادامه افزود: شناسایی 
ســالمت زوار، معاینه، واکسینه شــدن و دیگر اقدامات الزم پزشکی، از جمله 
راهکارهایی است که مرکز، پیش از اعزام حجاج به سرزمین وحی انجام می دهد. 
اما تاکنون هیچ گونه اقدام پزشکی الزم صورت نگرفته است. وی بیان کرد: اکنون 
با شکل گیری کاروان ها، تعیین سرکاروان ها و ثبت نام زوار، هر سر کاروانی اسامی 
پزشکان اعزامی به سرزمین وحی را مشخص کرده است. وی با اشاره به تعیین 
هتل های محل اسکان حجاج در مکه و مدینه منوره نیز تصریح کرد: در حال حاضر 
هتل های محل اسکان زوار مشخص شده؛ اما اینکه زائران هر شهرستان در کدام 

هتل مستقر شوند، هنوز مشخص نشده است.

شرایط برقراری مستمری 
بازنشستگی و درمان برای 

ایرانیان خارج از کشور

معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی، شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از کشــور را تشریح کرد.
مجید حسن زاده اظهار کرد: در حــال حاضــر بیمه شــدگان صرفــا از خدمـات درمانـی مراکـز ملکـی و یـا طـرف قـرارداد سـازمان بـرای خـود و افـراد تحـت تکفـل قانونـی 
در داخل کشور برخـوردار می شوند و پرداخـت وسـایل کمـک پزشـکی و هزینـه کفـن و دفـن بـه ایـن قبیـل از بیمه شـدگان بـا رعایـت کلیـه شـرایط قانونـی انجام می شود.

وی ادامه داد: چنانچـه بیمـه شـده در برابـر تعهـدات قــرارداد منعقــدشده و پــس از پرداخــت حق بیمــه، درخواست بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی و بالطبع شــرکت 
در کمیســیون پزشــکی را داشته باشــد، در صــورت صــدور گواهــی پزشــک معالــج متخصــص مرتبـط مبنـی بـر غیرقابـل علـاج بـودن بیمـاری، اتمـام درمان هــای 
انجــام شــده و همچنیــن ازکارافتادگــی، شــخص بیمه شــده بــه همــراه مــدارک درمانــی طبــق مقــررات بـه کمیسـیون پزشـکی )کـه در داخـل کشـور تشـکیل 
می شــود(، معرفــی می شود و کمیسـیون پزشـکی موضوع ماده 91 قانـون تامین اجتماعی، از کارافتادگـی کلی بیمه شـده را بـه میزان حداقل 66 درصـد یا باالتر تعیین می کند.

 رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 856 زندانی 
جرایم غیر عمد استان اصفهان نیازمند 100 میلیارد تومان 

اعتبار برای رهایی از زندان هستند. 
احمد خسروی وفا در آیین گلریزان آزادی زندانیان جرایم 
غیر عمد اســتان اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای 15 خرداد، با اشــاره به اینکه برای چهارمین سال 
متوالی توفیق حضور در جمع خیرین استان اصفهان را دارم، 
اظهار داشت: خیرین ثابت کردند با دست های پر از خیر و 

برکتشان آزادی را به خانواده های زیادی هدیه کرده اند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر 856 نفر از زندانیان استان 
اصفهان به دلیل جرایم غیر عمد در زندان به ســر می برند،  
ابراز داشت: همه این افراد کامال ناخواسته دچار مشکالت 

مالی و اقتصادی شده اند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه در سال 
گذشــته 751 زندانی جرایم غیرعمد از زندان های استان 
اصفهان آزاد شــده اند،  تصریح کرد: این تعــداد زندانی با 

7۴میلیارد تومان از بند رهایی یافته اند. 
خســروی وفا که خود را میزبان مردم اصفهان عنوان کرد،  
افزود: مــردم اصفهان رتبه اول خیریــن و آزادی زندانیان 

کشور را به خود اختصاص داده اند. 
وی در ادامه با اشــاره به اینکه برای آزادی زندانیان جرایم 
غیر عمد اســتان اصفهان 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

داریم،  افــزود: شــاکیان بزرگ ترین خیران هســتند؛ به 
 گونه ای که ســال گذشــته 26 میلیارد تومان گذشــت

 کرده اند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه سال 
گذشته توسط قضات استان اصفهان 28میلیارد تومان حکم 
اعصار صادر شده است،  ابراز داشت: دستگاه قضائی استان 
اصفهان همواره سعی دارد از زندان به عنوان آخرین راهکار  

استفاده کند.
وی تصریح کرد: دادگستری استان اصفهان تامین یک سوم 
اعتبار مورد نیاز برای آزادی زندانیان استان را با صدور حکم 

اعصار و گرفتن رضایت از شکات تقبل می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: سال گذشته 
بیکاری  15 درصدی را در استان اصفهان تجربه کردیم و 
کمیته امداد نقشی در نرخ بیکاری جوانان و خانواده های 
تحت پوشش نداشــت؛ با این حال مشکالت و تبعات آن 

دامن گیر کمیته امداد نیز می شود.
حمیدرضا شیران پیرامون عملکرد این نهاد در سال 95 و 
برنامه ها و اهداف سال جاری و همچنین وضعیت حمایت 
از زنان سرپرســت خانوار، دانش آموزان، دانشــجویان، 
وضعیت اشتغال و کارآفرینی، بهداشت و درمان، مسکن و 
بیمه تحت پوششان کمیته امداد عنوان کرد:کمیته امداد 
مانند دستگاه  های دیگر نظیر تامین اجتماعی و خدمات 
درمانی، یک نهاد بیمه گر اســت که به مددجویان کارت 
بیمه ارائه می دهد و مددجویان دارای پزشــک خانواده 
هستند و سیستم نظام ارجاع در این نهاد فعال است و اگر 
مددجویان در چرخه درمان خود به بیمارستان های طرف 
قرارداد مراجعه کنند، بیش از 90 درصد هزینه ها توسط 

کمیته امداد پرداخت می شود.
وی خاطر نشــان کرد: حدود 5 هزار کودک دچار ســوء 
تغذیه، از طریق مددکاران، اداره های بهداشت و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان شناسایی شدند که صرفا مددجوی 
کمیته امداد نبودند و ماهیانه معادل 75هزار تومان مواد 
غذایی تعریف شده به آنها ارائه شد و تا زمانی که دانشگاه 

تشخیص دهد، این خدمت ارائه می شود.
شیران تاکید کرد: آن چیزی که در اذهان عمومی جامعه 
وجود دارد این اســت که مشــارکت های مردمی در ماه 
رمضان و محرم و صفر افزایش پیــدا می کند؛ اما برنامه 
کمیته امداد این است که مشــارکت مردمی معطوف به 
این دو ماه نباشــد و باید فرهنگ انفاق در طول ایام سال 
مشهود باشد. اصفهان شهر خیریه هاست و تمرکز کمیته 
امداد برای جذب مشارکت های مردمی، بر فرهنگ سازی  
و معرفی نیازمندان به جامعه بود که در ســال گذشــته 
شاهد رشد 80 درصدی مشارکت های مردمی در جشن 

نیکوکاری بودیم.

مديرکل کمیته امداد اصفهان مطرح کرد:

رشد ۸۰ درصدی مشارکت  مردم اصفهان در جشن نیکوکاری

کمیته امداددادگستری

ريیس کل دادگستری استان اصفهان مطرح کرد:

۸۵۶ زندانی جرایم غیرعمد اصفهان؛ نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: 
ترک تخصصی ســیگار در کنار دیگر انواع مواد مخدر، در 
مراکز اقامتی میان مدت و مراکز درمانی اعتیاد استان اصفهان 
اجرایی شده است. مجتبی ناجی با اشاره به اینکه مصرف 
سیگار در جامعه به عنوان نوعی اعتیاد شناخته می شود،  
اظهار داشت: این در حالی است که اعتیاد به سیگار خطرات 
فردی و اجتماعی مختلفی را به همراه دارد و نیاز است که 
افراد مصرف کننــده از این خطرات آگاه شــوند و مصرف 
کنندگان در مراکز تخصصی نسبت به ترک آن اقدام کنند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان بیش از 90 
مرکز ترک اعتیاد وجود دارد، اضافه کرد: در این طرح افرادی 
که در کنار اعتیاد به مواد مخدر، به سیگار هم اعتیاد داشته و 
تمایل به ترک آن نیز دارند، دارو و خدمات مشاوره ای دریافت 
می کنند. ناجی گفت: همچنین باید توجه داشــته باشیم 
افرادی که تنها به سیگار اعتیاد داشته و وابستگی به ماده 
مخدر دیگری ندارند نیز می توانند با رجوع به این مراکز و 
پرداخت هزینه شخصی و استفاده از یارانه دولتی و دریافت 

دارو، خدمات مشاوره ای نیز دریافت کنند.

آغاز ترک سیگار در مراکز 
اقامتی میان مدت اصفهان اعظم 

حاجی رضازاده

 بر اساس آمار 
ثبت شده از ابتدای 
سال جاری تا پايان 
روز گذشته، تعداد 
روزهای پاک صفر 

بوده است
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به یاد شهید مهدی اسحاقیان که از جانب حضرت زینب)س( برای شهادت انتخاب شده بود؛

در ماه میهمانی خدا، میهمان خدا شد

مردی متولد فروردین
آقا مهدی متولد ۲ فروردین ۵۸ بود و از کودکی با معنویات انس عجیبی داشت و به همین 
دلیل عضویت در گروه بشارت و تدوین خاطرات شهدا برایش فرصت ایده آلی بود که او را 
همراه شهدا کند. با خانواده شهدا ارتباط عجیبی داشت و سه سال قبل، کتاب »معمای 
عشق ۱« را که روایت زندگی شهدای امامزاده درچه بود، با همکاری گروه به چاپ رسانید.  
زمانی که برای تدوین کتاب »معمای عشق ۲« به خانه ما آمدند، مادرم گفته بود که شهید 
محمد باقر دو دختر دارد و همان شب فکر اینکه آیا می شــود داماد این خانواده شوم از 

ذهنش عبور کرده بود و بعد از جلسه، بر سر قبر پدرم زیارت عاشورا خوانده بود.
کتاب معمای عشق ۲ با حضور شهید اسحاقیان بسته شد

کتاب دومی که با همکاری آقا مهدی نوشته شــد، زندگی نامه شهدای محله اسالم آباد 
درچه بود و مهدی هم بچه این محله بود که در تکمیل این کتاب همکاری کرده بود. بعد 
از شهادتش مســئول چاپ می گفت هر کاری می کردیم نمی توانستیم کتاب را به چاپ 
برسانیم؛ تا اینکه سرنوشت این گونه رقم خورد و سرگذشت عضو گروه بشارت، رزمنده 
مدافع حرم مهدی اسحاقیان هم در کتاب آمد و کتاب شهدای محله اسالم آباد تکمیل شد.

داماد خانواده شهید
 شهید با آنکه یک پاسدار بود، اما روحیه بسیجی را همیشــه با خودش حفظ کرده بود. 
همیشه در دهه محرم و ایام فاطمیه که در هیئت ثارا... مراسم برگزار می شود، گمنام ترین 

مسئولیت ها را برعهده می گرفت و به مردم عزادار کمک می کرد.
 از کارهای شاخص شهید، خدمت به خانواده شهدا بود و با رسیدگی و سرزدن به خانواده 
شهدا از حال آنها جویا می شد و خاطرات شهیدانشــان را جمع آوری می کرد. همسرش 
در این باره می گوید: چون شهرمان درچه، معروف به شهر شــاهد نمونه با ۵30 شهید 
و ۱9 سردار شهید است، مهدی ســعی می کرد به اغلب خانواده های این شهدا سرکشی 
کند و آنقدر به خانواده شهدا ارادت داشت که بیشتر آنها را به اسم می شناخت و این امر 
نشان دهنده اخالص آقا مهدی بود و همین اخالص بود که سبب شد نامش در زمره شهدا 

قرار گیرد.
آقا مهدی بسیار پیگیر خانواده شهدای مفقوداالثر بود و برای گرفتن DNA و شناسایی 
خانواده شهدا بســیار تالش می کرد و از طرفی به عنوان خادم الشــهدا در بردن خانواده 

ایثارگران به اماکن متبرکه مثل کربال، مشهد و... فعال بود. 
همین مراسم با شکوهی که برای پیکر شهید اسحاقیان در بوستان شهدای گمنام کوه 
سفید درچه برگزار شد، با حضور همین خانواده شهدای دفاع مقدس بود. شهید در کارهای 
فرهنگی همچون جذب نوجوانان به پایگاه های بسیج خیلی فعالیت داشت و با برگزاری 
اردوهای فرهنگی از جمله قم و جمکران، جوانان شهر درچه را به حضور در پایگاه مساجد 

تشویق می کرد.
ذوب در والیت

آقا مهــدی ارادت خاصی به حضرت امام خمینی )ره( داشــتند؛ از موضــوع پایان نامه 
کارشناسی ارشد با عنوان »سیمای امام خمینی )ره( در شعر عربی معاصر«  گرفته تا مقید 

بودن به شرکت هر ساله در مراسم رحلت حضرت امام خمینی )ره(.
اما سال گذشته روز ۱4 خرداد در سوریه بودند و نتوانستند در این مراسم حضور داشته 
باشند. همان شب از ســوریه تماس گرفتند، از ایشان پرسیدم شــما االن کجایید و چه 
می کنید؟ جواب دادند امروز حضرت آقا مرقد امام )ره( سخنرانی داشتند؛ رفتم تلویزیونی 

پیدا کردم و دارم به سخنرانی آقا گوش می دهم.
کارشان برایم جالب بود که حتی هزاران کیلومتر بیرون از مرزهای کشور و در آن شرایط، 
مقید به دنبال کردن سخنرانی رهبری هستند و این یعنی همان ذوب در والیت بودن؛ 

اگرچه چند روز دیگر به شهادت برسی.
توجه به اعمال عبادی

شهید اهتمام زیادی به خواندن نماز اول وقت داشت و سعی می کرد تا جایی که امکان دارد 
نماز اول وقتش را در مسجد بخواند و روی خواندن نماز در اول وقتش حساسیت زیادی 
داشت؛ تا جایی که حتی در موقع سفر نیز به این مسئله توجه می کرد و با وسیله شخصی 
به مسافرت می رفت تا بتواند خود را برای نماز اول وقت به نزدیک ترین مسجد برساند. در 
ماه مبارک رمضان هم تا زمانی که نمازشان را اول وقت و حتی االمکان در مسجد به جا 

نمی آوردند، افطار نمی کردند.
صله رحم

توجه ویژه ای به صله رحم داشتند حتی اگر از طرف مقابل بازدیدی صورت نمی گرفت. 
نوروز سال 9۵ هم مانند سال های گذشــته ملزم به دیدار اقوام بودند؛ تا جایی که برای 
دیدار یکی از اقوام که هیچ سالی به بازدید نمی آمدند، به ایشان گفتم امسال به دیدار آنها 

نرویم؛ ایشان با ناراحتی جواب دادند امسال که من هستم، بیا برویم و سال آینده که دیگر 
نیستم، نمی رویم.

حق الناس
روی حق الناس خیلی حساس بود؛ به گونه ای که به نقل از مسئول تاکسیرانی، وقتی مسافر 
کشی می کردند، سر هر ماه یک کیسه از تمام چیزهایی که در ماشین پیدا می کرد، حتی 
اگر یک دکمه ساده بود، به تاکسیرانی تحویل می داد تا حقی از مردم بر گردنش باقی نماند.

توجه به کسب رزق حالل
برای آقا مهدی کسب روزی حالل مالک بود و به همین سبب با تعطیلی کارگاه بافندگی، 
در داربست زنی فعالیت داشت؛ مدتی هم میوه فروشی کرد و نکته جالبش آنجا بود که 
وقتی به مهدی می گفتم با فوق لیسانس کار کردن در میوه فروشی؟! با تاکید می گفت: 

کسب رزق حالل خجالت ندارد.
ساده زیستی

مهدی مادیات نداشت؛ ولی سرشار از معنویات بود و تازه مدرک فوق لیسانسش را دریافت 
کرده بود و در بافندگــی کار می کرد. اینقدر به مادیات بها نمــی داد که از خرید عقد، به 
انگشتری یازده هزار تومانی اکتفا کرد. سال ۸۷ عقد ساده ای گرفتیم و حتی ماشین را 

گل نزدیم.
احترام به والدین

آقا مهدی احترام به پدر و مادر را در اخالقیات خودش خیلی رعایت می کرد. وقتی سال 
۷9 مادرش در بستر بیماری قرار گرفت، به خاطر خدمت به مادرش ترک تحصیل کرد. 
وقتی مادرش را از دســت داد، خدمت به پدرش را چند برابر کرد و جای زیارتی نبود که 

برود و پدرش را با خود نبرد.
سعی می کرد حتما هفته ای چند بار به پدرش سر بزند و به طور مرتب سراغ او را می گرفت، 
هربار که خانه پدرش می رفتیم خم می شد و دســتان او را می بوسید. با ازدواج ما احترام 

خاصی برای مادر من قائل بودند و دست مادر من را نیز می بوسید.
توجه به بیت المال

زمانی که در سپاه پاسداران مشــغول به کار شد، همیشه در چند روز هفته، چند ساعت 
بیشتر در محل کارشان می ماندند و می گفتند شاید کم کاری کرده باشم و نمی خواهم 

حقی از بیت المال بر گردن من باقی بماند.
شادی و نشاط

شهید زندگی بسیار شــادی داشته و به نشاط داشــتن در زندگی توجه خاصی داشتند 
و گردش و مســافرت جزء الینفک زندگی ما بــود و تالش زیادی می کردنــد که تا به 

همسفرانشان خوش بگذرد.
میهمان نوازی

قبل از آمدن میهمان همه وسایل پذیرایی را خودشان آماده می کردند؛ از شستن میوه و 
دم کردن چایی گرفته تا آماده کردن وسایل پذیرایی. همیشه اعتقاد داشتند باید قبل از 

آمدن میهمان همه وسایل پذیرایی آماده باشد.
بعد از رفتن میهمان ها، خودشان همه وســایل پذیرایی را جمع می کردند و هر وسیله را 
در جای خودش می گذاشتند؛ از شستن استکان ها و بشقاب های میوه گرفته تا گذاشتن 

میوه ها در یخچال و... .
در ایام خاصی مثل ماه مبارک رمضان نیز همان روزهای اول میهمان دعوت می کردند و 
اعتقاد داشتند که نباید این کار را به تاخیر انداخت. خیلی هم به فکر راحتی میهمان ها 
بودند. روی مســئله محرم و نامحرم و اینکه در میهمانی خانم ها و آقایان جدا باشند نیز 

حساسیت داشتند.
توجه به حجاب

شهید اسحاقیان در طول مدتی که مسافر کشی می کرد هیچ زن بی حجابی را سوار نکرد 
و حتی شیشه های ماشین شخصی را مقداری تیره کرده بود و با این حال به من می گفت 
مواظب باش چادرت از سرت نیفتد. حجاب را به قدری مهم می دانست که همیشه سفارش 
به محجبه بودن می کرد تا مادرمان حضرت زهرا )س( از دستمان راضی باشد. حتی جالب 
است بدانید وقتی ماشین جلویی، راننده یا مســافر  بدحجاب داشت، به سرعت سبقت 

می گرفت که نگاهش به زن بی حجاب نیفتد.
احترام و توجه به همسر

آقا مهدی هر سال روز زن را با هدیه دادن یا یک شاخه گل رز تبریک می گفتند. وقتی در 
روز زن فقط گل می خریدند، عذرخواهی می کردند و می گفتند ببخشید که بیشتر از یک 
شاخه گل براتون نگرفتم؛ آخه می خواستم بیشتر از یک شاخه بگیرم، گفتم گل ها از شما 

خجالت می کشند؛ پس یه شاخه بیشتر نگرفتم تا گل ها کمتر خجالت بکشند.

 
عشق و عالقه به شهدا آخر کار خود را کرد و خادم الشهدا را به بزم آسمانیان رساند تا آخرین صفحات کتاب »معمای عشق ۲« گروه  سمیه مصور
بشارت به نام مردی از یاران امام زمان )عج( ثبت شود که در لباس گمنامی، نامدار محله اسالم آباد درچه لقب گرفت؛ شهیدی که 
سال گذشته در چنین روزهایی در ماه میهمانی خدا، میهمان مردم اصفهان شد. نزدیک شدن اولین سالگرد شهادت مهدی اسحاقیان به ما فرصت 
هم کالم شدن با زنی را داد  که صبر و ایثار را از مادر به ارث برد تا با زیبایی غیر قابل وصف، مرد زندگی اش را به دست خواهر ساالر کربال بسپارد و سهمش 
از زندگی هفت ساله با مهدی اسحاقیان، مرور خاطرات مردانگی و معرفت همسر باشد؛ همسری  که انتخاب شد تا پاسدار حریم  والیت شود و  در آخرین 

دست نوشته هایش نیز از پیروی والیت سخن بگوید: »نگذارید والیت تنها بماند-گوهروالیت باعمل، نه شعار«

وقتی خدا به نام شهیدت خطاب کرد
یعنی تو را برای خودش انتخـاب کـرد

آنقــدر زود بود که حتـی درنگ هـم 
ناچـار پیش پای تو آن شب شتاب کرد

دوزخ نشست، خواست بسوزاندت ولی
از بس بهشت دید خودش را عذاب کرد

دنیا شبی است خسته که در چشم های تو
خـود را کشید و در به در آفتـاب کــرد

مـرگ است اینکه ســرخ ســراغ تو آمـده
حتمـا خدا دعـای تو را مستجـاب کرد

سروده دکتر حامد صافی برای شهید مهدی اسحاقیان

وقتی خدا به نام شهیدت خطاب کرد

آقامهدی زودتراومده 
بــودن خونــه. وقتی 
رسیدم خونه ودرهال 
روباز کردم، آقا مهدی 
کنارآشپزخانه ایستاده 
بــود. در حالــی کــه 
می خندید، سالم کردم. 
چشمم به وسایل روی 
اپن آشــپزخانه افتاد؛ 
جاخوردم. چند کادو، 
جعبه شــیرینی، تخم 
مرغ هایی که با پیام های 
عاشقانه و شکلک های 

زیبایی مزین شده بود، بطری نوشــابه ای که به جای گلدون کادو 
گرفته شده وشاخه گل رزی داخل آن گذاشته بودند و دست نوشته ای 
زیبا که در پایان آن، جمله »همســرم روزت مبارک« نوشته شده 

بود و...
 ازشــون پرســیدم آقا مهدی خبری شــده؟ امروز که نه تولدمه و 
نه روز زن؛ این کارهــا رو براچی انجام دادید؟ جــواب دادند: میالد 
حضرت زینب )س( که هســت. اون لحظه از ایــن کاری که انجام 
داده بودندواحساسات قشنگشون خیلی خوشحال شدم؛ اما بازهم 
منظورشونونفهمیدم. تا اینکه دو سه هفته بعد از شهادتشون که تولدم 
بود، یاد کادوهایی افتادم که آقا مهدی روز میالد حضرت زینب )س( 
برام خریده بودند و منظورشون رو اون موقع خوب فهمیدم که عالوه 
بر عالقه زیاد ایشون به حضرت زینب )س(، شایدبا تقدیم هدیه به من 
دراون روز می خواستند این مطلبو بهم بگن که برای تولدم نیستند و 
زودتر برام تولد گرفتن و دیگه اینکه چندتا کادوی مختلف هم خریده 

بودن تا شاید جبران سال های نبودنشون باشه...

به روایت همسر شهید؛
هدیه تولد حضرت زینب)س( 

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید  مدافع حرم مهدی اسحاقیان 

گر
 زر

ی
هد

   م
        

        
  

1- نگذارید خون ما پایمال شود. نگذارید ارزش هایی که ما به خاطرش به خاک افتادیم فراموش شوند. ما نرفتیم که بی عدالتی 
شود.همه امید ما به شماست. شما واسطه ما با نسل آینده هستید.شما باید سربازان فرهنگی، سازندگی و... این کشور باشید.

وظیفه دارید با فرهنگ شهدا آشنا شوید و آن را در جامعه ترویج دهید.
۲-نگذارید والیت تنها بماند؛ گوهروالیت باعمل، نه شعار

بخشی از وصیت نامه شهید اسحاقیان 

مراسم اولین سالگرد شهید مهدی اســحاقیان، امروز در  بوستان 
شهدای گمنام کوه سفید درچه برگزار می شود.

برگزاری اولین سالگرد عروج آسمانی شهید مهدی اسحاقیان
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دست نشان قراردادش با ملوان را امضا کرد
نادر دست نشان ظهر دیروز با حضور در دفتر باشگاه ملوان، قرارداد خود را با این باشگاه  

امضا کرد. قرارداد سرمربی ملوان به مدت یک فصل خواهد بود.

اصفهان در شــرایطی میزبانی تورنمنت بین المللی چهارجانبه را 
برعهده گرفت که هنوز ســالن محل 
برگزاری مشــخص نشــده است.با 
اعالم کمیته فوتســال، اصفهان به 
عنوان میزبان تورنمنت بین المللی 

چهارجانبه انتخاب شد.
این تورنمنــت چهارجانبــه قرار 
است از 10 تا 14 آذرماه سال جاری 
برگزار شود که به دلیل شرایط مطلوب 
اصفهان، میزبانی به این شهر سپرده 
شد. اصفهان تاکنون دو دوره میزبانی مسابقات جام باشگاه های آسیا 
را بر عهده داشته که هر دو میزبانی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال 
آسیا قرار گرفته است. در این تورنمنت تیم ملی فوتسال کشورمان به 
همراه تیم های ملی روسیه، پرتغال و آرژانتین حضور خواهند داشت 
که با توجه به قدرت تیم های شــرکت کننده، پیش بینی می شود 

تورنمنت معتبری در پیش باشد.
با توجه به انتخاب اصفهان برای میزبانی این تورنمنت، پیش بینی 
می شود سالن پیروزی یا سالن 25 آبان برای محل برگزاری انتخاب 

شوند که هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.
نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشــگاه های آسیا در سالن 
پیروزی برگزار شد، اما برای دوره دو سال قبل، این سالن مورد تایید 

قرار نگرفت و مسابقات به سالن 25 آبان منتقل شد.

خبرگزاری میــزان به عنــوان خبرگزاری نزدیک بــه قوه قضائیه 
خبر مهمی را منتشــر کرده است. به 
نوشــته این ســایت،  کمیته اخالق 
بر اســاس تحقیقات انجام شــده و 
گزارش های دریافتی، در قدم اول 
به نام برخی افراد رســیده که چند 
بازیکن بی کیفیت را در ســال های 
اخیر وارد فوتبال ایــران کرده اند که 
هیچ کدام آنها بازدهی مناســب فنی 
برای تیم هایشــان نداشــته اند. به طور مثال 
هفته گذشــته یکی از افراد فعــال در زمینــه نقل وانتقال بازیکن 
خارجی به فوتبال ایران به کمیته اخالق احضار شــده بود و مجبور 
شــد درباره چرایی حضور چند بازیکن ناکارآمد توسط خودش در 
باشگاه های مختلف توضیح دهد. مسئوالن کمیته اخالق قصد دارند 
با تحقیقات گسترده از دالالن بازیکنان خارجی اطالعات مستندی 
از روابط آنها در باشگاه های مختلف و افرادی که با آنها کار می کنند 
 به دست بیاورند.پیش از این هم کمیته اخالق دو دالل را با معرفی به

 قوه قضائیه از تمام فعالیت های فوتبالی محروم کرده بود.

ســروش رفیعی که زمانی یکی از بازیکنان مــورد عالقه کارلوس 
کی روش محسوب می شد چند ماهی 
می شــود که رنگ پیراهن تیم ملی 
را ندیده اســت. اتفاقی کــه به نظر 
می رســد بی ارتباط بــا حضور او 
در پرسپولیس نباشد. خبرآنالین 
درباره این موضوع نوشته:» نیم فصل 
دوم رقابت های لیگ برتر، تیم ملی در 
امــارات اردو زده بود.همان زمان هم 
جنگ بین برانکو و کــی روش به اوج خودش 
رسیده بود.طوری که کی روش پرسپولیسی ها را اخراج کرد و گفت 
که به ایران برگردند.همان زمان خبر رسید که سروش رفیعی یکی 
از گزینه های برانکو است و قرار است به پرسپولیس برود.آن موقع 
شایعه شد که کی روش به رفیعی گفته اگر به پرسپولیس بروی دیگر 
به تیم ملی دعوت نمی شوی.سروش رفیعی آخرین باری که رنگ 
پیراهن تیم ملی را از نزدیک به چشم دید اردوی امارات تیم ملی در 
دبی و در دی ماه سال گذشته بود.گذشت و گذشت و رفیعی در نیم 
فصل دوم به پرسپولیس پیوست.این اتفاق همزمان شد با اینکه این 

بازیکن دیگر رنگ و روی تیم ملی را نبیند.«

حسن رحیمی در خصوص صدرنشینی اش در رنکینگ جدید وزن 57 
کیلوگرم اتحادیه جهانی اظهار داشت: 
اتحادیه جهانی با توجه به قوانینی که 
دارد به این نتیجه رســیده که من در 
صدر وزنم قرار بگیرم. وی افزود: من 
چندان در قید و بند رنکینگ اتحادیه 
جهانی نیستم ولی قانون رعایت شده 
است. سعی و تالشــم را می کنم و چه 
پایین باشــم و چه باال باید انتخابی را 
ببرم و در جهانی نیز همه رقیبانم را شکســت 
دهم. دارنده مدال برنز المپیک ریو 2016 در ارتباط با مصدومیتش 
خاطرنشان کرد: خدا را شــکر همه چیز خوب است و مصدومیت من 
بهتر شده و مجبورم با آن کنار بیایم. رحیمی در پاسخ به این سوال که 
بعد از المپیک کمتر کسی فکرش را می کرد که رحیمی بازهم پرقدرت 
بازگردد، تصریح کرد: چندان هم پرقدرت نیستم و شاید کج دار و مریز 
کشتی را دنبال می کنم. می خواهم در کشتی بمانم و تالش می کنم اما 
شاید چون کار خاصی جز کشتی ندارم و بلد نیستم، هنوز در کشتی 
ماندم؛ البته می خواهم به خودم فرصت دیگری نیز بدهم تا طالیی شوم 

و به نوعی عاشق این رشته هستم.

با حضور تیم های ایران، روسیه، پرتغال و آرژانتین؛

 تورنمنت بین المللی فوتسال 
در اصفهان برگزار می شود

احضار دالل ها به کمیته اخالق

 چرا رفیعی به تیم ملی 
دعوت نمی شود؟

رحیمی: 

 چون کاری ندارم
 کشتی را کنار نگذاشتم

خبر روز

اتفاق روز

سوال روز

نقل قول روز

مستطیل سبز

بازیکنــان ازبک بعد از شکســت تایلنــد در دیداری 
دوستانه امیدوارند که با دســت پر ورزشگاه آزادی را 

ترک کنند.
تیم   ملی فوتبال ازبکســتان سه شنبه شب در دیداری 
دوستانه موفق شد با دو گل تایلند را شکست دهد تا با 

آمادگی کامل به مصاف تیم ملی  ایران برود.
سردار رشیدف، در این بازی به عنوان بازیکن جانشین 
به میدان آمد و موفق شــد گل دوم تیمــش را به ثمر 
برســاند. او بعد از پایان بازی گفــت : تمرکز اصلی ما 
روی بازی با ایران است. به همین منظور با برنامه برابر 
تایلند قرار گرفتیم و من فکر می کنم که محک جدی 
خوردیم، چون تایلند حریف خوبی است. فکر می کنم 
 که این بازی به ما کمک کند تــا بهتر برابر ایران ظاهر

 شویم.
تیمورخوجا عبدخولیف، دیگر بازیکن ازبکســتان نیز 
گفت : اگر ما بتوانیم بهتریــن بازی خود را انجام دهیم 
توانایی شکســت ایران را در ورزشــگاه آزادی داریم. 
خوشحالم که با پیروزی برابر تایلند به استقبال بازی با 
ایران می رویم. بازی در تهران برابر ایران آزمون سختی 
مقابل ماســت ولی اگر بتوانیم با قدرت ظاهر شــویم 

توانایی شکست دادن ایران را خواهیم داشت.
عزیز عزیز، دیگر بازیکن تیم   ملی فوتبال ازبکســتان 
نیز درباره بازی با ایران در انتخابی جام جهانی 2018 
روســیه، گفت : حق امتیاز از دســت دادن برابر ایران 
را نداریم. ما قبال در ورزشــگاه آزادی برابر ایران بازی 
کرده ایم. شــرایط ســختی برای صعود از گروه  داریم. 
تجربه گذشــته بازی در ایــران به ما کمــک خواهد 
 کرد تا ما بتوانیم در این بازی عملکرد خوبی داشــته 

باشیم. 
ما در گذشته توانسته ایم پیشرفت خوبی داشته باشیم 
و خودمان را به تیم های برتر آســیا نزدیک کنیم و من 
امیدوارم که این پیشــرفت صرف نظر از نتیجه  بازی 
با ایران ادامه  داشــته باشــد. در حال  حاضر تیم های 
 ایران و کــره قوی تر از ما هســتند و بهتــر از ما عمل 

کرده اند.
با این حال ما تالش می کنیم تا بتوانیم عملکرد خوبی 

در انتخابی جام جهانی داشته باشیم.
تیم   ملی فوتبال ازبکســتان در انتخابی دوره قبل جام 
جهانی موفق شد، ایران را در ورزشــگاه آزادی با یک 
گل شکست دهد. باید ببینیم این بار شاگردان ساموئل 
بابائیان چه نتیجه ای در تهــران برای تیم   ملی فوتبال 

ایران  کسب خواهند کرد.

خط و نشان بازیکنان ازبکستان 
پیش از رویارویی با ایران

 مصاحبه تند برانکو در روز دوشنبه در رســانه های داخلی درج شد و 
سرمربی سرخ پوشان در این مصاحبه انتقاد تندی از برخی از مدیران 
باشگاه پرسپولیس داشت. طاهری،مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که 
از این مصاحبه به شدت دلخور شــده بود با برانکو که در آلمان به سر 
می برد تماس گرفت و از او برای این مصاحبه گالیه کرد. طاهری معتقد 
بود که حتی اگر مطلبی هم بود، نباید توسط برانکو رسانه ای می شد. 
این در حالی بود که بعد از آن مصاحبه، اولین واکنش طاهری تکذیب 
اساس مصاحبه بود و وی ســپس ابراز داشت که برانکو مصاحبه کرده 
اما صحبت های او تحریف شده است؛ البته برانکو این مصاحبه را قبل 
از آنکه ایران را ترک کند انجام داده بود، اما مصاحبه بعد از خروج وی 

از ایران منتشر شد.

باالخره بعد از حرف و حدیث های فراوان، علیرضا منصوریان روز سه شنبه  
نام بازیکنان مورد نیاز خود را به باشگاه داد تا فعالیت استقالل در فصل نقل 
و انتقاالت رسما آغاز شود. سرمربی استقالل پیش از این تصمیم داشت تا 
بعد از بازی با العین لیست خود را به صورت رسمی در اختیار باشگاه قرار 
ندهد تا بازیکنان این تیم از نظر ذهنی به هم نریزند، اما او روز سه شنبه در 
جلسه ای که با سید رضا افتخاری داشت، لیست خود را در اختیار باشگاه 
استقالل قرار داد تا فعالیت این تیم در فصل نقل و انتقاالت رسما آغاز شود.
به گفته منابع آگاه در باشگاه استقالل در لیست منصوریان نام بازیکنانی 
مثل شایان مصلح، سجاد شهباززاده، رامین رضاییان، داریوش شجاعیان، 
مرتضی تبریزی، ماشاریپوف و پژمان منتظری قرار دارد و در این بین با 

بعضی از بازیکنان هم توافق هایی انجام شده است.

 انتقاد تند طاهری
 از سرمربی پرسپولیس

رونمایی از لیست 
منصوریان

لیگ شانزدهم با تمام خوشی ها و ناخوشی ها به پایان رسید؛ همه رفتند تا 
نفسی چاق کنند و با قدرت به لیگ هفدهم بر گردند ولی در این بین شاید 
تنها تیمی که همچنان نفس نفس می زند و در بالتکلیفی محض به ســر 
می برد، استقالل خوزستان است؛ تیمی که در دو سال اخیر برای فوتبال 

خوزستان آبروداری کرده است.
باشگاه استقالل خوزستان در سال 1۳۹0 تاسیس شد و در فصل ۹۳ - ۹2 
با هدایت عبدا...ویسی پا به لیگ برتر گذاشت و در اوج شگفتی، در سومین 
حضورش در لیگ برتر با گواردیوالی وطنی به قهرمانی رسید؛ عنوانی که 
تیم های باسابقه به سختی به آن دست پیدا کرده اند، اما این قهرمانی خیلی 
زود به کام خوزستانی ها تلخ شد. از همان روزهای بعد از قهرمانی مشکالت 
گروه ملی و صحبت هایی برای واگذاری آن به بانک ملی، استقاللی ها را 
وارد چالشــی بزرگ کرد و بالتکلیفی در مشخص نبودن اسپانسر، اولین 
ضربه مهلک بر پیکره این تیم قهرمان بود. در پی همین احواالت نیز جدایی 
سرمربی این تیم و رفتن چند بازیکن خوب و شاخص، نگرانی ها را دوچندان 
کرد. در این روزهای ناخوش آبی ها، ناپدید شدن تمام آنهایی که هنگام 
قهرمانی این تیم با ژست و لبی خندان کنار استقاللی ها ایستادند و خود را 
در قهرمانی سهیم دانستند و عکس یادگاری گرفتند نیز در نوع خود بسیار 
جالب توجه و تامل برانگیز بود؛ آنها به یک باره محو شدند و تا پایان لیگ هم 
دیگر خبری از هیچ کدام نشد و گویا همگی به خواب زمستانی فرو رفتند.

البته مسئوالن باشگاه تدبیر کردند و برای اینکه به حواشی تیم قهرمان 
بیشتر از این دامن نزنند، خیلی زود هدایت تیم را به سید اکبر پورموسوی 
یا همان کاپلوی خوزستانی ها سپردند. استقاللی ها که دو جبهه لیگ برتر 

و آسیا را پیش رو داشــتند، ضمن مقابله با حریفان قدرتمند و نامی، بار 
بی توجهی مسئوالن را هم باید به دوش می کشیدند؛ کاری که از رقابت با 

حریفان برای آنها سخت تر و نفس گیرتر بود.
باوجود تمام سختی ها و اعتصاب هایی که استقاللی ها داشتند و پول هایی 
که باید می رسید و نرسید، لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید، 
اما این تیم ســرانجام ناخوشایندی داشت؛ پورموســوی به فوالد رفت، 
مومنی راهی پیکان شد، طیبی قصد سفر به قطر را دارد و بیت سعید هم در 
دوراهی تهران و آبادان مانده است، ماهینی از تیم های پایتخت پیشنهاد 
دارد، شیرزادی هم اینستاگرامی خداحافظی کرده و شیخ ویسی هم که از 

هفته ها قبل گفته بود، دیگر نمی ماند.
نکته جالب این بود که از مدیرعامل پروازی این باشگاه هم خبری نشد و 
معلوم نبود که او چه می کند. او در طول لیگ آن قدر در کمال آرامش دست 
روی دست گذاشت، تا تیم به مرز فروپاشی رسید و جالب تر اینکه اکنون نه 
مدیرعامل و نه دیگر مسئوالن، به جدایی سرمربی و ستاره های بی ادعای 
این تیم واکنشی نشان نمی دهند؛ اکنون این استقالل تنها مانده است با 
عده ای طلبکار و اینکه مشخص نیست برای فصل آینده اصال مسئوالن 

قصد تیم داری دارند یا خیر.
خوزســتانی ها می گویند لیگ شانزدهم جز فروپاشــی استقالل، برای 
آنها هیچ چیز دیگری نداشت؛ فروپاشی که ناشــی از بی تدبیری و فرار از 
مسئولیت کسانی بود که یادشان رفت این استان و فوتبال آن، برای کشور 
کم نگذاشته است؛ از نفت، گاز و آب آن گرفته تا بزرگان و نخبه هایی که 

به دنیا معرفی کرده است.

در حاشیه

استقالل خوزستان؛ از قهرمانی تا فروپاشی
قاب روز

مسعود حسن زاده، مهاجم تیم فوتبال سپاهان که در اواخر فصل گذشته رباط صلیبی پاره کرد و مصدوم 
شد، در حال مداواست؛ این در حالی است که سپاهان با خرید ساسان انصاری، مهاجم فصل گذشته فوالد 

خوزستان، جای خالی او را تا زمان بازگشتش پر کرده است.
حسن زاده که به دلیل مصدومیت، 7 ماه از میادین دور خواهد بود، برای مداوای پای خود به کشور اسپانیا سفر 
کرده و در این سفر به بازدید از باشگاه رئال مادرید رفته است؛ وی همچنین با انتشاری تصاویری از حضور خود 

در زمان جشن کارناوال تیم رئال مادرید در بازگشت از قهرمانی اروپا خبر داد.

حسن زاده رئالی شد

در گفت و گو با کارشناس فوتبال بررسی شد؛

آذری: 

جمع بندی روی انتخاب سرمربی ایرانی است
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: راندمان کاری حسینی در فصل گذشته قابل دفاع است، اما غیر 

از این راندمان کاری باید یکسری پارامترهای دیگر را برای انتخاب سرمربی در نظر بگیریم.

سعید آذری در مورد آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم 
فوتبال ذوب آهن اظهار داشت: تا کنون اعضای هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن به جمع بندی خاصی روی انتخاب سرمربی 
جدید نرسیده اند. ضمن تشــکر از سیدمجتبی حسینی که 
سال گذشــته زحمات زیادی برای ما کشید هنوز به نقطه 
نظرات مشترکی برای معرفی سرمربی جدید نرسیده ایم و 
من فکر می کنم این اتفاق به زودی رخ دهد و سرمربی خود 
را انتخاب کنیم تا هر چه ســریع تر وارد بازار نقل وانتقاالت 

شویم.
وی با تاکید بر عدم نگرانی نسبت به از دست دادن زمان در 
بازار نقل وانتقاالت تصریح کرد: ما نگرانی خاصی بابت تیم 
نداریم و اکثر بازیکنان مان قرارداد دارند. یکسری شایعات 
در رسانه ها مبنی بر جدایی بازیکنان ما وجود دارد که باید 
بگویم بازیکنــان اصلی مان تقریبا قــرارداد دارند. در مورد 
آخرین وضعیت مرتضی تبریزی که یکی از بازیکنان شاخص 
ماست نیز باید بگویم در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته 
جاری با او جلسه داشتیم. بقیه بازیکنان آزاد ما نیز منتظر 

معرفی سرمربی جدید ذوب آهن هستند.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در پاســخ به این پرسش که 

»با توجه به نتایج تقریبا مناســب حسینی احتمال تمدید 
قرارداد او وجود ندارد؟«، گفت: ســال گذشــته ما با توجه 
به داشــته هایمان نهایتا در یک رقابت  شــانه به شانه با سه 
چهار تیم مانند تیم های ســپاهان، پیکان، نفت و استقالل 
خوزستان توانستیم چهارم شــویم و مقام خوبی را کسب 
کنیم. ما دو سال پیش ششم شده و فقط موفق به کسب جام 
حذفی شده بودیم. در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه های 
آســیا نیز منهای دیدار برابر العین در اصفهان روی حوادث 
واگذار کردیم، در امارات تا دقیقه 88 یک بر صفر شکســت 

داده بودیم و در این دقیقه گل تساوی را دریافت کردیم.
وی یادآور شــد: راندمان کاری حســینی در فصل گذشته 
قابل دفاع اســت، اما غیر از این راندمان کاری باید یکسری 
پارامترهای دیگر را برای انتخاب ســرمربی در نظر بگیریم. 
هیئت مدیره در جمیع جهات به این نتیجه رسید حسینی 
امسال از ما جدا شود و باید به این آرا احترام گذاشت. جدایی 
حسینی از ما قطعی شده است و از بین گزینه هایی که وجود 

دارد باید به جمع بندی نهایی برسیم.
آذری که با رادیو ورزش صحبت می کرد، در خصوص اینکه 
غیر از مجید صالح، امیــد نمازی و امیــر قلعه نویی گزینه 

دیگری نیز برای هدایت این تیم وجــود دارد، گفت: اینها 
از گزینه های ما هســتند و در کنار این نفرات اســکوچیچ 
نیز حضور دارد، اما فکر می کنــم جمع بندی هیئت مدیره 
روی انتخاب مربی ایرانی باشــد. کفه ترازو وسط ایستاده و 
هنوز ســنگینی خاصی ندارد و باید صبر کنیم تا نتیجه آن 

مشخص شود.
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهــن در واکنش بــه اینکه گفته 
می شود شانس امیر قلعه نویی برای هدایت این تیم از سایر 
گزینه ها بیشتر است، خاطر نشان کرد: یک نگاه و نقطه نظر 
از بیرون وجود دارد، اما یکسری از پارامترهایی که ما امسال 
با آن مواجه بودیم کارشناسی اعضای هیئت مدیره باشگاه 
است که اغلب ورزشی نیســتند، اما مشاوران خوبی در این 

زمینه دارند و با وسواس مسائل را کنکاش می کنند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون فعالیت باشگاه ذوب آهن در 
فصل نقل وانتقاالت تصریح کرد: فکر می کنم اگر بچه های 
خود را حفظ کنیم نهایتا به ســه یا چهار بازیکن نیاز داریم 
و من با توجــه به آموزه هــای تجربی و علمــی این را حق 
ســرمربی تیم می دانم  تا بــا توجه به آنالیــز عملکرد تیم 
بازیکنانش را انتخاب کند. این شــیوه درســتی نیست که 
ما بدون انتخاب ســرمربی، بازیکن جذب کنیم و شاید بعد 
از اضافه شدن سرمربی بازیکنان جذب شــده از نظر او در 
پست های غیرتخصصی بوده باشــند. ما به خودمان اجازه 
ندادیم با کســی صحبت کنیم و فقط ســیداحمد موسوی 
را از اکسین البرز در پست دفاع راست جذب کردیم، چون 
سال گذشته با آسیب دیدگی حمام، بازیکنی در این پست 
نداشتیم و مجبور شــدیم از رجب زاده و حق وردی استفاده 
کنیم. با وجود اینکه قرارداد حمام همچنان با ما پابرجاست 

این بازیکن را نیز برای تقویت جناح راست جذب کردیم.
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قیمت گوشت در ماه رمضان تغییر نکرده است
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر قیمت گوشــت بره درجه 
 یک در بازار بیــن 37 الی 38 هزار تومان اســت و قیمــت آن به علت تب کنگــو نیز تغییری

 نکرده است.

 قرآن این برکت مکتــوب که جاری 
و ســاری لحظــات و تدبیــر غایی 
سردرگمی هاســت را باید به هر آن چه زبان در جهان است، 
گفت و شنید و خواند. زبان هنر، پژوهش و تحقیق، علم و خطابه 
کالم تنها بخشی از این رسالت را برآورده می کنند. نمایشگاه 
نیز جلوگاه کوچکی برای این عظمت است و بی شک برگزاری 
نمایشگاه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن 
شریف و ماه هدایت و عبودیت است فرصت مناسبی است تا 
بار دیگر به شکلی دیگر در این کتاب مقدس آسمانی و مفاهیم 

بلند آن تدبر و تامل کنیم.
چهاردهمین  نمایشگاه قرآن و عترت  اصفهان در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی با فضایی معنوی افتتاح شد تا به 
مدت هفت روز به برکت قرآن و ماه رمضان جان های تشــنه 

مردم را با معرفتی نو وجدید سیراب کند.
این نمایشــگاه  با  هدف توســعه فرهنگ قرآنی در جامعه و 
نهادینه کردن آموزه های قرآنی با حضور استاندار اصفهان و 
تعدادی از علما، جمعی از روحانیون و مســئوالن نمایشگاه با 
 قرائت پیام رییس حوزه علمیه اصفهان عصر سه شنبه گشایش 

یافت.
رییس حوزه علمیه اصفهان در بیانیه این دوره از نمایشــگاه 
اظهار داشت: برگزاری چهاردهمین دوره پیاپی نمایشگاه قرآن 
و عترت نشان از اهتمام تحسین  برانگیزی دارد که طی سالیان 
متمادی برای برپایی این نمایشگاه از سوی مسئوالن محترم 
ذی ربط به کار گرفته شده است و به توفیق الهی در دوره  ها و 
سال های بعدی نیز با ابتکار و نوآوری  های بهتر ادامه و استمرار 

خواهد یافت.
 وی در بخش دیگری از این پیام آورده  است : قرآن کریم، کتاب 
جامع و جاودانه  ای است که معارف حیات  بخش آن، هیچگاه 

کهنه نخواهد شد و هرگز پایان نخواهد پذیرفت.
این تعلیمات سازنده و پویا هم طریِق هدایت و مسیر استوار را به 
آدمی نشان می دهد که: »إِنَّ هَذا الُْقْرآَن یَْهدی لِلَّتی  ِهَی أَْقَومُ « و 
هم حقایق بلند معنوی را به صورت های گوناگون تبیین می کند 
ُروا« و هم مایۀ سالمت و  کَّ ْفنا فی  هَذا الُْقْرآِن لَِیذَّ که: »َو لََقْد َصرَّ
سعادت اهل ایمان و خدا باوران می شود که: »َو نَُنزُِّل ِمَن الُْقْرآِن 
ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌه لِلُْمْؤِمنیَن« و هم حجاب نگاه دارنده میان 
مومنان و کافران است که: »َو إِذا َقَرأْتَ  الُْقْرآنَ  َجَعلْنا بَْیَنَک َو 

بَْیَن الَّذیَن ال یُْؤِمُنوَن بِاْلِخَرهِ ِحجاباً َمْسُتوراً«.
 چنین منظومــه معرفتی با عظمتی، اینک بــه عنوان کتاب 
آســمانی پیامبراکرم »صلی اهلل علیه وآله وســلم« در اختیار 

ماست.
در بخش دیگری از این  بیانیه تاکید شــده است:  آنچه قرآن 
کریم از ما مطالبه می کند، عالوه بر تالوت و خواندن این کتاب 
ــَر ِمَن الُْقْرآن «، تدبر و تعقل در این  بزرگ که: »َفاْقَرُؤا ما تََیسَّ
َّا  کتاب الهی و فهِم درسِت تعلیماِت انسان ساز آن است که: »إِن
ا لََعلَُّکمْ  تَْعِقُلونَ « و به دنبال آن، عمل به این  أَنَْزلْناُه ُقْرآناً َعَربِیًّ
کتاب جاودانی و رسیدن به مراتب بی  پایان تقوا و پارسایی است 

ا َغْیَر ذی  ِعَوجٍ  لََعلَُّهْم یَتَُّقوَن«. »و ُقْرآناً َعَربِیًّ
لزوم رسیدن به تعداد 10 میلیون حافظ قرآن در 

کشور
 در ادامه مراسم افتتاحیه، استاندار اصفهان اظهار داشت: مبنای 

اعتقادات جامعه ما ریشه در آموزه های قرآن دارد و این یعنی 
در بسیاری از مسائل آموزشی از سایر جوامع جلوتر هستیم.
رسول زرگر پور ادامه داد: در استان اصفهان، افتخارات قرآنی 
بسیاری در تاریخ ثبت  شــده و جامعه قرآنی همیشه باعث 
افتخار استان اصفهان بوده است.استاندار اصفهان خاطرنشان 
کرد: این نمایشــگاه حاصل تالش همه موسسات، نهادها، 
دستگاه ها و پیشگامان قرآنی اســت و فرصتی طالیی برای 

بیان ظرفیت های قرآن را فراهم می کند.
زرگرپور با اشــاره به راهکارهای موجود برای بهبود فضای 
نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان یادآور شد: تامین نیازهای 
قرآنی مردم و همت برای ترسیم نقشه قرآنی استان از سوی 
همه مســئوالن دو رویکرد مهمی است که باید در سال های 

آتی اتخاذ شود.
استاندار اصفهان تاکید کرد: نمایشگاه باید به دانشگاه معرفت 
قرآنی تبدیل شود و همچون المپیادی قرآنی در سطح کشور 
مطرح شود.زرگرپور دست یافتن به 10 میلیون حافظ قرآنی 
که دغدغه مقام معظم رهبری اســت را الزامی قلمداد کرد و 
بیان داشت: در این راه باید پیوند جوانان با قرآن تسهیل شده 
و الگوسازی و مدل سازی شــهرهای نمونه قرآنی در دستور 

کار قرار گیرد.
حضور 121 شــرکت کننــده در نمایشــگاه

 قرآن
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های اصفهان همچنین در این 
مراسم اظهار داشت: نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان در سال 
83 و با تاکید آیت ا... مظاهری پایه گذاری شــد و هم  اکنون 

شاهد برگزاری چهاردهمین دوره آن هستیم.
رســول محققیان در ادامه افزود: در این 14 دوره 120 روز 
کاری نمایشگاه به این امر مقدس اختصاص داشته و خدمت 
به عاشقان قرآن، بهترین رخداد برای نمایشگاه اصفهان بوده 
است.مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های اصفهان همچنین 
خاطرنشان کرد: توصیه آیت ا... مظاهری در همه این مدت، 
استفاده از همه ظرفیت های موسسات، نهادها، دستگاه ها و 
تشکل فرهنگی و مذهبی در نمایشگاه قرآن بوده است و در 
این دوره این ارتباطات و تعاون به بهترین نحو صورت گرفت 
و هم افزایی چشــمگیری رخ داد.محققیــان تصریح کرد: با 
تاسیس نمایشگاه جدید اصفهان و نقل  مکان به فضای بزرگ 
آن مجموعه می توان نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان را در 
مقیاس ملی و حتی بین المللی برگزار کــرد.وی در پایان با 
اشــاره به ویژگی های چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
اصفهان بیان کرد: در این دوره 121 شرکت کننده در فضای 
8 هزار و 500 متری، محصوالت قرآنی خود را در زمینه های 
مختلف در معرض نمایش قرار می دهنــد و مدت زمان این 

نمایشگاه هفت روز خواهد بود.

شهرداریاخبار

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه به 
زودی از نرم افزار »ترافیک یار اصفهان « رونمایی می شود، گفت: 

با استفاده از این طرح می توان ترافیک سطح شهر را کنترل کرد.
همایون یزدان پناه اظهار کرد: نرم افــزار » ترافیک یار اصفهان « 
ازمجموعه نرم افزارهای هوشمند  اســت که به زودی از این طرح 

رونمایی می شود.
وی افزود: شهروندان از طریق این طرح می توانند حوداث و ترافیک 
سطح شهر را به مرکز کنترل ترافیک ارســال تا اقدامات الزم اجرا 

شود.
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه با 
استفاده از این طرح می توان ترافیک ســطح شهر را کنترل کرد، 
عنوان کرد: شهروندان می توانند نرم افزار » ترافیک یار اصفهان « را 

از برنامه بازار دانلود و روی گوشی خود نصب کنند.
یزدان پناه در ادامه با اشــاره به فعالیت های مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان ادامه داد: موتور سیکلت سواران برای پیشگیری 
از حوادث و اتفاقات ناگوار باید با ســرعت مجاز و مطمئنه در شهر 

تردد کنند.
وی با اشاره به اینکه موتور سیکلت ســواران باید قوانین را رعایت 
کنند و در صورت عدم اجرای قوانین اعمال قانون می شوند، عنوان 
کرد: در همین راستا در سال جاری دوربین های ثبت تخلف سرعت 
و دوربین های نظارتی موتور ســیکلت ســوارانی که وارد بزرگراه 

می شوند را جریمه می کنند.

 کنترل ترافیک شهر 
با »ترافیک یار اصفهان «

با مسئوالن

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان از راه اندازی ۶ مرکز توانمندسازی زنان سرپرست 

خانوار در شهر اصفهان خبر داد.
مسعود مهدویان فر اظهارکرد: بر اساس سرشماری سال 
۹0، حدود 70 هزار زن سرپرست خانوار در اصفهان وجود 
داشتند که این آمار بر اساس سرشماری سال ۹5 به حدود 

855 هزار نفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه زنان سرپرست خانوار به 3 دسته خود 
سرپرست، بی سرپرست و بد سرپرست تقسیم می شوند، 
ادامه داد:  زنانی که در مراکز توانمندسازی به قابلیت ارائه 
محصول می رسند، باید مکان هایی برای عرضه محصوالت 
آنها فراهم شود از این رو شهرداری اصفهان طی دو سال 
گذشــته بازارچه هایی با عنوان »طعم مهربانی« در 40 
غرفه دایر کرده و زمینه عرضه محصوالت تولیدی زنان 
سرپرست خانوار اعم از صنایع دستی، محصوالت غذایی و 

دیگر تولیدات آنها را فراهم ساخته است.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان چرخشــی بودن بازارچــه هــا را از مهم ترین 
قابلیت های آنها برشمرد و گفت: این بازارچه ها تاکنون 
به واســطه معاونت های فرهنگی مناطق در  ۶ منطقه 
شهرداری اصفهان برپا شده است تا این زنان به توانمندی 

برسند.
وی با اشاره به اینکه متولی مساعدت این افراد شهرداری 
نیســت توضیح داد: شــهرداری تنهــا در زمینه عرضه 
محصوالت این افراد و برپایی نمایشــگاه ها و مراسمات 
می توانــد اقداماتی انجام دهد و ســایر اقدامات به عهده 
بهزیستی است. مهدویان فر افزود: یکی از مطالبات زنان 
سرپرست خانوار، اختصاص مکان یا مکان های ثابت برای 
بازارچه هاست که در حال حاضر نیز جانمایی چند نقطه 

انجام شده و موضوع در حال بررسی است.
وی از راه اندازی ۶ مرکز توانمندســازی زنان سرپرست 
خانوار در شــهر اصفهان خبر داد وخاطرنشان کرد: این 
مراکز با هدف پرورش استعدادها و شکوفایی آنان در شهر 
تشکیل شده اند، اما در صورت وجود مکانی ثابت برای ارائه 
محصوالت این افراد، امید است اقتصاد خانوار آنان نیز بهبود 
یابد. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در گذشــته خیریــه ها تنها نقش 
حمایتی داشتند، افزود: خوشبختانه امروزه این خیریه ها 
در کنار خدمات حمایتی به توانمند سازی افراد هم توجه 

دارند که این مسئله قابل توجهی است.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان:

6 مرکز توانمندسازی زنان  
سرپرست خانوارراه اندازی شد

شهردار اصفهان در جلسه شورای ســازمان آرامستان های شهرداری  
اصفهان گفت: با توجه به وضعیت نامناسب 10 غسالخانه در سطح شهر 
از لحاظ بهداشتی و ایجاد مشکالت عدیده برای شهروندان، الزم است 
جایگزین مناسبی برای آنها درنظر گرفته شده و از فعالیت غسالخانه های 

موجود جلوگیری شود.
وی با اشاره به ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل متوفی،  تصریح کرد: 
جهت افزایش رضایت شــهروندان در خصوص هزینه حمل و کیفیت 
خدمات مربوطه، حدود 40دستگاه آمبوالنس حمل متوفی، نوسازی به 

ناوگان حمل متوفی افزوده شد.
گفتنی است؛ گزارش عملکرد ســازمان آرامســتان های شهرداری، 
صورت های مالی، عملیات و بودجه سازمان آرامستان های شهرداری 
مورد بررسی و تایید قرار گرفت و تفریغ بودجه سازمان آرامستان های 

شهرداری با مبلغی بالغ بر 1۹ میلیارد تومان به تصویب رسید.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: دوره های آموزشــی گل آرایی پنجشنبه هر هفته به 

صورت رایگان در مرکز گل و گیاه اصفهان برگزار می شود.
اصغرکشاورز راد اظهار کرد: کالس های آموزشی گل آرایی پنجشنبه 
هرهفته به صورت رایگان  برای عموم شــهروندان در مرکز گل و گیاه 

اصفهان در خیابان همدانیان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه کالس های آموزشی گل آرایی با هدف اشتغال زایی 
برگزار می شــود، افزود: عالقه مندان برای شرکت در این کالس های 
آموزشــی می توانند به مرکز گل و گیاه اصفهان در خیابان همدانیان 
مراجعه و یا باشماره تلفن 32757044 تماس حاصل و ثبت نام کنند.

کشاورز راد خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی و آشنایی با کاشت، تولید گل  
و گیاه و تولید کنندگان ماهیان زینتی از اهداف برپایی بیست و پنجمین 

جشنواره گل و گیاه است.

 ساماندهی
 مدیریت آرامستان های 

محلی شهر

برگزاری دوره های 
آموزشی رایگان در مرکز 

گل و گیاه اصفهان 

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
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 زر

ی
هد

   م
        

        
  

استاندار اصفهان در آیین گشایش چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان:

جامعه قرآنی ، افتخار خطه اصفهان است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: در کالنشهر اصفهان به لحاظ اینکه اکثر امالک دارای سند 
مالکیت هستند و حتی اراضی مشاع هم »مادر سند« دارند که حدود اراضی در مادر سند مشخص است، ابعاد تعریف 

شده و مسئله زمین خواری به ندرت در داخل شهر اصفهان اتفاق می افتد.
سید جمال الدین صمصام شــریعت یادآور می شود: حاشیه نشینی در 
اکثر شهرهای بزرگ وجود دارد و متاســفانه واسطه ها و دالالن، اراضی 
پیرامون شهر را که اکثرا کاربری کشــاورزی دارند به طور خالف قانون 
تفکیک کرده و با یک برگه عادی در قالب قولنامه به فروش می رسانند، 
اما تخلفاتی که در آنجا اتفاق می افتد منجر به آرای تخریب در کمیسیون 
ماده صد می شود و ضررهایی را برای خریدار به همراه دارد ضمن اینکه بر 
اثر حاشیه نشینی سیما و منظر شهر و ورودی های شهر تحت تاثیر قرار 

گرفته و نازیبا می شود.
وی ادامه می دهد: اینکه قاطعانه اعالم کنم در شــهر اصفهان حتی یک 
مورد زمین خواری هم نداریم، آمار ندارم اما با توجه به اینکه اکثر امالک اصفهان دارای سند مالکیت هستند و اصفهان 

هم یک کالنشهری است که مردم آن نسبت به ملکیت خود حساسیت دارند، زمین خواری بسیار کم اتفاق می افتد.

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد:

سند دار بودن امالک علت اصلی کاهش زمین خواری 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه فاز دوم پارکومتر در منطقه مرکزی اصفهان اجرایی 
می شود، گفت: این طرح در چهار خیابان  شهر اجرایی می شود.

علیرضا صلواتی با اشاره به اجرای طرح پارکومتر در خیابان های شهر اصفهان اظهار داشت: این طرح  به منظور ساماندهی 
پارک خودروها در خیابان های شــهر اصفهان با توجه به افزایش ترافیک 

مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این طرح برای نخستین بار در منطقه پنج شهرداری 
و در خیابان های نظر، شریعتی، توحید و حکیم نظامی اجرایی شده است، 
ابراز داشت: تاکنون شــاهد برآوردهای خوبی از اجرای این پروژه در شهر 
اصفهان بوده ایم و تعداد پارک های دوبل در این منطقه به حداقل ممکن 
رسیده است.معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه پارکومتر در فاز دوم در منطقه مرکزی شهر اصفهان اجرایی می شود، 
اضافه کرد: در خیابان های شیخ بهایی، طالقانی، شهید بهشتی و کاشانی 

این طرح اجرایی می شــود.وی با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح پارکومتر به صورت ارشادی اجرایی می شود، 
تصریح کرد: پس از فرهنگ سازی مناسب اعمال قانون نیز در این بخش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

 فاز دوم پارکومتردر منطقه مرکزی اصفهان اجرا می شود 

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر فرعی محله 
دوطفالن و آزادی تا پایان ماه جاری تکمیل می شود.

عملیات آســفالت معابر اصلی و فرعی شهر با هدف بهبود وضعیت 
تردد خودروها و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری در دستور 

کار شهرداری های مناطق 15گانه قرار گرفته است.
علی شمسی، مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان دراین باره اظهار 
کرد: ســاماندهی آســفالت معابر و خیابان ها، یکی از مطالبات و 
دغدغه های جدی شهروندان به شمار می رود از همین رو نهضت 
آسفالت در سال جاری مانند سال های گذشته به طور جدی دنبال 
می شود. وی افزود: در همین راستا آســفالت معابر فرعی و اصلی 
منطقه با اعتبار 4 میلیارد و 500 میلیون تومان تا پایان سال جاری 

انجام می شود.
مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آسفالت معابر 
محله دوطفالن و آزادی در دست اجراســت، ادامه داد: این پروژه 
تاکنون ۹0 درصد پیشرفت داشته است و تا پایان ماه جاری تکمیل 

می شود.
شمسی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: ارتقای سرانه 
ورزشی به منظور افزایش نشاط عمومی در محالت در دستور کار 
مدیریت شهری قرار دارد، در همین راستا در سال جاری 3 ورزشگاه 

در منطقه 14 احداث می شود.

تکمیل آسفالت معابر فرعی محله 
دوطفالن و آزادی تا پایان خرداد

مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل گفت: احداث پل روگذر 
قطار شهری در محدوده میدان استقالل تکمیل شد.

میدان اســتقالل یکی از تقاطع های بزرگ حلقه چهارم ترافیکی 
شهر اصفهان و یکی از ابر پروژه های عمرانی شهر اصفهان محسوب 

می شود.
بابک حقیقی، مدیر پروژه تقاطع غیرهمسطح استقالل در این باره 
اظهار کرد: پروژه تقاطع غیر همسطح استقالل  در 2 فاز  پیش بینی 

شده که هر یک از فازها نیز دارای تعدادی زیرپروژه است.
وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی فاز اول این پروژه تکمیل شده 
است، افزود: عملیات اجرایی فاز دوم تقاطع غیرهمسطح استقالل در 

دست اجراست و اکنون نیز در مراحل پایانی قرار دارد.
حقیقی در ادامه از اجرای پل ششم میدان استقالل به صورت پیش 
تنیده خبرداد و گفت: پل ششم فاز دوم این پروژه نیز بلوار آزادگان 

را به بلوار دانشگاه متصل می کنند.
مدیرتقاطع غیرهمسطح اســتقالل خاطرنشان کرد: با احداث این 
پل ســرعت و ایمنی عبور و مرور در محور خمینی شهر به تهران 

افزایش می یابد.
وی گفت: عملیات اجرایی پل قطار شهری که یکی از 8 پل مجموعه 
پل های تقاطع غیر هم سطح استقالل محسوب می شود نیز تکمیل 

شد.
حقیقی عنوان کرد: نیروهای این پروژه در 3 شیفت کاری در حال 
تالش هستند تا بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این ابرپروژه 
در روز عید ســعید فطر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته 

شود.

 تکمیل پل رو گذر قطار شهری
 در محدوده میدان استقالل 

 سمیه مصور
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دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:
خدایا پاكیزه ام كن در این روز از چرک و كثافت و شكیباییم ده در آن 

به آنچه مقدر است شدنى ها وتوفیقم ده در آن برای تقوی.
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کمتر برنجیم
اگر ویژگی هــا و اخالق مثبت اطرافیانمــان را مرور 
کنیم، دیگر از برخی رفتارها و مسائل کوچک نخواهیم 
رنجید. اگر مهربانی ها، فداکاری ها، مسئولیت پذیری 
و تالش های همســرتان را در نظر داشــته باشید، از 
اینکه گاهی از روی خستگی برخی چیزها را فراموش 
می کند یا گاهی به شما غر می زند ناراحت نمی شوید.

چند جمله تاکیدی برای خودتان بسازید. مثل اینکه 
»من از هیچ چیز نمی رنجم و اجازه نمی دهم کســی 
حال خوبم را خراب کند«، »اطرافیانم مرا دوست دارند 
و کسی قصد رنجش مرا ندارد« و ... جمله ای را انتخاب 
کنید که برای شــما تاثیرگذار اســت و هر بار که در 
موقعیت رنجش قرار گرفتید آن را با خود تکرار کنید.

از باال به موضوع نگاه کنید
هر بار که دچار رنجش شدید، از خودتان بپرسید این 
موضوع سه ســال دیگر چقدر اهمیت دارد؟ خیلی 
وقت ها موضوعات بی ارزش و پیش پــا افتاده باعث 
رنجش ما می شوند. موضوعاتی که با گذر زمان چنان 
بی اهمیت می شوند که وقتی به گذشته فکر کنیم از 
اینکه روزمان را به خاطــر موضوع بی اهمیتی خراب 
کرده ایم، افسوس خواهیم خورد. تکرار این تفکر باعث 
می شود بسیاری از موضوعات ناراحت کننده برای مان 

بی اهمیت شود و دیگر از آنها نرنجیم.
ارزیابی شبانه

یک جدول ارزیابی ماهانه درســت کنیــد. در اولین 
ستون، راهکارهایی که می خواهید به آنها عمل کنید را 
بنویسید و در ردیف اول، تاریخ روزها را مشخص کنید. 
هر شب قبل از خواب رفتارهای آن روز خود را ارزیابی 
کنید و با توجه به عملکرد خود، به راهکارها نمره دهید. 
اگر فکــر می کنید این کار برای تان ســخت و زمانبر 
است و ممکن است به همین خاطر از انجام دادن آن 
صرف نظر کنید، هر روز با توجه به عملکرد خود مقابل 
هر راهکار یک تیک بــه معنی مثبت بودن عملکرد و 
یک ضربدر به معنی موفق نبودن در آن راهکار بزنید. 
جدول ارزیابی شبانه به شما کمک می کند ایرادها و 
نقاط ضعف خود را بشناسید و روز بعد سعی کنید بهتر 
از دیروز عمل کنید؛ همچنین مرور شبانه اهداف شما 
باعث می شود راهکارهایتان ملکه ذهنتان شود و بهتر 

بتوانید به آنها عمل کنید.
به روند خود ادامه دهید

اگر به راهکارها و تعهدات خود پایبند باشید، مطمئن 
باشید عید فطر امســال برای شما متفاوت ترین عید 
فطر خواهد بود. یک ماه تمرکز عملی برای ایجاد یک 
عادت مثبت یا ترک یک عادت منفی، این کار را ملکه 
ذهن شما خواهد کرد، اما با پایان ماه رمضان پرونده 
بهبود حال خوبتان را نبندید. با کمی تغییر و تعدیل، 
راهکارهای خود را ادامه دهید و ســعی کنید هر ماه 

روی یک موضوع جدید کار کنید. 

مهارت زندگی

پیشنهادات طالیی برای ترک 
عادات بد در ماه رمضان)4(

شرح مجلس

اسـتاد اخالق حـوزه علمیـه اصفهـان گفت: پیـروی از آیین تشـیع 
را در عمـل و نه فقـط در گفتار نشـان دهیم.آیت ا... محمـد ناصری، 
اسـتاد اخـالق حـوزه علمیـه اصفهـان در درس اخالق مـاه مبارک 
رمضـان اظهارداشـت: مومن شـیعه در عمل کـه اجرای دسـتورات 
قـرآن و پیامبـر)ص( و اهـل البیت)ع( اسـت، شـیعه بودن خـود را 
اثبات می کند کـه باید پیـروی از آیین تشـیع را در عمـل و نه فقط 

در گفتـار نشـان دهیم.
وی افـزود: اگر اعمـال مـا مطابق بـا دسـتورات و توصیه هـای دین 
اسـالم نباشـد آنگاه رضایت ائمه معصومین)ع( را نخواهد داشـت و 
اگـر رضایت آنـان از ما نباشـد قادر بـه اثبات شـیعه بودن نیسـتیم.

آیـت ا... ناصـری ادامـه داد: شـیعه در عمـل و واقعیت، تشـیع خود 
را اثبـات مـی کنـد و اگر بـه محضـر امـام زمانـش برسـد او را قبول 
می کند که این چنیـن اتفاقاتی در زمـان ائمه معصومیـن)ع( انجام 
شـده که دوسـتان و محبان اهل البیت)ع( وقتی در عمل، دوسـتی 

را اثبات نکـرده انـد اذن دیدار نیافتـه اند.
وی با اشـاره به برخی از اعمال ماننـد تفریح که رنـگ و بوی آخرتی 
نـدارد، تصریح کـرد: برخـی از رفتـار مـردم در زندگی روزانـه مغایر 
با توصیـه های اسـالم و مذهب تشـیع اسـت و رفتار آنهـا رنگ بوی 
آخرتـی و خـدا دوسـتی نـدارد و نارضایتـی خداونـد در اعمالشـان 

مشـاهده می شـود.
اسـتاد اخالق حوزه علمیـه اصفهان با تاکیـد بر ضـرورت ترک گناه 
خاطرنشـان کرد: باید در عمل توبه کنیم و ناراحتی و عدم بازگشـت 
به سـمت گناه را در عمل نشـان دهیم کـه این توبه ما مایه سـعادت 

دنیا و آخرت می شـود.

باغ 
کاغذی

این کتاب گزیــده ای از کتــاب »ماه خدا« اســت. کتابی که 
مهم ترین دانستنی های مربوط به روزه و ماه مبارک رمضان را با 
اختصار برای مخاطبان و عالقه مندان بیان کرده است. فضایل 
ماه خدا، آمادگی برای میهمانی خدا، آداب میهمانی خدا، شب 
قدر و آداب بیرون آمدن از میهمانی خدا از جمله مباحثی است 

که در این کتاب توضیح داده شده است.
به هر تقدیــر ماه رمضان بــرای خداجویان ســالک، فرصتی 
بی همتاست که اگر به خوبی مورد استفاده قرار گیرد )به تعبیر 
ْن أَلِْف َشــْهٍر«؛  قرآن کریم که می فرمایــد: »لَْیلَُة الَْقْدِر َخْیٌر ِمّ

شب قدر، بهتر از هزار ماه اســت( می توان یک شبه، راه هزار 
ماهه را پیمود. خداوند سبحان، در این ماه بافضیلت، میهمانی 
ویژه ای را برای تربیت روح ترتیب داده اســت، به گونه ای که 
می تواند در حیات معنوی انســان تحولی پدید آورد که او را به 
سعادت ابدی برساند و کامیابی همیشــگی را برایش تضمین 
کند. نکته مهم در این مسیر، آن اســت که انسانی که تصمیم 
دارد به دنیای این ضیافت گســترده وارد شــود، بداند به کجا 
 می رود؟ معنای میهمانی الهی چیســت و چگونه باید وارد آن

 شود؟ 

مراقبات ماه رمضان آیت ا... ناصری:

 پیروی از آیین تشیع 
را در عمل نشان دهیم

این جزء آیــات 53 تا آخر ســوره مبارکه یوســف) ع(  و 
ســوره های گرانقدر رعد و ابراهیم) ع(  را در بر می گیرد. از 
نکات لطیف داســتان حضرت یوسف) ع(  بخشش سریع و 
بزرگوارنه او نســبت به برادرانش بود که ظلم فراوانی به او 
کرده بودند و در آیه 92 به آن اشــاره شده که می تواند به 
همه ما درس گذشت و برادری بدهد؛ البته طبق آیه 98 ، 
حضرت یعقوب )ع( استغفار برای آنها را به تاخیر انداخت که 
بر اساس روایات منتظر رسیدن سحر و یا سحر شب جمعه 
بود که استغفار و طلب بخشــش از خداوند در این زمان اثر 

بیشتری دارد.) من الیحضره الفیه، ج1، ص 422(
آیه 21 سوره رعد یکی از ویژگی های خردمندان را رسیدگی 
به آنچه  خداوند امر به وصل آن کرده است می داند که طبق 
روایات متعدد یکی از مهم ترین مصادیق آن صله رحم یعنی 
رسیدگی به خویشاوندان است و در آیه 25 کسانی که آن 
را قطع کنند شایســته لعنت خدا خوانده شده اند. ) کافی، 

ج2، ص 156(
بر اســاس آیه 28 ، تنها راه آرامش دل و رســیدن به مقام 
 اطمینــان قلب؛ یاد خداســت.در ســوره مبارکه حضرت

 ابراهیم ) ع( برخی از تالش های خستگی ناپذیر این پیامبر 

بزرگ بیان می شــود . طبق آیه 37، آن حضرت همسر و 
فرزندش را برای رضای پروردگار در بیابانی بی آب و علف 
در کنار خانه خدا ساکن کرد. در آیه 40 از خدا خواست که 
او و ذریه اش را برپادارنده نماز قرار دهد که این دعا نشــانه 
اهمیت توجه به نماز فرزندان اســت. همچنین در آیه 41 
برای خود،پدر و مادرش و همه مومنیــن از خداوند طلب 

آمرزش در روز حساب کرد.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

برادران حضرت یوســف) ع(  که گناهان بزرگی انجام داده 
بودند برای آمرزش به حضرت یعقوب ) ع(  متوسل شدند. 
همچنین حضرت یعقــوب با قــرار دادن پیراهن حضرت 
 یوسف روی چهره خویش، بینایی چشــمانش را بازیافت.
 این آیات نشانه حقانیت شــیعه در موضوع توسل و تبرک 

است.
آیه آخر سوره رعد، خداوند و کســی را که همه علم کتاب 
را دارد ) که طبق روایاتی از جمله ســخن امام باقر ) ع( در 
کتاب کافی،ج1، ص 229 حضرت علی و ائمه علیهم السالم 
هستند( برای شهادت رسالت پیامبر )صلی ا... علیه و آله( 
کافی می داند که با مقایسه این ویژگی ائمه )علیهم السالم( 

با آصف بن برخیا که قسمتی از علم کتاب را داشت و تخت 
بلقیس را برای حضرت سلیمان) علیه السالم(  در یک لحظه 
حاضر کرد) آیه 40 نمل(، گوشــه ای از مقام امامان شیعه 

روشن می شود.
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

 در آیه 5 ســوره حضرت ابراهیم) علیه الســالم( ، خداوند 
حضرت موسی) علیه السالم(  را فرمان می دهد که ایام ا... 

را به مردم یادآوری کن.
 از آیات بعد می فهمیم  که منظور از ایام ا... روزهای پیروزی 
حق بر باطل و مومنین بر فرعونیان است. در آیه 13 و 14 نیز 
در پاســخ به تهدید کافران خطاب به پیامبران، می فرماید 
ما قطعا ستمکاران را نابود می کنیم و شما را پس از ایشان 
ساکن زمین می سازیم. طبق آیه 46 حتی اگر نقشه های 
ستمکاران کوه ها را از جا برکند، خداوند نقشه آنها را نقش 

بر آب می کند.
اقتصاد اسالمی در قرآن

طبق آیه 55 سوره حضرت یوسف که از زبان آن پیامبر نقل 
شده است، دو شــرط الزم برای مدیریت اقتصادی جامعه 
امانتداری و دانایی است. یعنی یک مدیر اقتصادی باید هم 

متعهد باشد و هم متخصص. 
) اتحادیه تشکل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 13 قرآن کریم

 تولد نوزادی بدون وجود خون 
در رگ هایش

»اولویا نوروتن« دختر شش ماهه ای است که طی یک پدیده نادر بدون 
وجود خون در رگ هایش متولد شد.براســاس گزارش هــا، این دختر 
هنگامی که به دنیا آمده در رگ هایش خــون جاری نبوده و بدون خون 

زنده مانده است.
طبق تشخیص پزشکان استرالیایی، این نوزاد هنگام تولد تمامی خونی  

که در رگ هایش جاری بوده را از دست داده است.
پزشــکان پس از تولد این نوزاد تنها دو ساعت وقت داشته اند که خون را 
 به بدن او بازگردانند تا بتواند 
 بــه زندگــی خــود ادامه

 دهد.
آنهــا توانســتند طــی دو 
ســاعت خون را بــه بدن او 
 بازگردانند و جانش را نجات

 دادند.
پزشــکان اســترالیایی این 
پدیده را بسیار نادر می دانند 
و از هــر پنج هــزار نوزادی 
که به دنیا مــی آید تنها یک 
 نفر بــه این بیمــاری مبتال

 می شود.

 کشف معبد هزار ساله
 در چین

باستان شناسان موفق به کشف معبد هزار ساله ای در چین شدند که درون 
آن بیش از 80 مقبره و صدها سنگ دفن شده بود. 

محققان باور دارند که کشــف سنگ های دفن شــده در کنار مقبره ها، 
می تواند سرنخی برای چگونگی گسترش بودائیسم در این کشور باشد. 
باستان شناسان در گفت و گو با خبرنگاران ادعا کرده اند، هنوز معبد کشف 
شده به طور کامل کاوش نشده و احتمال یافتن مقبره و سنگ های بیشتر 
نیز وجود دارد.این معبد مفقود در شهر چنگدو در استان سیچوآن واقع 
در جنوب غربی کشور چین 
کشف شده اســت؛ محققان 
عقیــده دارنــد، مقبره های 
تاریخی نیز متعلــق به دوره 
ســلطنت جو و شــانگ در 
1600 تا 285 پیش از میالد 

است.
معبد کشف شــده، میزبان 
عقایــد بودایــی دودمــان 
 چین شــرقی طی سال های 
دودمــان  و   317-  429
 سونگ جنوبی در سال های

 1279-1127 بوده است.

 شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان )سهامی خاص(

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا 
از کلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 1396/03/18 الی 1396/03/22 جهت دریافت اسناد پیشنهاد قیمت به 
امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن،مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد 
قیمت به امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1396/03/25 می باشد 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده استعالم می باشد.
1- موضوع استعالم: حفاظت و حراست از شهرک صنعتی خمینی شهر

مبلغ برآورد اولیه: 1/935/376/159 ریال از محل اعتبارات داخلی
مبلغ سپرده شرکت در استعالم: 96/768/808 ریال

رتبه مورد نظر: داشتن گواهی صالحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
2- موضوع استعالم: تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی سمیرم و تکمیل شبکه روشنایی ناحیه صنعتی هست سمیرم 

مبلغ برآورد اولیه: 2/107/166/521  ریال  از محل اعتبارات داخلی
مبلغ سپرده شرکت در استعالم: 105/358/327 ریال

رتبه مورد نظر:رتبه 5 و به باال در رشته نیرو

آگهی استعالم بها
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