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استاندار اصفهان ضمن اعتقاد بر واجب بودن سامانه دوم آب اصفهان از نان 
شب، تسریع در تکمیل و بهره برداری این سامانه در کوتاه ترین زمان ممکن 

را خواستار شد.

اولویت نخست استان، مسائل زیست محیطی است
 مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی هفت طرح بزرگ تاسیسات فاضالب شهری استان اصفهان

 با حضور محمدرضا جانبازی، مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، مهندس هاشم امینی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همچنین رسول زرگر پور، استاندار اصفهان و تعدادی از مسئولین 

برگزار شد.
استاندار اصفهان با اشاره به حمله تروریستی تهران که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از هموطنان 
شد، امنیت و آرامش حاکم بر کشور را از افتخارات جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: این حرکات 

بچه گانه نمی تواند این امر را تحت الشعاع قرار دهد.
رسول زرگرپورتصریح کرد:  باوجوداینکه اکثر پروژه ها در دو مقطع دهه فجر و هفته دولت افتتاح می شود 

و از اصفهان به عنوان یک استان برخوردار یاد می شود، اما بهره کمتری از اعتبارات دولتی دارد.
وی با اشاره به افتتاح ۱۰پروژه به صورت هفتگی طی یک سال گذشته اظهار داشت: هزینه این پروژه ها 

میلیاردی و قسمت عمده اعتبارات از محل منابع غیردولتی تامین شده است.
اســتاندار اصفهان یکی از دالیل اهمیت این پروژه ها را مســائل زیســت محیطی به خصوص آب، هوا، 

جمع آوری و تصفیه فاضالب دانست و بر اولویت نخست مسائل زیست محیطی استان تاکید کرد.
زرگر پور به سابقه ۲۰-۳۰ ساله افتتاح پروژه ها در اصفهان اشــاره و خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به 

سرمایه گذاری در استان باعث رفاه و پیشرفت بیشتر و ارتقای سطح کیفیت زندگی می شود.
 وی ضمن تاکید بر ضرورت آب رســانی شرکت آبفار به تعدادی از روســتاهای استان در حوضه آبریز 
زاینده رود، خواستار تسریع در این امر شد و افزود: مســائل آب و فاضالب استان باید مطلوب و در شأن 

مردم اصفهان باشد.
زرگر پور ادامه داد: برخالف اینکه استان اصفهان در بسیاری امور ظاهرا برخوردار به نظر می رسد، اما در 

بسیاری شاخص ها از متوسط کشور پایین تر است و برخودارعام نیست.
وی ضمن اعتقاد بر واجب بودن سامانه دوم آب اصفهان از نان شــب، بر سرعت بخشیدن به تکمیل و 

بهره برداری از سامانه دوم آب اصفهان بزرگ در کوتاه ترین زمان تاکید کرد.
استاندار اصفهان استفاده از ظرفیت شورای شهر در قالب تبصره ۳،کمک شرکت های بزرگ مانند فوالد 
مبارکه برای جمع آوری فاضالب چندین شهر با استفاده از پساب آنها را از راهکارهای موثر و جدید این 

طرح دانست.

 اولویت مهم وزارت نیرو، سامانه دوم آبرسانی استان اصفهان است
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در ادامه این مراسم اقدامات تروریستی هفته گذشته تهران را 

موجب وفاق و همدلی بیشتر در کشور دانست.
محمدرضا جانبــازی از طرح های فاضالب همچون طرح های زیربنایــی به عنوان مهم ترین طرح های 
زیست محیطی کشور یادکرد و افزود: باوجود کمبود نقدینگی کشور و استفاده از اوراق، شاهد تحوالت 

زیادی در این عرصه بودیم. 
وی ضمن تاکید بر استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در اجرای طرح های آبفای کشور، ارزش قرارداد 
دولت یازدهم را۶۲۰۰ میلیارد تومان عنوان و اظهار داشت: برای اجرای طرح های آب و فاضالب، همچنین 

احداث طرح نمک زدایی آب شیرین کشور در دوره قبل۱۱۰۰میلیارد تومان قرارداد منعقدشده بود.
جانبازی گفت: به زودی بیش از۲۰ قرارداد منعقدشده با بخش خصوصی بااعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد 

تومان را رونمایی می کنیم.
وی از استان اصفهان به عنوان کارگاه بزرگ و مرجع اجرای پروژه های مختلف آب و فاضالب یاد و بر لزوم 

استاندار اصفهان خواستار شد:

تسریع در بهره برداری از سامانه دوم آب اصفهان
استفاده از این تجربیات در سراسرکشورتاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به تعامل بسیار خوب مردم، بخش خصوصی، شورای 
اسالمی شهر و روستاها ابراز امیدواری کرد که شاهد تحوالت عمده ای در احداث سامانه های مختلف در 

بخش آب و فاضالب باشیم.
جانبازی در ادامه متوسط طول عمر شــبکه های فاضالب در استان اصفهان را از میانگین کشور بیشتر 

دانست و از تبدیل تجارب استان اصفهان در بازسازی شبکه آبفا به تجارب ملی خبر داد.
وی تصریح کرد:  شرکت آبفا در آستانه انعقاد قرارداد با مرکز آموزش مدیریت و سازمان های مختلف در 

خصوص متمرکزکردن آموزش حوزه آب و فاضالب با استفاده از تجارب کشورهای صاحب نام است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور از آغاز و به بهره برداری رساندن طرح های حوزه آب در مناطق 

حاشیه ای و کمتر توسعه یافته شهر اصفهان با مشارکت مردم به ارزش ۳۳۵ میلیارد تومان خبرداد.
جانبازی سامانه دوم آب رسانی استان اصفهان را اولویت مهم وزارت نیرو دانست و گفت: این سامانه بیش 

از ۵ میلیون نفر را به عنوان پدافند غیرعامل هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: بهره برداری این طرح از طریق ماده۵۶ و فاینانس داخلی است و طرح مذکور به طورقطع آب 

پایدار، باکیفیت و کمیت مناسب را برای مردم اصفهان تامین می کند.
جانبازی ضمن اینکه از استان اصفهان به عنوان یکی از شهرهای کم آب نام برد، بر لزوم همراهی عزیزان 

برای عبور از بحران و پیک گرمای تابستان تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در پایان از منحصربه فرد بودن احداث شبکه هوشمند توزیع 

آب شهر اصفهان در سطح کشور خبر داد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به حادثه تروریستی چهارشنبه تهران، اظهار داشت: استقامت 

مردم و تبعیت از مقام معظم رهبری بعد از ارتحال امام خمینی )ره( باعث یأس دشمنان اسالم شد.

 ۱۱میلیون نفر حاشیه نشین، یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری
احمد سالک با اشاره به موضوع آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری 

وجود ۱۱میلیون نفر حاشیه نشین در کشور همچنین اصفهان را از آمار نگرانی ایشان مستثنی ندانست.
وی ادامه داد: افتتاح طرح های امروز، بخشی از مشکالت اصفهان ناشی از نبود شبکه فاضالب را جبران 

می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن اختصاص بودجه مجلس هشتم به ترمیم شبکه های فاضالب 
کشور، پیشنهاد کامران نماینده اصفهان مبنی بر اضافه کردن کلمه »توسعه« این شبکه را موثر دانست.

سالک افزود: تصویب این مهم موجب باز شدن دست مسئوالن در بازسازی و توسعه پروژه های شبکه های 
فاضالب شد.

وی ضمن اشاره به طرح بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان تصریح کرد: برای این کار ۱۷۷میلیارد 
تومان سرمایه گذاری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن اشــاره به تصویب دو موضوع مهم توسعه و احکام دائمی آن در 
برنامه ششم، تاکید کرد: موضوع توسعه شبکه آب و فاضالب شهر و روســتا در احکام برنامه پنج ساله 

مصوب شد.
سالک ادامه داد: در بودجه سال ۹۵ و ۹۶، نیز برای این شبکه ها مبالغی به تناسب استان ها دیده شده است.

وی همچنین گفت: ورود بخش خصوصی به طرح های توسعه ای شــبکه آب و فاضالب از زمان برنامه 
ششم انجام گرفت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ضمن اشاره به سابقه ۶۰ ساله شبکه فاضالب اصفهان همچنین فرسوده 
بودن این شبکه خاطرنشان کرد: برای نوسازی و بازسازی آنها از طرح فاینانس و همچنین طرحی سه ساله 

استفاده شده است.
ســالک در پایان ابراز امیدواری کرد: عالوه بر افتتاح طرح های مذکور شــاهد اجرای دو طرح شرکت 

دانش بنیان در جهت بی بو کردن شبکه فاضالب که بیش از یک سال آن انجام شده نیز باشیم.
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محل هم پیمانی تروریست ها شناسایی شد
حجت االسالم و المسلمین سید محمود علوی، وزیر اطالعات با اشاره به شناسایی عقبه 
تیم تروریستی حوادث اخیر مجلس و حرم امام )ره( گفت که مکانی که تروریست ها با 

هم هم پیمان شده بودند شناسایی و تعدادی از افراد آنها دستگیر شدند.

عقربه های ساعت از 10 گذشته؛ یک  1 سمیه 
روز آرام و گرم خردادی. اولین خبر را پارسادوست

کانال تلگرامی »فارس« منتشرمی کند. خبری یک جمله ای که 
شوکه کننده است:» یک فرد مسلح وارد مجلس شده و به سمت 

نیروهای حفاظتی تیراندازی کرده است!« باور نکردنی است!

2 کمی که گذشت، ناگهان بمبی خبری در فضاهای مجازی 
منتشر می شود، کم کم داستان وارد فازهای تازه تری شده 
است. ضارب یک نفر نیست. چندنفر هستند. یک نیروی حفاظتی 
مجلس هم که از نیروهای سپاه پاسداران و برادرشهید بود، در این 

حادثه به شهادت می رسد.  
صدای تیرانــدازی در مجلس قطع نمی شــود. درب های  3
ورودی مجلس بسته شده و شنیده می شود ضاربان سه نفر 
هستند که در راهروهای مجلس گم شده اند و نتوانسته اند به صحن 
بهارستان که نمایندگان در آنجا مستقر بودند، راه پیدا کنند و به 

اتاق های نمایندگان در طبقه چهارم رفته و آنجا دفتر چندنماینده 
را به رگبار بسته اند و چندتن از کارکنان به شهادت رسیده اند. 

4 در چنین شــرایطی، کیایی، مدیر روابط عمومی مجلس 
می گوید: نیروهای حفاظت، امنیت مجلس را برقرار کرده اند.

جلسه علنی بدون هیچ مشکلی در حال برگزاری است. 
گویا اوضاع آن قدر خوب است که برخی نمایندگان همزمان مشغول 
سلفی گرفتن و به اشتراک گذاشتن لبخندهایشان در شبکه های 
 اجتماعی هســتند. امری که البتــه انتقاد برخی هــا را به دنبال

 دارد.
 منتقدان می گویند در شــرایطی که نیروهای امنیتی و حفاظتی 
بیرون از صحن، زیر رگبار گلوله و در حال دفاع هستند، نمایندگان 

چرا می خندند؟! 

ضاربان مجهز  به دو قبضه کالشــینکف و یک قبضه سالح  5
کمري )کلت( هستند. 

اینکه چطور توانسته اند همراه با کلت و کالش وارد مجلس شوند و 
حاضران را به رگبار ببندند، سوالی است که پس از وقوع حادثه ، به 
کرات مطرح می شــود. جواب هم ساده است: ضاربان قصد داشته 
اند با لباس زنانه از درب مراجعات عمومی وارد مجلس شــوند که 
نیروی حفاظتی به آنها شک می کند و مانع ورود می شود. ضاربان 
هم بالفاصله اقدام به شلیک می کنند و با به رگبار بستن نیروها، راه 

خود را باز می کنند. 
همزمان خبر می رســد فردی مســلح با ورود به حرم امام 

خمینی)ره( و تیراندازی چند تن را مجروح کرده است. 6

مشخص می شــود این دوحادثه به یکدیگر ربط دارند و اقدامات 
 تروریســتی به صورت هماهنگ و از قبل برنامه ریزی شــده بوده

 است. 
ایلنا هم خبر می دهد که ماموران در حال خنثی سازی یک  7
بمب در حرم امام خمینی)ره( هستند. اخباری هم درباره 

انفجار در ایستگاه متروی حرم امام)ره( شنیده می شود. 
در حادثه تروریستی حرم، 5 نفر مجروح و یک نفر که شنیده شده 
پاکبان مرقدمطهر بوده است به شــهادت می رسد. این کارگر 35 
سال داشته است .هرچند در روزهای بعد از حادثه، برخی سایت های 
خبری عنوان می کنند کارگر درمانگاه مرقد به شهادت رسیده است 

نه کارگر فضای سبز! 
همزمان در محل نهاد ریاســت جمهوری، اقدامات امنیتی  8
تشدید شده و نیروهای حفاظت نهاد ریاست جمهوری اجازه 

ورود و خروج به هیچ کس را نمی دهند. 
محمدجواد ظریف راهی ترکیه می شود. از رییس جمهور خبری 

نیست. در عوض وزیرکشور اعالم می کند جلسه امنیتی تشکیل 
داده اند. 

مدیر روابط عمومی حرم امام)ره( اعالم می کند که فردی  9
دارای کمربند انفجاری در ضلع  غربی حرم پس از شلیک 2 

تیر،اقدام به انفجار خود کرد.
 شایعات و شنیده ها زیاد است. مثال شنیده می شود یکی از ضاربان 
حرم امام)ره(، با سیانور خودکشی کرده اســت. به همراه داشتن 
سیانور، فرضیه دست داشتن گروهک منافقین در ترورهای تهران 

را قوت می بخشد. 
»سیدمحمد کرمانی« قاری محفل حرم امام خمینی)ره( که  10
از نزدیک شاهد ماجرا بوده، در این باره  می گوید:پس از پایان 

محفل در حال خروج از درب غربی حرم بودیم که چند فرد مسلح 
به سمت مردم تیراندازی کردند. 

یکی از عوامل تیر اندازی در حالی که بقچه ای در دست داشت قصد 
ورود به داخل حرم را داشت که توســط مردم و نیروهای امنیتی 
دستگیر شد.پس از تیراندازی، مردم به سمت درهای ورودی حمله 
کردند و نیروهای امنیتی درب های حرم را بســتند و ما اکنون در 

حرم محبوس هستیم.
یکی از تروریســت های حرم، خود را منفجر می کند. یکی  11
دیگر از تروریست ها قبل از انفجار، توسط نیروهای امنیتی و 

با شلیک گلوله به سرش کشته می شود.  
تهران ملتهب شــده و مردم انگار که فیلم سینمایی تماشا  12
می کنند. مردمی که عادت به اینگونه ماجراها ندارند و اصال 

جدی نگرفته اند! با وجود هشــدارهای مقامات امینتی و انتظامی 
 مبنی بر ترک محل توســط مــردم، اما ملت از جــای خود تکان 

نمی خورند. 
به تماشا ایســتاده اند و صحنه را ترک نمی کنند. انگار نه انگار که 
یک حادثه تروریستی درحال وقوع است! بعضی ها دوربین به دست 

مشغول فیلم برداری و عکاسی هستند! 
13 نمایندگان با هماهنگی نیروهای حفاظت مجلس و برقراری 
امنیت، یکی یکی از صحن خارج و به بیرون از مجلس انتقال 
داده می شوند. جلسه علنی تمام شده و تروریست ها هنوز در طبقه 

چهارم هستند و فشنگ هایشان تمام نشده است.
 درهمین اثنا برخی کانال های تلگرامی خبر می دهند که همسر 
نماینده مبارکه و شهرضا در طبقه چهارم و در دست تروریست ها 

گروگان هستند؛ خبری که البته تکذیب می شود. 
یکی از نمایندگان ویلچرنشین)غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی(، 
بعدها گالیه می کنــد که هیچ کــس به کمــک او نیامد و همه 

نمایندگان به فکر نجات خود بودند!
14 دومین عامل انتحاری در حرم امام خمینی)ره( که شــش 
نارنجک جنگی همراه خود داشته اســت و در حین انجام 
 عملیات خود با شــلیک نیروهای  امنیتی به ســرش به هالکت 

می رسد. 
درعین حال گفته می شود یکی از تروریست ها که زن بوده و قصد 

خودکشی با سیانور را داشته، زنده دستگیر می شود. 
15 تروریست ها پنجره های اتاق های طبقه چهارم را باز کرده 
و به مردم حاضر در خیابان تیراندازی می کنند که در جریان 
این تیراندازی ها ۸ نفر مجروح شده و دو نفر به شهادت می رسند. 
 کمی بعد، عامل انتحاری خــود را در طبقه چهارم مجلس منفجر 

کرد. 
16 سرلشکر جعفری، فرمانده سپاه و سردار غیب پرور فرمانده 
بسیج در مجلس حاضر می شوند. تمامی مغازه های اطراف 
مجلس بسته شده و خبر می رسد که اطالعات از مردم خواسته تا 
سوار مترو نشوند. خبری که البته توسط این نهاد تکذیب می شود. 
مردم همچنان در اطراف مجلس ایستاده و مشغول تماشای  17

صحنه های خطرناک تروریستی هستند!

 هرچهارتروریست حاضر در مجلس به هالکت می رسند. نیروهای 
امنیتی مشغول پاک ســازی کامل هستند. ازســوی دیگر، خبر 
می رسد ورودی قم-تهران بسته شده و اطراف مرقد مطهر امام)ره( 
 نیز تخلیه شده است. دومین عامل انتحاری خود را در حرم منفجر 

کرده است. 
نماز ظهر و عصر در مرقد اقامه می شود و سیدحسن خمینی-نوه 
 امام راحــل- نیز در مرقــد بنیان گذار جمهوری اســالمی حاضر 

می شود. 
18 داعش شروع به صدور بیانیه می کند. در پیام اول، مسئولیت 
ترورهای تهران را برعهده می گیــرد در بیانیه  دیگری، دو 
مهاجم انتحاری خــود در حرم امام خمینی)ره( را شــهید اعالم 
می کند! فیلمی از داعش در فضاهای مجازی منتشر می شود که در 
فیلم تروریست های حاضر در مجلس به زبان عربی حرف می زنند و 

می گویند »آمده ایم که بمانیم« همه به یاد جمله ای می افتند که 
ســی و چندســال پیش، عراقی ها در بدو ورد به خرمشهر روی 
دیوارهای این شهر نوشتند و البته شهید بهروز مرادی پس از فتح 

خرمشهر در جواب، روی همان دیوار نوشت: »آمدیم، نبودید!« 
فردریک پالیتگن، خبرنگار مشهور سی ان ان با حضور در  19
برنامه ویژه و زنده این شــبکه در لندن می گوید که انجام 
چنین حمله ای در تهران به شــدت عجیب اســت. پالیتگن که 
خودش بارها به ایران سفر کرده در ادامه می گوید:ساختمان مجلس 
ایران به شــدت فضایی امنیتی دارد و مراجعین چند بار بازرسی 

می شوند. از طرفی تهران شهر خیلی امنی است و شما هر ساعتی که 
بخواهید می توانید در شــهر تردد کنید. بــرای همین می گویم 
احتمال رخ دادن حمله تروریستی در تهران واقعا خیلی خیلی کم 

بود.
کشورهای مختلفی از جمله، عراق، لبنان، فرانسه، ایتالیا،  20
پارلمان اروپا، ترکیه و روسیه حمالت تروریستی در تهران را 

به شدت محکوم می کنند. 
همه منتظرند تا واکنش رییس جمهور آمریکا را ببینند که معموال 
دست به نقد آماده است تا در توئیتر پیام بگذارد و درباره همه چیز 

اظهارنظر کند. این بار اما تا ساعت ها از او خبری نمی شود. 
وقتی هم سروکله اش پیدا می شود، به جای همدردی، در نهایت 
گستاخی، ایران را حامی تروریســم و قربانی حمایت از تروریسم 
معرفی می کند! ازسوی دیگر وزیرخارجه جوان عربستان سعودی 
نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حوادث تروریستی تهران، 

باطفره رفتن از پاسخگویی می گوید: سوال بعدی!
حوالی عصر چهارشنبه، تهران آرام شده است. تروریست ها  21

همگی به هالکت رسیده اند. نیروهای امنیتی، بسیج و انتظامی در 
اقدامی هماهنگ، سریع و به موقع و البته شجاعانه و دالورانه، خیلی 

زود امنیت را به قلب ایران برمی گردانند. 
مردم پایتخت در حال قــدم زدن، خرید کــردن و حتی دوردور 
هستند. هیچ کس داعش را جدی نگرفته. مردم به توانایی نیروهای 

نظامی و امنیتی خود اطمینان کامل دارند. 
22 همان روز تعدادی از دانشجویان با رهبرمعظم انقالب دیدار 
می کنند. همه منتظرند واکنش ولی امرمســلمین جهان 

نسبت به این حادثه را ببینند.
 رهبر معظم در قسمتی از بیانات خود در این دیدار، می فرمایند: 
»چنین حوادثی هیچ خللی در اراده ملت و مسئوالن بوجود نخواهد 
آورد و ملت ایران قدرتمندانه به حرکت خود ادامه خواهد داد و پیش 

خواهد رفت... این ترقه بازی ها تاثیری در اراده ملت ایران ندارد.« 
نوع واکنش رهبرانقالب، حتی تحسین تحلیلگر بی بی سی را هم 
به دنبال دارد. »علی علیزاده« در توئیتر می نویسد: » ابزار وحشت 
عمومی و حس ناامنی، بهترین مشوق تروریست ها برای عملیات 
بعدی است. ترقه بازی خواندن، خونسردی و بی تفاوتی رهبر ایران، 

دقیق ترین پاتک بود.«

شب که می شود، آرامش کامل به پایتخت برگشته، با این  23
حال وزیر کشور اعالم می کند که به تمامی استان ها آماده 
باش کامل داده اند. نمایشگاه قرآن و چندبرنامه دیگر تا اطالع ثانوی 

لغو می شود. 
روز پنجشنبه، وزارت اطالعات اسامی و تصاویر تروریست ها  24
را منتشر و اعالم می کند که تروریست ها ایرانی و متعلق به 

نواحی غرب کشور بوده اند.
 این وزارتخانه همچنین اعالم می کند در حال بررسی هستند که 
ببینند آیا حوادث اخیر ربطی به عربستان دارد یا نه. به هرحال هیچ 
کس فراموش نکرده وزیر ســعودی همین یک ماه قبل گفته بود 

می خواهند جنگ را به داخل ایران بکشانند. 
25 رســانه های جهان با آب و تاب مشــغول تحلیل و بررسی 
حوادث تروریستی تهران هستند و بسیاری از آنها، اخبار این 

حوادث را در صدر اخبار خود قرار داده اند. 
بسیاری از تحلیل ها، این حادثه را با سفر ترامپ به عربستان، قطع 
رابطه کشورهای عربی با قطر و نزدیک شدن ایران و قطر بی ربط 

نمی دانند. 
در روز بعد از حادثه، زوایای تازه ای از حوادث روز چهارشنبه  26
مشخص و منتشر می شود. تعداد شهدای حادثه نیز افزایش 
یافته و به 16 تن می رسد. دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق، 
یکی از فوتبالیست های سابق تیم های جنوبی، یک فعال محیط 
زیست و یک دهیار لرستانی در جمع شهدا قرار دارند. قرار می شود 

شهدا روز جمعه تشییع شوند. روز پنجشنبه نیز ترتیبی داده می شود 
تا خانواده های شهدا بتوانند در معراج شهدا با عزیزان ازدست رفته 
خود دیدار کنند. صحنه های تلخی است...  روز جمعه آمار دیگری 

از شهدا و مجروحین اعالم می شود: 17 شهید و 56 مجروح
27 مراسم وداع با شــهدای ترورمجلس برگزار می شود. علی 
الریجانی رییس مجلس، حجت االســالم حسن روحانی، 
آیت ا... آملی الریجانی رییس قوه قضائیه، حجت االســالم 
گلپایگانی رییــس دفتر مقــام معظم رهبری، حجت االســالم 
ناطق نوری، حجت االسالم امامی کاشانی امام جمعه تهران، اسحاق 
جهانگیری معاون اول دولت، جمعی از نمایندگان مجلس، معاونین 
رییس جمهور، غالمعلی حدادعادل، امیر احمد پوردستان جانشین 
فرمانده ارتش، محسن رضایی دبیر مجمع تشخص مصلحت نظام، 
استاندار تهران کارمندان مجلس و جمع دیگری از مقامات کشوری 

و لشکری در این مراسم حضور پیدا می کنند. 
28 علی الریجانی تاکید می کند که ســپاه پاســدارن نیروی 

مردمی فداکار برای انقالب اسالمی است و سپاه و نیروی قدس، خط 
 قرمــز ماهســتند و پاســخ کوبنــده ای بــه آنهــا خواهیــم 

داد.
سپاه، اطالعات ، مسئوالن لشکری و کشوری ؛ همگی برای  29
مجازات تروریست ها و پاسخ دندان شکن به گستاخی آنها، 
با تمام قوا به میدان آمده اند. صفحه اینستاگرام سردار سلیمانی ، 
عکس معناداری از فرمانده ســپاه قدس به همراه آیه ای از قرآن 

منتشر می کند: » بسم ا... قاصم الجبارین« 
وقت گالیه نیســت. حاال هنگامه نمایش وحدت و شکوه  30

همدلی است اما ... اما گاهی نمی شود گذشت. 
نمی شود سوال نکرد و نمی شود ننوشت که وقتی اقتدار نیروهای 
نظامی و توان دفاعی کشور و شعار روی موشــک و ... را زیر سوال 
بردیم، کاش کمی به این روزها می اندیشیدیم که دشمن تا پشت 
دروازه های این شهر که نه ... تا قلب بهارستان و حرم امام امت ) دو 
نماد جمهوریت و اسالمیت ایران( بیاید و در روز روشن مردم را به 

گلوله ببندد و ... بگذریم.  از الطاف خفیه الهی بود. 
کشــورمان معنــای »غــم« و »ناامنــی« را حداقــل بــرای 
ســاعاتی تجربه کــرد اما درعــوض معنــای »مدافــع حرم« 
 را هــم فهمید. مــا تا ابــد مدیــون و ممنون شــما هســتیم 

مدافعان عشق ... 

30 سکانس از حادثه تروریستی تهران؛

به نام نامی مدافعان حرم...

حادثه تروریســتی تهران در حالی اتفاق افتاد که همچون  سیاوش 
حوادث تروریســتی دیگر در گوشــه کنار جهان ،قربانیان پاک سرشت

اصلی آن را مردم بی گناه تشکیل می دادند.
علی رغم همه تالش ها و رشادت های نیروهای نظامی کشور، پای تروریست ها 
به ایران هم باز شد تا مشخص شــود که آفت تروریست به جان اکثر نقاط جهان 
افتاده است.حتی کشور های پیشرفته ای چون فرانسه و انگلستان و البته آمریکا 
هم از آسیب های تروریســت ها در امان نمانده اند.حادثه دردناک تهران نسبت 
به حوادث تروریستی دیگر کمترین تالفات را داشت و این جای بسی امیدواری 
 دارد که کشــور ما در برابر حوادث ناگهانی تروریســتی بیشــترین آمادگی را 

دارد.

کشورها و رهبرهای بسیاری از گوشه کنار جهان به نشانه همدردی با مردم ایران 
مراتب تسلیت خود را ابراز کردند.کشور هایی که خود زخم دردناک تروریست را 
بر جان جوامع خود بارها احساس کرده اند.در این میان کشور هایی هم به صورت 
دو پهلوسخن گفتند .عده ای بدون توجه به این حادثه ابراز نظر نکردند و عده ای 
دیگر سخن از ادب شدن ایران بر زبان راندند.آمریکا و رییس جمهور مبارزش نیز 
در این میان ابراز فضل نمودند و برای مردم داغدار ایران و شهیدان این حادثه دعا 
کردند و البته مدعی شدند که کشور های حامی تروریست خود درگیر ترورییست 
می شوند!در بیانیه منتشر شده از سوی کاخ ســفید چنین آمده است:» ما برای 
قربانیان بی گناه حمالت تروریستی تهران و مردم ایران که در حال گذار از یک 

چنین دوران پرچالشی هستند، اندوهگین هستیم و دعا می کنیم. 
ما بار دیگر تاکید می کنیم که دولت هایی که حامی تروریسم هستند، در معرض 
این خطر قرار دارند که قربانی شرارت و پلیدی شوند که خود مروج آن هستند.« 
گویا دونالد ترامپ حافظه ضعیفی دارد و چگونگی اولین حادثه تروریســتی را 
فراموش کرده است. حادثه 11 سپتامبر اولین و مهم ترین حادثه تروریستی در 

قرن جدید است.
هر چند  در ماهیت این حادثه همچنان اختالف نظرهایــی وجود  دارد، اما این 

کشور آمریکا بود که برای اولین بار در قرن اخیر درگیر حادثه تروریستی شد.
پس از آن حادثه بود که رییس جمهور وقت آمریکا خبر از تصمیم جدی آمریکا در 
مبارزه با گروهک های تروریستی داد و هجوم به خاورمیانه و کشور های اطراف 

ایران را آغاز کرد.
افغانستان و عراق تلفات بسیاری را در هجوم آمریکا دادند و سال ها درگیر جنگ 
شــدند و اکنون پس از گذشــت یک دهه همچنان درگیر حوادث تروریستی و 

جنگ هستند.
آقای ترامپ بهتر است به این پرسش پاسخ بدهد که نتیجه لشکر کشی ها و مبارزه 
با تروریســت های فرضی آمریکا در یک دهه اخیر چه بوده است؟چرا همچنان 
گروهک طالبان در افغانستان فعال هستند و به خراب کاری های خود ادامه می 
دهند؟عراق اگرچه از شــر دیکتاتوری چون صدام و حزب بعث پاک شد  ولی به 
لطف آمریکا درگیر خوانخواران داعشــی شد.ســفاکانی که خود دست پرورده 

آمریکا بودند.جناب ترامپ!ملت نیازی به دعای جباران و مستکبران ندارد چون 
در طول تاریخ بسیاری از دعاگویان نقاب بر چهره را مشاهده کرده و عمر و عاص ها 
و معاویه های متعددی دست  نیرنگ و دعا برای این ملت مسلمان بلند کرده اند 

ولی سودی از ظاهر مهربان خود نبرده اند.
شما و مجلس سنای تان بهتر است همچنان مشغول تدوین و اجرای تحریم های 
جدید باشــید.حتی در شــبی که ایران درگیــر حوادث تروریســتی بود.آقای 
ترامپ!قدوم شما برای منطقه خاورمیانه و کشور های آن بسی خجسته و خوش 
 یمن بود.به لطف ترقه های فراوانتان کشــورهای مروج تروریســت گســتاخ تر

 شدند.
کابل درگیر حادثه تروریستی شد،تهران محل ترقه بازی برخی از بزدالن گشت 
و آرامش نسبی بین کشــور های عربی از بین رفت.آری!ترویست دامن حامیان 
خود را خواهد گرفت همانطور که شما و حامیانتان در گرداب تروریست ها اسیر 
 شــده اید و خوب می دانید که به دعای شــما نه بارانی باریده و نه سقفی خراب 

شده است.

به بهانه حوادث تروریستی تهران؛ 

    دعای عمروعاصی!
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رییس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تهاتر بدهی، 
مالیاتی و بانکی می تواند چرخه کسب وکار واحدهای تولیدی و بازرگانی 
را به حرکت درآورد که متاسفانه سازمان های دولتی همکاری چندانی 
در این راستا ندارند.محسن پورســینا در سومین جلسه کمیسیون 
تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح کرد:  رفتار دوگانه برخی از 
سازمان های دولتی و بوروکراسی پیچیده اداری باعث شد بسیاری از 
مسائل که به راحتی قابل حل است در چرخه بوروکراسی زمان بر وارد 

شود و توان رقابتی و فعالیتی فعاالن اقتصادی را کاهش دهد.
وی بیان داشت: یک تولیدکننده مصنوعات فلزی استان از یک سازمان 
دولتی طلبکار و به یک تولیدکننده فوالد بدهــکار بوده؛ همچنین 

تولیدکننده دوم به همان سازمان دولتی بدهکار است.
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: اتاق بازرگانی و 
هر دو تولیدکننده خواستار تهاتر بدهی بین این سازمان دولتی با دو 
تولیدکننده بودند، اما به دلیل بروکراسی پیچیده این مسئله حل نشد 

و یکی از تولیدکنندگان تا مرز تعطیلی پیش رفت.
وی اضافه کرد: تهاتر بدهی، مالیاتی و بانکی می تواند چرخه کسب وکار 
واحدهای تولیــدی و بازرگانــی را به حرکت درآورد که متاســفانه 

سازمان های دولتی همکاری چندانی در این راستا ندارند.
پور ســینا تاکید کرد: برای حل مسائل واحدهای تولیدی، حاکمیت 
استانی و ملی باید قاطعانه راهکارهای اجرایی را دنبال کند و فقط به 

صدور بخش نامه اکتفا نکند و تالش کند.

ویژه

اخبار

 در قالب طرح ضیافت مــاه مبارک رمضــان، بیش از 
هزار و 500 تن برنج و بیش از سه هزار تن شکر در بازار 
اصفهان توزیع می شود. مدیر عامل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی استان اصفهان گفت: کمیته تنظیم بازار، مجوز 
توزیع یک هزار و 794 تن برنج و ســه هــزار و 211تن 
شکر در بازارهای اســتان را صادر کرد.  رضا نیک نداف 
افزود: این میزان برنج و شکر به منظور تنظیم بازار در ماه 
مبارک رمضان و از طریق فروشگاه های بزرگ زنجیره 
ای، اتحادیه های شــرکت تعاونی مصرف و اشــخاص 
حقیقی عرضه می  شــود. وی  اضافه کرد: شکر با قیمت 
هر کیلوگرم  2هزار و 520 تومان و برنج سفید وارداتی 
به قیمت هر کیلوگرم  2 هــزار و 400 تومان در اختیار 
عامالن توزیع قرار می گیرد کــه موظفند این کاالها را 
با قیمت مصوب تنظیم بازار در اختیار مصرف کنندگان 
قرار دهند.نیک نداف همچنین از خرید 9 هزار تن گندم 

از کشاورزان استان خبر داد. 

دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان 
اصفهان از طراحی سه زیرســاخت صادراتی محصوالت کشاورزی شامل 
کارگو ترمینال، پایانه حمل ونقل و بسته بندی محصوالت کشاورزی خبر داد و 
گفت: کارگو ترمینال با همکاری اتاق بازرگانی سازمان های دولتی در فرودگاه 
اصفهان راه اندازی شده اســت. احمدرضا همتی با معرفی این تشکل اظهار 
داشت: ساالنه 120 میلیون تن محصول کشاورزی در ایران تولید می شود که 

200 درصد آن به ضایعات تبدیل می شود. 
وی تاکید کرد: برخی از کشورها با تکنولوژی نوین توانسته اند این میزان را به 
کمتر از پنج درصد کاهش و از ضایعات نیز بهره برداری کنند. وی با اشاره به 
اینکه استان اصفهان در برخی از محصوالت کشاورزی رتبه نخست در کشور 
را دارد، گفت: سیب، مرغ، شیر به  عنوان محصوالت اصلی استان هستند که 

انجمن ملی هیچ  یک از آنها در استان تشکیل نشده است.

تفاهم نامه همکاری برای افزایش کارایی موتورخانه های استان اصفهان 
بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، استانداری اصفهان، اداره کل راه 
و شهرسازی، شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان 
منعقد شد. بر اســاس این تفاهم نامه طرف های مزبور متعهد شدند در 
زمینه اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در موتورخانه های 
ســاختمان های اداری، عمومی و خدماتی همچنین ســاختمان های 

مسکونی مورد تقاضا با یکدیگر همکاری کنند.
ارزیابی کلی از شــرایط ســاختمان های اداری، ارگان ها، موسسات و 
ســاختمان های مســکونی متقاضی، کاهش مصرف انــرژی و آب در 
ساختمان های اداری، ارگان ها، موسسات و ساختمان های مسکونی و 
کاهش آالینده های زیست محیطی ناشی از کاهش مصرف گاز در این 

ساختمان ها از اهداف اجرای این تفاهم نامه اعالم شده است.

طراحی زیرساخت 
صادراتی محصوالت 
کشاورزی  در اصفهان

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
برای افزایش کارایی 

موتورخانه های اصفهان 

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی فــوالد مبارکه در 
نخســتین گردهمایی کارگروه تامین برق معادن و صنایع 
معدنی گفت: صنعت برق کشــور مشابه ســایر صنایع در 
ســال های اخیر در فرآیند خصوصی سازی دچار تغییرات 
اساسی شــد که مهم ترین آن واگذاری بیشتر نیروگاه های 
تامین کننده برق کشور و شرکت های توزیع برق به بخش 

خصوصی بود.
جواد نیلی افزود: این امر سبب شد شرکت های توزیع برق 
از بازار رقابتی عرضه نیروگاه ها، برق مصرفی مشترکان خود 
را خریداری کنند که در این میان  طی این ســال ها برای 
مشترکان صنعتی مانند شرکت فوالد مبارکه دو روش سنتی 
خرید برق از برق منطقه ای یا احداث نیروگاه وجود داشت و 

امکان حضور در بازار رقابتی وجود نداشت.
نیلی گفت: با پیشــنهاد وزیر نیرو مبنی بر نحوه تامین برق 
مشــترکان باالی 5 مگاوات به هیئت وزیران و تصویب آن 
مقرر شد وزارت نیرو شــرایط را برای مشترکانی که قدرت 
قراردادی آنها باالی 5 مگاوات اســت، فراهم کند تا تمام یا 
بخشی از انرژی برق موردنیاز خود را از روش هایی همچون 
نیروگاه های اختصاصی مشــترک، قراردادهای دوجانبه با 

نیروگاه های خصوصی و یا بورس انرژی تامین کنند.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشــتیبانی فوالد مبارکه تصریح 
کرد: طبق این مصوبه متقاضیان جدید با قدرت درخواستی 

باالی 5 مگاوات، تنها از این روش ها امکان تامین برق خود 
را دارند و روش ســنتی خرید از برق منطقــه ای برای آنها 

امکان پذیر نخواهد بود.
وی گفت: بدین منظــور و با توجه به اینکه شــرکت فوالد 
مبارکه یکی از بزرگ ترین مشترکان وزارت نیرو با قراردادی 
بالغ بر یک هزار مگاوات قــدرت موردنیاز با برق منطقه ای 
اصفهان است و همچنین به عنوان صنعت پیشتاز در تمام 
عرصه ها، در موضوع ورود به بــازار رقابتی برق نیز همواره 
پیشگام بود، توانست در سال 1394 نخستین قرارداد خرید 
برق از بخش خصوصی را با ظرفیــت 200 مگاوات را به نام 

خود رقم زند.

رییــس اتحادیه رســتوران داران اصفهــان گفت: ارائه 
غذای نیم پرس با هدف پرهیز از اســراف مورد استقبال 

رستوران داران و مشتریان قرار گرفته است.
حسین ملت در پاسخ به اینکه چرا با گرانی مواد اولیه از 
جمله گوشت کیلویی بیش از 40 هزار تومانی در برخی 
از مراکز شــهر اصفهان چلوکباب و جوجه پرسی 4 هزار 
تومان عرضه می شــود، اظهار داشت: این واحدها غذای 
نیم پرسی ســالم و ارزان با بهای 4000 تا 4500 تومان 

برای رفاه حال مردم عرضه می کنند.
وی با بیان اینکه غذای نیــم پرس حدود 60 درصد یک 
پرس غذای کامل و با قیمت پایین تر اســت، گفت: ارائه 
غذای نیم پرس با هدف پرهیز از اســراف مورد استقبال 

رستوران داران و مشتریان قرار گرفته است.
رییس اتحادیه رســتوران داران اصفهان اضافه کرد: در 
غذای نیم پرسی از 50 گرم گوشت کبابی سالم استفاده 
می شــود و هزینه این غذاها بستگی به برنج مصرفی هم 

دارد.
ملت با بیان اینکه بــر عدم اســتفاده از نمک روی میز 
رستوران ها تاکید شده است، افزود: توصیه کرده ایم که 
نمک روی میز رســتوران ها قرار نگیرد و این موضوع با 

هدف ترویج سبک زندگی سالم انجام می شود.
وی دربــاره نحوه ارائه غذا در رســتوران های ســنتی، 

 بیان کرد: رســتوران های ســنتی با هدف احیا و زنده 
 نگــه داشــتن ســنت های اصیــل ایرانــی راه اندازی 
شده اند و براســاس آیین نامه ها، رســتوران های سنتی 
موظف به ارائه حداقــل 3 نوع غذای ســنتی در منوی 

خود هستند.
رییــس اتحادیه رســتوران داران اصفهان با اشــاره به 
ساعات فعالیت رستوران ها و چلوکبابی ها شهر اصفهان 
در ایــام رمضان، افــزود: فعالیت کاری ایــن واحدها از 
ســاعت 14 بعدازظهر تا 12 شب اســت، اما شهروندان 
 می توانند فقط بعد از افطار برای صرف غذا حضور داشته 

باشند.

رییس اتحادیه رستوران داران اصفهان مطرح کرد:

ارائه غذای نیم پرس در رستوران های اصفهان با هدف پرهیز از اسراف 

صنعت
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه خبر داد:

انعقاد قرارداد خرید برق از بخش خصوصی توسط فوالدمبارکه اصفهان

بر اساس گزارش سازمان جهانی شــفافیت که شامل تعداد 
زیادی کشــورهای جهان که بیــش از ۸0% مبادالت کاال 
و خدمات و جریان ســرمایه بین آنها اتفاق می افتد، فساد 
مالی و پرداخت رشــوه تاثیر معکوس معنــی  داری بر رفاه 
عمومی داشته و عدم اعطای منصفانه قراردادها و مناقصات، 
کاهش کیفیت خدمات عمومی اساسی محدودیت فرصت 
برای توســعه رقابتی بخش خصوصی، تضعیــف اعتماد به 
سازمان های همگانی و افزایش مخارج دولت را در پی خواهد 
داشت. فساد اقتصادی موجب عدم ثبات در سیستم اقتصادی 
بنگاهای اقتصادی و شــرکت ها و افزایش ریسک های مالی 
در بخش اقتصادی می شود. همچنین تاثیر مستقیم منفی 
بر رشد و توسعه و جریان ســرمایه  گذاری یک کشور دارد، 
حتی می تواند با ایجاد اخالل در سیســتم مالیات ا ســتانی 
درآمدهای مالیاتی دولت را شــدیدا کاهش داده و ترکیب 
بودجه دولت را تغییر دهد. فساد بخصوص در بخش پولی و 
مالی، تخصیص بهینه منابع یا در دین اسالم همان »رسیدن 
حق به حق دار« را با مشکل ریشه ای مواجه می کند. هر عقل 
سلیمی می داند که وجود فساد در یک سیستم و پنهان کردن 
آن در عوض مبارزه با آن، در نهایت منجر به فروپاشی سیستم 
می شود. وجود فساد و رشوه مانع رشد اقتصادی است و طی 
مراحل توسعه را برای کشــورهای در حال توسعه به تعویق 
می اندازد. اهمیت ریشه کنی فساد عالوه بر دستورات الهی و 

مذهبی باید از جنبه زندگی اجتماعی نیز بررسی کرد. وجود 
فساد در یک کشور در سطح گســترده نشان دهنده تضییع 
حقوق شهروندی است. فســاد عالوه بر تحمیل هزینه های 
مستقیم، پیامدهای بسیاری با خود به همراه دارد. هزینه های 
بهره برداری دولت را افزایش می دهد، درآمدها نشت می کنند 
و منابع در خدمت خدمات عمومی کاهش می یابند، تصمیم 
سازی دولتی مختل می شود و دولت ها در رساندن خدمات 
دولتی مورد نیاز شکســت می خورند. معمای دیگر آن است 
که در سیســتم های غیردموکراتیک یا نیمه دموکراتیک که 
قدرت سیاسی برای تامین منافع گروه حاکم نخبگان استفاده 
می شــود، یک افزایش در کارایی دولت ممکن اســت برای 
توسعه ملی زیان بار باشد. ممکن است بر بهره برداری کارای 
منابع برای سود بیشتر نخبگان داللت کند. از آنجا که در این 
ساختار، منافع حاصل از کارایی دولت بیش از آن که نصیب 
کل جامعه شود، نصیب گروهی اقلیت از نخبگان و وابستگان 
می شود، افزایش در کارایی دولت می تواند به زیان جامعه و 
توسعه ملی تلقی شود و منافع بیشتری از جامعه به گروهی 
خاص تعلق گیرد. از دیگر پیامدهای فساد، تولید ناکارآمدی و 
نابرابری درآمد و فقر است. فساد می تواند مشروعیت سیاسی 
دولت را تخریب کند.  همچنین فساد ایجاد کننده فقر است. 
یعنی از بین بردن تساوی که یکی از هنجارهای دموکراسی 
است. فساد موجب می شود برخی افراد دسترسی ویژه ای به 

منابع داشته باشند و یا تاثیر ویژه ای بر مسیر مصرف آنها و 
سیاست ها بگذارند. فساد ثروت را از فقرا به ثروتمندان منتقل 
می کند در واقع مانند مالیات مازادی عمل می کند که پول 

کمتری برای مخارج عمومی باقی می گذارد. 
مهم تریــن علــل فســاد اقتصــادی در بخــش اقتصادی 
به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شــود و شــامل 
محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، 
نرخ هــای چندگانه ارزی، دســتمزدهای پایین در خدمات 
دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد 
اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی 
و در نهایت باعــث عدم تحقق اهداف توســعه اقتصادی در 
کشور می شود، درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت 
زیر ســاخت ها ی اقتصادی و خدمات عمومــی تنزل پیدا 
می کند.یکی از معضالت عمده اقتصاد ایران و عامل اساسی 
شکل گیری فساد اقتصادی در کشور، وجود یک بخش دولتی 
گسترده است. هم اکنون به رغم ابالغ سیاست های اصل 44 
بسیاری از شرکت ها، نهادها، سازمان ها و صنایعی که با استناد 
به این اصل شکل گرفته اند نه تنها حاضر به تعدیل ساختاری 
خود نیستند بلکه در بسیاری از موارد قدرت انحصاری اولیه 
خود در یک بازار را به بازارهای دیگر نیز گســترش داده اند. 
بنابراین ، دراین شــرایط حالتی پیش می آیــد که به دلیل 
وجود مدیران ذی نفوذ دولتی مقادیر عمده ای از منابع ملی 
که از مجرای دولتی تخصیص می یابند مورد ســوء استفاده 
واقع می شوند.خصوصی سازی نامناسب و در سال های اخیر 
نقدی کردن یارانه ها شاید از منشاءهای فساد در کشور باشد.

از دالیل عمده در شــکل گیری فســاد اقتصادی در سال ها 
و دهه های گذشــته وجــود درآمدهای حاصــل از فروش 
نفت اســت که جزء بزرگی از منابع ملی ایران را شامل می 
شــود. ثروت نفت فرصت های ســودآور جدیــدی را خلق 
کرده و در قالب برنامه های توســعه ای منابع اعتباری را به 
بخش های مختلف اقتصاد تزریق کرده که این امر فرصت های 
سودآوری را پدید آورده اســت. از طرف دیگر، تمرکز قدرت 
در ایران به دلیل همان ســاخت بروکراتیک در دولت سبب 
می شود که گروه های ذی نفعی حول قدرت متمرکز شکل 
بگیرند؛ بنابراین برآیند این دو نیرو باعث می شود که مدیران 
اقتصادی کشــور به جای تکیه بر خالقیت و کارآفرینی به 
کشف فرصت های موجود بپردازند. دراین شرایط ، پدیده ای 
در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی به وجود می آید. 
در کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران روابط اجتماعی و 
خانوادگی اهمیت بسیار باالیی دارند و اصطالحا این کشورها 
به »جوامع گرم« معروف اند. در این جوامع، هر فرد موظف 
است تا حد مقدور به اقوام و خویشــاوندان و آشنایان خود 
کمک کند. متقابال هر فرد در راه رسیدن به اهداف شخصی 
و رفع مشکالتش در وهله اول به کمک اقوام و آشنایان اتکا 
می کند. در چنین مناســباتی، طبیعی است که یک کارمند 
یا مسئول دولتی احســاس می کند وظیفه دارد از اختیارات 
شغلی خود برای کمک به دوســتان و خویشاوندان استفاده 

کند.

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

6،390،000 ریالنیم سکه

3،670،000  ریالربع سکه

2،460،000 ریالسکه یک گرمی

1،145،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ادغام وزارتخانه ها با هدف 
 کوچک ســازی دولت انجام شــد و تفکیک آنها برخالف اصل کوچک سازی دولت

 است.
عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی از  
ابتدا نباید اجرایی می شد، اظهار داشت: در زیرمجموعه هر دو وزارتخانه شرکت های 

هلدینگ بزرگی مشــغول به فعالیت بودند که با ادغام وزارتخانه ها دچار مشکالت 
بسیاری شــدند.وی با ابراز تاســف از اینکه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت 
بازرگانی بدون بررســی جوانب الزم عملیاتی شــد، افزود: اکنون نیز تفکیک این 
وزارتخانه ها تکرار همان اشتباه است، زیرا ساختار وزارتخانه پس از گذشت چند سال 
شکل گرفته و امور ساماندهی شــده اند.رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان 

اصفهان ادامه داد: بر هم زدن این بدنه و از ابتدا ساختار جدید تعریف کردن مستلزم 
هزینه های بسیاری برای دولت و پیکره اقتصادی کشور است. وی بیان داشت: دولت 
در حال حاضر برنامه ریزی و هدف گذاری هایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام 
داده که این برنامه ها در قالب ساختار کنونی تعریف شده است.سهل آبادی تاکید کرد: 
رفع مشکالت کنونی مستلزم ایجاد دو معاونت پرقدرت در بخش صنعت و بازرگانی 
است و نیازی به تفکیک وزارتخانه ها نیست.وی ادامه داد: از سوی دیگر ادغام با هدف 
کوچک سازی دولت انجام شد هرچند این کوچک سازی ها تنها در ظاهر انجام شد، 

اما تفکیک وزارتخانه ها برخالف اصل کوچک سازی دولت است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

تفکیک وزارتخانه ها برخالف اصل کوچک سازی دولت است

قیمت انواع بارکدخوان

بازار

Romans ls-1743

 1,950,000
ریال

 3,100,000
ریال

سازمان های دولتی همکاری چندانی 
برای تهاتر بدهی بخش تولید ندارند

توزیع پنج هزار تن برنج و 
شکر در بازار اصفهان 

 DATALOGIC Quick Scan دیتا الجیــک
M نوری

 9,200,000
ریال

 10,670,000
ریال

Mindeo CS 3290 میندئو

8,700,000
ریال

 11,100,000
ریال

قیمتجوجهیکروزهباعرضهدربورسکاالمتعادلمیشود
رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: در مرحله اول و تا 10 تیر ماه قرار 
است 20 درصد جوجه یک روزه تولید اعضای انجمن در بورس کاال عرضه شود تا در 

آینده نزدیک به سمت عرضه 100 درصدی حرکت کنیم.

اصناف

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به اینکه 75 درصد افرادی که در سال 95 وارد بازار کار 
شــدند فارغ التحصیالن دانشــگاه ها بودند، گفت: در 
شرایطی طرح کارانه اشتغال فارغ التحصیالن از تیر ماه 
آغاز می شود که در مراحل آزمایشی آن در هشت استان 

70 درصد از کارورزان جذب بازار کار شدند.
 عیسی منصوری اظهار داشت: با توجه به اینکه در دوره 
رکود اقتصادی، عدم تعادل کاری به وجود آمد و بنگاه ها 
تمایلی به جذب نیروی جدید نداشتند فضای رکود اثرش 

تا چندین سال در جامعه باقی خواهد ماند.
وی افزود: از طرفی با گذراندن دوره رشــد کشــور در 
سال های گذشته، بدون توجه به ارزیابی کیفیت آموزش 
نیروها کشــور پرورش نیروهای انسانی را گسترش داد 
که این امر موجب عدم تعادل میان بــازار کار و مهارت 
نیروهای دانش آموخته شد. معاون اشتغال وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ادامــه داد: با توجه به کثرت نیروی 
کار، بنگاه های ما جذب نیرو نداشــتند درحالی که 75 
درصد افرادی که در ســال 1395 وارد بازار کار شــدند 

فارغ التحصیالن دانشگاه ها بودند.
وی گفت: معموال در بسیاری از کشورها ابزارهای تشویقی 
و حمایتی برای ترغیب و تشویق کار فرمایان در راستای 

جذب نیروی کار جدید به کار گرفته می شود.

در مراحل آزمایشی طرح کارانه اشتغال؛
 ۷۰ درصد از کارورزان 
جذب بازار کار شدند

فساداقتصادیورواجتفکررانتجویی

رواج فساد اقتصادی و مالی موجب می شود که مردم به جای داشتن روحیه تولیدی و مولد بودن در تفکر رانت 
جویی و ایجاد رانت برای خود و نزدیکان باشند.
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عطاران به »زیر آسمان شهر 4« نمی آید
 غفوریان درباره حضور رضا عطاران در زیر آسمان شــهر 4 گفت: فعال فقط توانسته ام از او قول 
حضور در تولید کار را بگیرم به عنوان مشاور پروژه ، اما موافقت نکرده که به ایفای نقش بپردازد. 

هرکاری از دستم بر بیاید برای حضور وی انجام خواهم داد.

جشنواره

جشنواره  فیلم »سیاتل« میزبان آثار مختلفی از سینمای 
ایران است. چهل و سومین جشنواره فیلم »سیاتل« که 
یکی از طوالنی ترین جشنواره های سینمایی دنیاست، از 
۲۸ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد در آمریکا در حال برگزاری 

است.
فیلم های »طعم گیالس« )عباس کیارستمی(، » اژدها 
وارد می شــود!«)مانی حقیقی(، »وارونگــی« )بهنام 
بهزادی(، »غالم« )میترا تبریزیان- محصول مشــترک 
ایران و انگلستان با بازی شــهاب حسینی که در لندن 
فیلم برداری شده است(، »پیشخدمت« )فرنوش عابدی( 
و »آن سوی دیگرت« )نینا ضرابی( در این رویداد حضور 

دارند.

فیلم های ایرانی در »سیاتل«

سینما

نسخه نمایش خانگی فیلم ســینمایی »ماجرای نیمروز« ساخته 
محمدحسین مهدویان به تهیه کنندگی ســید محمود رضوی به 
زودی وارد بازار می شود.این نسخه نمایش خانگی توسط موسسه 
هنرهای تصویری سوره به زودی توزیع خواهد شد؛ البته سازندگان 
فیلم در تالشند نسخه ویدئویی این فیلم را برای عید فطر وارد بازار 
کنند.»ماجرای نیمروز« نوروز ۹۶ اکران عمومی شــد و با توجه به 
فضای سیاســی تاریخی فیلم که به حوادث انقالب در ابتدای سال 
۶۰ می پردازد، توانست به فروش نزدیک به ۵ میلیاردی دست یابد. 
همچنین این اثر در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر توانست ۵ 
سیمرغ بلورین را از آن خود کند و فیلم منتخب مردمی این رویداد 

شود

تالش برای توزیع نسخه نمایش 
خانگی »ماجرای نیمروز«

شــهرام ُمکری با بیان اینکــه پیش از این بــا کمک انجمن 
ســینمای جوانان ایران کارگاهی با تمرکز روی کارگردانی 
از نظر فنی و تکنیکــی انجام گرفته، اظهار داشــت: کارگاه 
فیلم سازی تجربی نیز با همکاری انجمن سینمای جوان و دفتر 
تخصصی سینما، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

با تمرکز بر ایده سینمای تجربی برگزار شد.
این سینماگر اصفهانی هدف از برگزاری این دوره را شناسایی 
و تعریف صحیح فیلم تجربی دانســت و تصریح کرد: در حال 
حاضر بسیاری از افرادی که در حوزه فیلم تجربی کار می کنند، 
فیلم کوتاه می ســازند و حتی داوران این دست جشنواره ها 
حوزه شناخته شده ای نیست بنابراین انجمن سینمایی جوان، 

سینمای تجربی را بهتر معرفی کند.

این فیلم نامه نویس و کارگردان با اشــاره بــه هدایت کارگاه 
»فیلم سازی تجربی« در اصفهان با محوریت دفتر تخصصی 
سینما سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، بیان 
کرد: قبل از این، در دانشگاه سوره تهران کارگاه 1۰ روزه ای با 
عنوان »کار در سینمای تجربی« برگزار کردم و قرار است پس 

از این کارگاه، در دو شهر دیگر نیز برنامه خود را ادامه دهم.
مکری با تاکید بر ضرورت آشنایی بیشتر جوانان با سینمای 
تجربی اظهار داشت: امروزه شــاهد فاصله گرفتن بسیاری از 
جوانان از فیلم های تجربی و گرایش آنان به سمت فیلم های 
داستانی هســتیم و این مســئله، ضرورت برگزاری چنین 

کارگاه هایی را دوچندان می کند.
وی با طبیعی دانستن این گرایش در جامعه و با تاکید بر توجه 

بیشتر به ســینمای تجربی، تصریح کرد: سینمای تجربی از 
ساختارهای مهم سینمایی کشور به شمار می رود، به گونه ای 
که مرکز گسترش سینمای تجربی و مستند ایران که یکی از 
قدیمی ترین مراکز سینمایی ایران بوده، با حمایت از فیلم های 

تجربی برای گسترش آن نیز تالش می کند.
این فیلم نامه نویس ادامه داد: اگر در جریان سینمایی ایران 
جست وجو کنیم، به خوبی متوجه می شــویم که فیلم های 
تجربی در دوران سینمایی آزاد که پایه سینمای جوان بود، از 
فیلم های مورد عالقه به شمار می رفته بنابراین هدف اصلی ما 

جلوگیری از فراموش شدن این سینماست.
وی خاطرنشــان کرد: باید به جوانان یاد دهیــم که با کمی 
بازیگوشی با سینما و کار کردن با گرامر آن می توان سینمای 
پویاتری داشت؛ ســینمایی که در کلیشــه های خودش در 
داستان گویی گرفتار نشود؛ از سوی دیگر باید آدم هایی وجود 
داشته باشند که کلیشــه های موجود را بشکنند و روندهای 

جدیدی را ایجاد کنند.
مکری با اشاره به این کارگاه و حمایت سه فیلم نامه از دل این 
کارگاه، گفت: این سه فیلم نامه قرار است با حمایت سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و انجمن ســینمای 
جوان تولید شوند، بنابراین در این کارگاه ضمن ارائه مباحث 
تئوریکی در مورد ســینمای تجربی، بچه هــا فیلم نامه ها و 
طرح های مدنظر خود را می خواننــد و به صورت گروهی و با 
مشارکت افراد در مورد آنان اظهارنظر می کنیم و با اصالحات 

طرح ها را دوباره بازخوانی می کنیم.
مربی کارگاه فیلم سازی تجربی اصفهان اضافه کرد: در نهایت 
قرار است این طرح ها برای من ارســال شده و بعد در پروسه 
1۰ روزه انتخاب و معرفی شــوند؛ ضمن اینکه قرار است در 
سفر ماه آینده خود به اصفهان، بر کار تولید و کارگردانی این 

فیلم نامه ها نظارت داشته باشم.
به گزارش فارس؛ انجمن سینماگران جوان اصفهان، همزمان با 
نخستین روزهای خرداد امسال، به مدت سه روز میزبان شهرام 
مکری فیلم نامه نویس معاصر بود که در پرونده کاری خود کار 

موفق »ماهی و گربه« را دارد.

احیایدوبارهسینمایتجربیدرنصفجهان؛

ُمکری: می توان سینمای پویاتری داشت

کارگردانسینماگفت:بایدبهجوانانیاددهیمکهباکمیبازیگوشیباسینماوکارکردنباگرامرآنمیتوان
سینمایپویاتریداشت.
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9300558 تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک شماره یکهزار و هشتاد فرعی مجزی 
شــده از چهارده فرعی به مساحت دویست و بیســت متر مربع و چهل و پنج صدم 
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دوازده متر درب و دیواریست بکوچه شرقا بطول هجده متر و چهل صدم متر دیوار 
بدیوار خانه از باقیمانده جنوبا بطول دوازده متر و سه دهم متر درب و دیواریست 
بکوچه غربًا بطول هجده متر وسی صدم متر دیوار بدیوار خانه از باقیمانده که طبق 
نظر کارشناس رسمی پالک فوق یکباب منزل مسکونی در دو طبقه با دسترسی شمال 
و جنوب دارای 220/45 متر مربع عرصه و حــدود 253 متر مربع اعیانی در طبقات 
همکف و اول و زیرزمین ، دارای اسکلت دیوار آجری و ستون فلزی و سقف آهن و 
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، درب های حیاط فلزی ، کف حیاط موزائیک ، دارای ســرویس بهداشتی و حمام و 
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رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار فاقد بیمه می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/03/09 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی ، چهاراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 2/150/000/000 ریال )دو میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد  و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشدبه عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مــازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 1396/03/20 درج و منتشر میگردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده چک تضمینی بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا 
پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف: 6033  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)534 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

3/542 کالســه پرونده: 951208 شــماره دادنامه: 00161-950  - 96/2/9 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: جعفر مختاری به 
نشــانی اصفهان نجف آباد خ شــیخ بهایی مرکزی کوی نیک مهــر پ2 وکیل مریم 
شریفیانا به نشــانی اصفهان نجف آباد خ شــیخ بهایی مرکزی کوی نیک مهر پ 2 
دفتر وکالت. خوانده: مجید کبیری به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه 
3 فقره چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی آقای جعفر مختاری با وکالت مریم شــریفیانا به طرفیت آقای 
مجید کبیری به خواسته مطالبه مبلغ 159/000/000 ریال وجه چک به شماره های 
854036 و 854037 و 854038 به عهده بانک ســپه شــعبه محمود آباد به انضمام 
مطلق خســارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و صدور 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 
نشر آگهی در جلسه حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتندا به مواد 310 و 313 
قانون تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بــه محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 159/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/180/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف 31-95/5 و 
95/6/31 و 95/7/31  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع ظرف 
20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  

م الف: 7401 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 
دو()338 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
3/570 شماره دادنامه: 9509970353502158 شماره پرونده ها: 95099803657

01114و9509980365700651 و9509980365700652 ، شماره بایگانی شعبه 
: 951507 و 951508 و 951509 ، 1- آقــای امیر مرادی متهم به نشــانی اصفهان 
. اصفهان. هفتون ک مرادی 2- آقای ســید حســین محمدی فرزند منصور متهم به 
نشانی اصفهان. اصفهان. خ هفتون. خ میثم . ده متری وحدت . کوچه شهید مرتضی 
دهکردیان. آخر کوچه پالک 176 ، 3- آقای حمید کریمی ماربینی فرزند حسین شاکی 
و متهم به نشــانی اصفهان. هفتون ک مرادی 4- آقای امیر مرادی متهم ، به نشانی 
اصفهان . اصفهان 5 - آقای عباس سواد کوهی فرزند سلیم متهم به نشانی اصفهان. 
اصفهان. متواری 6- آقای پوریا ذوالفقاری فرزند منوچهر متهم به نشانی اصفهان . 
اصفهان متواری 7- آقای امید صالحی فرزند رضا شاکی و متهم به نشانی اصفهان 
. اصفهان .هفتون کوچه عیســی جنب مســجد صاحب الزمان پ36 ، 8- آقای علی 
مرادی فرزند عبدالمحمد متهم به نشانی اصفهان. اصفهان. خ مولوی ک22بهمن نبش 
بن بهار پ59 ، 9- آقای امید دهقانی فرزند علی متهم به نشــانی اصفهان. اصفهان. 
متواری ،10- آقای امیر موگوئی فرزند بهرام متهم به نشــانی اصفهان خ معراج ک 
گلچین مقابل مدرســه موســوی پ 239 ، 11- آقای عباس بختیار نهرخلجی فرزند 
علی یار متهم به نشــانی اصفهان خ معراج ایســتگاه مرادی کوچــه مرادی پ63 ط 
دوم 12- دو نفر ناشناس متهم . به نشانی اصفهان . اصفهان. 13- آقای علی مرادی 
متهم به نشــانی اصفهان . اصفهان . هفتون ک مرادی 14 - آقای مصطفی دشتگرد 
شاکی  اتهام ها : 1- تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه 2- توهین به مقامات و 
مامورین 3- مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح 4- ضرب و جرح 
عمدی 5- تهدید 6- مساعدت برای فراری دادن متهم 7- مشارکت در ایراد ضرب با 
قداره 8- ایراد جرح عمدی باچاقو )ج ع( 9- توهین به اشخاص عادی 10- مشارکت 
در نزاع دسته جمعی 11- اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق هیایو و جنجال 
12- قدرت نمایی با چاقو 13- وسیله قرار دادن قداره برای تهدید و قدرت نمایی 14- 
ایراد جرح عمدی با قداره )ج خ( 15- مصرف مسکر 16- مصرف مسکر 17- قدرت 
نمایی با سالح سرد 18- اخالل در نظم و آسایش عمومی 19- تخریب 20- مزاحمت 
برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر 21- ایراد جرح عمدی با چاقو )ج خ ( 
22- ضرب و جرح عمدی 23- قدرت نمایی با سالح سرد 24- مزاحمت برای بانوان 
و اطفال دراماکن عمومی یا معابر گردشــکار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید را ی دادگاه در 
خصوص اتهام آقایان 1. علی مرادی فرزند عبدالمحمد دائر بر شرکت در نزاع دسته 
جمعی منتهی به ایــراد ضرب و جرح عمدی و ایراد ضرب و جــرح عمدی با چاقو و 
قدرت نمایی با چاقو نســبت به آقای امید صالحی و تمرد نسبت به مامورین دولت 
در حین انجام وظیفه و اخالل در نظم و آسایش عمومی از طریق اعمال حرکات غیر 
متعارف 2- عباس بختیار  نهر خلجی فرزند علی یار دائر بر اخالل در نظم و آسایش 
عمومی با انجام حرکات غیر متعارف و شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد 
ضرب و جرح و قدرت نمایی با قداره و تمرد نســبت به مامورین انتظامی از طریق 
حمله با سالح ســرد 3- سید حسین محمدی فرزند ســید منصور دائر بر اخالل در 
نظم و آســایش عمومی از طریق انجام حرکات غیر متعــارف و توهین به مامورین 
انتظامی در حین انجام وظیفه 4- حمید کریمی ماربینی فرزند حسین دائر بر شرکت 
در نزاع دســته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح و قــدرت نمایی با قداره 5- امید 
صالحی فرزند رضا دائر بر شــرکت در نزاع دســته جمعی منتهی به ایراد ضرب و 
جرح و قدرت نمایی با قداره 6- امیر موگویی فرزند بهرام دائر بر مشارکت در نزاع 
دســته جمعی منتهی به ضرب و جرح 7- عباس ســواد کوهی فرزند سلیم 8- امید 
دهقانی فرزند علی 9- پوریا ذوالفقاری فرزند منوچهر دائر بر شرکت در نزاع دسته 
جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
با قداره و تهدید و قدرت نمایی با قداره نسبت به آقای حمید کریمی ماربینی دادگاه 
با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
، شکایت شکات خصوصی و گزارش و تحقیقات مبسوط مامورین انتظامی و نتیجه 
تحقیقات محلی و گواهی های صادره از پزشکی قانونی و کشف سالح سرد در محل 
درگیری و مالحظه عکس ها و محتوای فیلم دوربین مداربسته و صورتجلسه مواجهه 
حضوری فیمابین متهمین ردیف اول الی ششم و اقرار متهمین ردیف اول و دوم در 
جلسه دادرسی و دفاعیات بالوجه متهمین ردیف سوم و عدم حضور سایر متهمین 
در جلســه دادگاه وســایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به آنان 
محرز ومسلم بوده و مستندا به مواد 607 و 608 و609 و615 و617 و618 و تبصره 
ماده 614 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات و رعایت مواد 
19 و125 و134 قانون مجازات اسالمی مصوب ســال 1392 متهم ردیف اول آقای 
علی مرادی را از حیث تمرد نسبت به مامورین انتظامی به تحمل دوسال و یک روز 
حبس تعزیری و از حیث شرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل یکسال و یکماه حبس 

تعزیری و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به تحمل یکسال و یکماه حبس 
تعزیری و از حیث قدرت نمایی با چاقو به تحمل دو سال و یکماه حبس و 75 ضربه 
شالق تعزیری و از حیث اخالل در نظم و آســایش عمومی به تحمل یکسال و یکماه 
حبس و 75 ضربه شــالق تعزیری و متهم ردیف دوم آقای عباس بختیار را از حیث 
اخالل در نظم و آسایش عمومی به تحمل یک سال و یکماه حبس و 75 ضربه شالق 
تعزیری و از حیث شــرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل یکســال و یک روز حبس 
تعزیری و از حیث قدرت نمایی با سالح سرد به تحمل دو سال و یک روز حبس و 75 
ضربه شالق تعزیری و از حیث تمرد نســبت به مامورین انتظامی از طریق حمله با 
سالح سرد به تحمل سه سال و یکماه حبس تعزیری و متهم ردیف سوم آقای سید 
حســین محمدی را از حیث توهین به  مامورین دولتی بــه پرداخت مبلغ یک میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث اخــالل در نظم عمومی به تحمل 
یکسال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف چهارم آقای امید صالحی را 
از حیث شرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل یکسال حبس تعزیری و از حیث تهدید 
و قدرت نمایی با سالح سرد به تحمل دو ســال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و 
متهم ردیف پنجم آقای حمید کریمی را از حیث شرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل 
یکسال حبس تعزیری و از حیث تهدید و قدرت نمایی با سالح سرد به تحمل دو سال 
حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف ششم آقای امیر موگویی را از حیث 
شرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل ســه ماه و یک روز حبس تعزیری و هریک از 
متهمین ردیف هفتم و هشتم و نهم ) آقایان عباس سواد کوهی ، امید دهقانی ، پوریا 
ذوالفقاری ( را از حیث شــرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل یکسال حبس تعزیری 
و از حیث قدرت نمایی و تهدید با قداره به تحمل دو ســال حبس و 74 ضربه شالق 
تعزیری و از حیث شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با قداره به تحمل یکسال حبس 
تعزیری ) که در خصوص متهمین مجازات اشــد قابل اجرا خواهد بود ( محکوم می 
نماید. رای صادره در خصوص متهمین ردیف اول الی ســوم ) علی مرادی ، عباس 
بختیار و سید حسین محمدی ( حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر اســتان و نسبت به ســایرین غیابی و ظرف 
مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی  در همیــن دادگاه و ظرف مدت 
بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می 
 باشد. م الف:7417 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق( 

)1323 کلمه، 14 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970351000164 دادنامــه:  شــماره   3 /581
9509980351000921 شــماره بایگانی شــعبه: 951101 خواهــان: آقای میالد 
مسائلی فرزند اصغر به نشانی اصفهان اتوبان شــهید چمران خیابان فروردین بن 
بســت 3 پالک 24 خوانده: آقای عابدین محمدی بردبری فرزند علی خان به نشانی 
اصفهان خیابان غرضــی خیابان خردمند بهــاران 1- کدپســتی: 8894136311 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت 
دادرسی رای دادگاه در خصوص دادخواســت آقای میالد مسائلی فرزند اصغر به 
طرفیت عابدین محمدی برد بــری فرزند علی خان به خواســته مطالبه مبلغ پانصد 
میلیون ریال بابت وجه چک به شــماره 761514- 94/4/30 به انضمام خســارات 
دادرســی و تاخیر تادیه دادگاه اوال با توجه به اینکه عقیــده دارد از مفاد مواد 16، 
15 و 22 قانون صدور چک استنباط می شــود که حکم مقرر در ماده 22 این قانون 
مشمول دادرســی حقوقی دعوی مطالبه وجه چک نیز می گردد و دادرسی کیفری 
خصوصیتی ندارد که این حکم مختص به آن باشــد و قانونگذار در این ماده صرفا 
در مقام تعیین اقامتگاه قانونی صادر کننده چک بوده اســت بنابراین گواهی مامور 
ابالغ مبنی بر عدم شناسایی نشــانی بانکی خوانده را به منزله ابالغ تلقی می نماید. 
ثانیا با توجه به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادر شــده از بانک 
محال علیه و بنابر وصف تجریدی چک و اینکه به موجــب ماده 313 قانون تجارت 
به محض ارائه باید کارسازی شود مســتندا به مواد 314 قانون تجارت 519، 515، 
502، 198 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده الحاقی به تبصره ماده 2 
قانون صدور چک حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلــغ پانصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته، مبلغ 16728000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک لغایت  اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت 20 روز از 
تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان 
 اصفهان است. م الف: 7465 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)346 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970354300363 دادنامــه:  شــماره   3 /582
9509980362600595 شماره بایگانی شعبه: 951201 شــاکی: خانم رقیه علوی 
فرزند سید باقر به نشــانی رهنان خ کهندژ بعد پل هوایی کوچه 129 منزل سلطانی 

متهم: آقای سید عباس حسینی فرزند سید محمد به نشانی اصفهان اتهام: ترک انفاق 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سید عباس حسینی فرزند 
ســید محمد متولد 1361 تبعه افغانســتان دایر بر ترک انفاق همسر و سه فرزندش 
موضوع شکایت خانم رقیه علوی فرزند سید باقر اصالتا از جانب خویش و به قیومیت 
موقت از فرزندانش به اسامی زهرا، زهره و زینب بشــرح کیفرخواست صادره از 
دادســرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، شیوه اظهارات 
شاکی در مقام طرح شکایت، تحقیقات محلی انجام یافته توسط مرجع انتظامی، مودای 
شهادت شهود و نظر به متواری بودن متهم و عدم دسترســی به وی و با التفات به 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشار الیه بر دادگاه محرز 
و مسلم است لذا مســتندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 7467 

شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق(
ابالغ رای

3/583 کالسه پرونده : 951512 شماره دادنامه : 9609976796200698 - 96/3/7 
مرجع رسیدگی : شعبه 32  شــورای حل اختالف اصفهان.خواهان: شرکت صنایع 
الستیکی پادســپاهان به مدیریت عاملی فرشاد هنرمند به نشــانی اصفهان،خ امام 
خمینی، خ بســیج ، کوی کارگر، بن بست هنر انتهای بن بســت با وکالت 1- حسین 
محمدیان 2- مهری نمازیان به نشــانی اصفهان ، خ شیخ صدوق شمالی،ساختمان 
بانک تجارت )ارغوان( طبقه 3 واحد 18 خوانده: حســن مختاری به نشانی مجهول 
المکان خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت 75.428.776 ریال بابت دین خوانده 
از باب ضمانت بانکی به انضمام کلیه خســارات دادرســی و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ پرداخت لغایت وصول. گردشــکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا در خصوص دعوی شــرکت 
صنایع الستیکی پادسپاهان به مدیر عاملی فرشاد هنرمند به وکالت حسین محمدیان 
و مهری نمازیان به طرفیت حسین مختاری به خواســته مطالبه مبلغ 75.428.776 
ریال بابت دین خوانده از باب ضمانت بانکی به انضمام کلیه خســارات دادرسی از 
قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و کپی مصدق اساســنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت و خواسته وکیل 
خواهان طی الیحه به شــماره 96100141 مورخ 96/1/6 و عدم حضور خوانده در 
جلسه مورخ 96/2/27 و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض تکذیب لذا شورا 
دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 
522 آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75.428.776 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 3.030.719 ریال بابت هزینه دادرســی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/12/2 لغایت وصول و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفــه قانونی در حق خواهــان صادر و اعالم مــی نماید. رای 
صادره غیابی و ظــرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 20روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف: 7439 شعبه  32 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک (

)359 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/563 نظر به اینکه به موجــب رای شــماره 11343- 95/9/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند، ششدانگ یکبابخانه تحت 
شماره 196 فرعی از 99 اصلی مجزی شــده از اصلی مزبور واقع در بخش 6 ثبتی 
اصفهان، در مالکیت آقای محمدرضا سلطانی وشاره فرزند محمد مستقر گردیده و 
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز 4 شــنبه مورخه 
1396/4/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکیــن و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و 
به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه میدهد. م الف:8188  قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان)236 کلمه، 3 کادر(

به دنبال حادثه تروریستی در تهران، بخش محله ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم شهر به فیلم های کوتاه موبایلی 
یا حرفه ای و یا انیمیشن با موضوع »شهر امن« جایزه ویژه 
اهدا می کند.شورای برگزاری جشنواره فیلم شهر جایزه  
ویژه ای را برای فیلم های کوتاه حداکثــر تا 1۲۰ ثانیه  و 
با موضوع »شــهر امن« در نظر گرفته است. این فیلم ها 
می توانند مربوط به هر یک از شــهرهای ایران باشند و 
محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.این فیلم ها در دو قالب 
مستند یا داستانی، می توانند با تلفن همراه و یا دوربین های 
تصویربرداری تولید شــوند و انیمیشــن های کوتاه نیز 
مورد پذیرش خواهند بود.اعضــای هیئت داوری بخش 
محله جشنواره شــهر از میان سینماگران و کارشناسان 
شهری انتخاب می شوند و تمامی آثار راه یافته به بخش 
مسابقه، گواهی شــرکت دریافت می کنند.عالقه مندان 
می توانند آثار خــود را تا ۳1 خردادماه از طریق ســایت 
 رسمی ششمین جشنواره بین المللی فیلم شهر به آدرس

 www.urbanfilmfest.org ثبت نام و اصل فیلم را بر 
اساس فراخوان اعالم شده در سایت، به دبیرخانه جشنواره 

واقع در پردیس سینمایی ملت ارسال کنند.

جشنواره فیلم شهر با موضوع 
»شهر امن« فراخوان داد

فیلم برداری پروژه عظیــم »مردی که دن 
کیشوت را کشت« به کارگردانی تری گیلیام 

باالخره و بعد از ۲۰ سال به پایان رسید.
فیلمبرداری پروژه عظیــم »مردی که دن 
کیشوت را کشت« به کارگردانی تری گیلیام 

باالخره و بعد از ۲۰ سال به پایان رسید. 
گیلیام در صفحه اجتماعی خود با جشــن 
گرفتن این اتفاق گفت: متاسفم که سکوتم 
این قــدر طوالنی شــد. حســابی درگیر 
جمع وجور کردن وســایل هســتم و حاال 

می خواهم راهی خانه شــوم. پس از هفده 
ســال باالخره فیلم برداری »مردی که دن 
کیشوت را کشــت« به پایان رسید. بسیار 
از همه  اعضا گروه ســپاس گزارم و قدردان 
کسانی هستم که به این پروژه باور داشتند. 

زنده باد کیشوت! 
جاناتان پرایس و آدام درایــور در این فیلم 

بازی کرده اند که طرحش ســال گذشــته 
در حاشیه جشــنواره فیلم کن مطرح شد. 
جانی دپ، رابــرت دووال و یوان مک گرگور 
از جملــه بازیگــران پرشــماری بودند که 
پیش از ایــن در دوره هایی درگیــر پروژه 
 شدند که هر بار به دلیلی تولیدش به تاخیر

 افتاد.

مردی که دن کیشوت را کشت،  بعد از ۲۰ سال پیدا شد!

سپند و کمند امیرسلیمانی سفیر 
سالمت و بهداشت شدند

کمند امیر سلیمانی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
خیلی خوشحالم که من به همراه سپند و مهسا جان مهجور عزیزم به 
عنوان سفیر سالمت و بهداشت از کشور عزیزمون ایران انتخاب شدیم 
تا بتونیم سهم کوچکی در خدمت رسانی به مردم عزیز به خصوص در 

مناطق محروم داشته باشیم. با تشکر از جامعه دندانپزشکی.

اینستاگردی

هشدار احسان علیخانی به تروریست ها
احسان علیخانی در اینستاگرامش نوشت:اینجا تهران است ... آرام 
اما بیدار ، تماشاگر تاریخ ، آنقدر هراس و التهاب دیده است که حادثه 
دیروز را زود فراموش می کند اما نمیبخشــد تا به وقتش ...امان از 

وقتش ، امان ... ) تسلیت به بازماندگان عزیزانمان (
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نظر نهایی سامسونگ درباره حسگر 
اثر انگشت گلکسی نوت 8 

محل قرارگیری سنسور اثر انگشت در پرچمداران اخیر سامسونگ 
انتقادات زیادی را به همراه داشت. بر اساس اطالعات موجود، دلیل 
این چیدمان عدم وجود تکنولوژی الزم برای ادغام حسگر مذکور 
با نمایشــگر بوده که امیدوار بودیم فناوری مــورد بحث به همراه 

گلکسی نوت 8 عرضه شود.
اما حاال خبر می رسد که سامسونگ، موفق نشده سنسور اثر انگشت 
را با نمایشگر ادغام کند و در نتیجه، شاهد حضور این تکنولوژی در 

فبلت مورد انتظار این شرکت نخواهیم بود.
حسگر اثر انگشــت سامسونگ به دلیل مســائل فنی و امنیتی از 

محصول نهایی حذف شده است
خبرگزاری کره ای »News1« این اخبار را منتشر کرده و از زبان 
یکی از مقامات رده باالی سامسونگ گفته است:» ما تمام توان خود 
را برای ادغام حسگر اثر انگشت با صفحه نمایش در گلکسی نوت 8 
به کار گرفتیم، اما متاسفانه به دلیل برخی مشکالت فنی و خصوصا 
امنیتی، تصمیم گرفتیم این فناوری را از محصول استراتژیک خود 

حذف کنیم.«
البته کمپانی مذکور دســت از تــالش بر نداشــته و همچنان به 
همکاری خود با شرکت »CrucialTec« )بزرگ ترین تولید کننده 
سنسورهای بیومتریک در جهان( برای توسعه سنسور یکپارچه با 

نمایشگر ادامه می دهد.
بر اساس شــایعاتی که تا کنون منتشر شــده، گلکسی نوت 8 از 
زبان طراحی مشــابهی با گلکســی اس 8 بهره منــد خواهد بود. 
فبلت مــورد بحث که احتمــاال به مــاژول دوربیــن دوگانه نیز 
مجهز شده، یک نمایشــگر 6/3  اینچی با نســبت ابعاد 18.5:9 
 داشته و قرار است اواخر آگوست )اوایل شــهریور( از آن رونمایی 

شود.

فناورانه

دانشجویان موسســه فناوری ماساچوســت با همکاری یک طراح صنعتی 
مبلمان ماژولی و روباتیکی ساخته اند که شکل آن تغییر می کند؛ بنابراین 

کاربردهای مختلفی خواهد داشت.
دانشجویان MIT با همکاری ایو بهار، طراح صنعتی یک استارت آپ مبلمان 

خانگی ایجاد کرده اند؛ این استارت آپ مبلمان ماژولی روباتیک می سازد.
 ایده اصلی این استارت آپ، ایجاد سیستم ماژولی روباتیکی است که شکل 
آن تغییر می کند. به همین دلیل می توان به راحتی شــکل آن را تغییر داد. 
عالوه بر آن با تغییر شــکل کاربردهای مبلمان نیز تغییر می کند. این پروژه 
 در ۲۰16 میالدی رشد کرد و اکنون اســتارت آپ ارائه کننده این مبلمان

 Ori Systems نامیده می شود.
 نمونه ای از این سیستم ساخته شده است. نمونه مذکور یک دیوار است که 
می توان مکان آن را تغییر داد. زیر دیوار مذکور چرخ هایی کوچک تعبیه شده 

و با فشار دکمه ای می توان آن را حرکت داد.
این دیوار قابلیت تبدیل شــدن به تختخواب یا میز تحریر را دارد.  مبلمان 
 مذکور را از طریق اپلیکیشن iOS یا اندروید و به وسیله دستیار صوتی الکسا

) متعلق به آمازون( می توان کنترل کرد.
البته هنوز این سیستم به طور تجاری عرضه نشده است.

کنترل از طریق موبایل؛

خودروی جدید بدون راننده با اتاق نشیمنمبلمان روباتیک ساخته شد

شرکت سازنده بین المللی وسایل نقلیه الکتریکی سوئد )NEVS( از کانسپت 
خودروی بدون راننده خود با نام InMotion رونمایی کرد که شبیه یک اتاق 

نشیمن مدوالر روی چهار چرخ است.
در این خودرو خبری از کنترل های داشبورد نیست و صندلی ها، روشنایی و 
محیط داخلی آن را می توان از طریق یک اپلیکیشن تنظیم کرد. این خودرو 
در واقع نمونه مفهومی از فضای کاری یا زندگی در آینده را به تصویر می کشد.

بدنه پالستیکی شکل این خودرو و همچنین غالف هایی که چرخ ها در آن قرار 
گرفته اند، آن را شبیه به اتاقی کرده که قابلیت تحرک دارد. صندلی های این 

خودرو قابلیت حرکت در تمام فضای داخل آن را دارند.
 حتی پنجره های این خودرو می توانند به صفحه نمایش تبدیل شــوند و در 

نتیجه فضای کاری را به حداکثر برسانند.
به طور کلی، این خودرو به افراد این امکان را می دهد که به تنهایی یا در کنار 
افراد دیگر، در خودروی خود کارهای بیزینسی خود را تا زمانی که به سرکار یا 
مقصد برسند، انجام دهند. زیرا هم فضای کافی و هم تجهیزات مورد نیاز را در 
اختیار دارند و هم دیگر نگران رانندگی نیستند چون این خودرو خودش کنترل 

همه چیز را در اختیار می گیرد.

 یک کارآفرین انگلیسی خودرویی به نام Kar-go ساخته که با رایانه کنترل 
می شود. این شرکت وعده می دهد مشکل تحویل اتوماتیک بسته ها را با این 
خودرو حل کند. این خودروی خودران هزینه های حمل و نقل را به میزان 

قابل توجهی می کاهد.
Kar-go طوری طراحی شــده تا در جاده های عالمت گذاری نشده مانند 
خیابان ها و پیاده روهای مناطق مســکونی حرکت کنــد. در Kar-go از 
فناوری های پیشــرفته روباتیک و خودروهای خودران بــرای جهت یابی 

استفاده می شود.
ویلیام ساچیتی شرکت تولید کننده Kar-go را تاسیس کرده است. او درباره 
KAr-go می گوید: ما اکنون می توانیم حسگرهای خودروی خودران، نرم 
افزار هوش مصنوعی و سیستم مدیریتی را برای ارتقای این اتومبیل به کار 
ببریم. این خودرو با کمک نرم افزار هوش مصنوعی خطرات اطراف را ردیابی 
و دفع می کند. در بدنه خودرو نیز نوعی سیستم دسته بندی و ذخیره وجود 

دارد که بسته های مشتریان مختلف در آن قرار می گیرد.
هنگامی که خــودرو به هریک از آدرس های مورد نظر خود می رســد، این 
سیستم به طور خودکار بسته مربوط به مشتری ساکن آن آدرس را انتخاب 

می کند. این خودرو 1۴ ژوئن در لندن رونمایی خواهد شد.

هوش سنج

یک سبزی فروش یک جعبه گوجه فرنگی دریافت کرد. 
بعد از باز کردن جعبه فهمید که تعدادی از آنها خراب 
است. او پس از شمردن، شــکایتی تنظیم کرد که 68 
عدد از این گوجه ها خراب است که حدود 16 درصد 
کل محموله بود . تعداد کل گوجه های موجود در جعبه 

چقدر بوده است ؟

ابتدا همزمــان با آتــش زدن طنــاب اول ته طناب 
دوم را آتش می زنیــم و 3۰ ثانیه طول می کشــد تا 
طناب اول کامل بســوزد و طنــاب دوم در آن زمان 
نصفش ســوخته و در حالت ســوختن اســت؛ بنا بر 
ایــن ســر طنــاب دوم را بالفاصله بعد از ســوختن 
 طناب اول آتش می زنیــم تا بعــد از 15 ثانیه کامل 

بسوزد.  
این دو طناب ظرف ۴5 ثانیه کامال سوختند.
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یونیورسیتی، اپلیکیشنی جالب برای اندروید است که در 
آن می توانید جزوات خود را با دانشجویان سراسر ایران 

به اشتراک بگذارید.
 اگر از »بچه درسخون«های کالس هستید، می توانید با 
آپلود جزوات خود در این اپلیکیشن، نه تنها دوستان خود 
در کالس، بلکه هم رشته ای هایتان در سرتاسر کشور را 
 UNIVER3۰t نیز یاری کنید.آپلود و دانلود جزوه در
کامال رایگان است و شما می توانید تنها با یک عضویت 
ساده و رایگان، شــروع به دانلود یا آپلود جزوات درسی 
خود کنید. از آنجا UNIVER3۰t یک اپلیکیشن نوپا 
محسوب می شــود و در ابتدای راه است، تعداد جزوات 
موجود در آن چندان زیاد نیست، اما مطمئنا با استقبال 
دانشجوهای سرتاسر کشور، UNIVER3۰t می تواند 
به یک پاتوق همیشــگی و البته یک راه حل بزرگ برای 
دانشجوها تبدیل شــود. در این اپلیکیشــن حتی اگر 

شاگرد زرنگ کالس هستید و جزوات درسی تان همیشه 
کامل است، باز هم می توانید با مرور این برنامه، سطح یا 
کیفیت دانش خود را افزایش دهید و جزوات تدریســی 
متنوعی را از دانشــگاه های دیگر کشــور پیدا و مطالعه 
کنید که البته این موضوع همان طور که گفته شد نیازمند 
استقبال دانشجویان از این برنامه است. توسعه دهندگان 
برنامه تاکید کرده اند که UNIVER3۰t لزوما محدود 
به جزوات نیســت و می توانید مــوارد دیگری همچون 
پایان نامه، پروژه و ... را نیز در آن آپلود کنید. فرمت های 
قابل آپلود در برنامه عبارتند از ورد، پاورپوینت، پی دی اف 
و فایل های فشرده که به لطف این طیف کامل، دچار هیچ 
محدودیتی در آپلود جزوات نخواهید شــد و می توانید 
جزوه  مورد نظر را به همراه عنوان و توضیحاتی مختصر 
در برنامه آپلود کنید. برای دانلود این برنامه ، می توانید از 

این لینک  goo.gl/qCIYhS  استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

وبگردی
برنامه یونیورسیتی؛ 

اشتراک گذاری آنالین جزوات دانشگاهی

علم پژوهی

مهندسان یونانی، پیش نمونه اولیه از رباتی به نام »زکریا« 
را برای کمک به سالخوردگانی که تنها زندگی می کنند 

طراحی کرده اند.
این ربات که اکنون مراحل آزمایشی را طی می کند، راه 
رفتن و الگوهای حرکت فرد ســالخورده را اندازه گیری 
و ثبت می کند. در صــورت ردیابی حرکت یا جابه جایی 
غیرمعمــول او، داده را بــه خانواده یا گروه پزشــکی 

می فرستد.
خانم آگلیکی 68 ساله به آرتروز مبتالست. او در خانه اش 
در بندر پاتراس، واقع در غرب یونان تنها زندگی می کند 
و یکی از دوطلبان مشارکت در این پروژه اروپایی برای 

کمک به سالخوردگانی مانند خود است.
او می گوید: »تیم کارشناســان به من گفتند که ربات 
فعالیت های روزمره من را ثبت می کند که در پیشگیری 

از افتادن یا بیماری به من کمک خواهد کرد.«
رومان نــاوارو، مهندس ســازنده این ربات از شــرکت 
روبوتنیک، می گوید: »ربات با حســگر لیزری دو بعدی 
نقشه محیط پیرامون را ارزیابی می کند. دو دوربین دارد 
که دوربین جلو با یک حســگر سه بعدی حرکات فرد را 
ردیابی می کند و دوربین عقب برای زمانی است که کاربر 

پشت سر ربات حرکت می کند.«
پژوهشگران می خواهند این ربات بخشی از محیط خانگی 
هوشمند باشد. به گفته آنها، یکی از مشکالت اصلی برای 
تکامل دستگاه، افزایش استقالل و بهبود کارایی آن است.

کریســتوس پاناجیوتوی، مهندس کامپیوتر می گوید: 
»ربات دائما در خانه کاربر آن در حرکت اســت و کامال 
فعال است زیرا خانه نیز محیط فعالی است، اشیا و آد م ها 
در حرکت هستند و اســباب خانه تغییر می کند. موانع 
بزرگ و کوچکی وجود دارد. چالش اصلی ما برای تکامل 

دستگاه، افزایش استقالل و بهبود کارایی آن است.«
در آتن نیز پژوهشگران روی شــیوه های بهبود ظاهر و 
کارایی ربات کار می کنند. تمرکز آنها روی فناوری است 

که آن را »فناوری ادراک« نام نهاده اند.
ونجلیس کارکالتسیس، مهندس هماهنگ کننده پروژه، 
می گوید: »هدف ما ابداع فناوری ارزان قیمت ســاخت 
ربات است. نکته دیگر این اســت که می خواهیم ربات 
خود را به راحتی با محیط خانه های مختلف یا خانه های 
هوشمند انطباق دهد. می خواهیم استفاده از ربات برای 
کاربر راحت و ساده باشــد و بدون نیاز به آموزش زیاد از 
آن استفاده کند«.پرستاران نیز با دقت در فعالیت های 
ربات و نحوه کمــک آن به کاربر، نقــش فعالی در این 

پژوهش دارند.

ربات »زکریا« همدم 
سالخوردگان می شود

کشف فسیل ۳۰۰ هزار ساله انسان در مراکش
باستان شناسان قدیمی ترین فسیل انسان های اولیه را که قدمت آن به 3۰۰ هزار سال قبل 
می رسد  در جبل ایرهود واقع در مراکش کشف کرده اند. .محققان در این منطقه 5 فسیل 

انسانی همراه ابزارهای سنگی و استخوان های حیوانات نیز یافته اند.

خبر بد برای دارندگان مدل های قدیمی 
محصوالت اپل

شــرکت اپل در کنفرانس بین المللی برنامه نویســان ۲۰17 اپل 
 ARKit اعالم کرد برنامه هایی که با پلت فرم جدید واقعیت افزوده
شرکت اپل ساخته می شــود، با تمام مدل های آیفون و آیپد اجرا 

نخواهد شد.
طبق اطالعات وبســایت برنامه نویســان اپل، برنامه های ساخته 
شده توسط ARKit تنها توســط محصوالتی اجرا خواهد شد که 
به پردازنده A9 یا A10 مجهز باشــند و با وجود اینکه میلیون ها 
دستگاه را شامل می شــود، ولی بازهم دایره دســتگاه های قابل 

استفاده را کوچک می کند.
لیست محصوالتی که در نسخه جدید سیستم عامل آی اواس از این 

تکنولوژی پشتیبانی خواهند کرد عبارت است از:
آیفون 6 اس و 6اس پالس، آیفون 7 و 7 پالس ، آیفون SE ، آیپد 

پرو)9.7، 1۰.5 یا 1۲.9( ،آیپد)۲۰17(
میلیون ها دستگاه اپل در حال حاضر در دستان کاربران وجود دارند 
که جزو دسته های اعالم شده محسوب نمی شوند برای مثال آیپد 

ایر، آیپد مینی؛ آیفون 6 و نسل های قبل تر از آن.
نسخه جدید سیســتم عامل آی اواس 11 قرار است پاییز امسال 

معرفی شود.

با استفاده از فناوری پیشرفته؛

خودروهای خودران ارسال کاال در راهند

 ترفند طالیی برای مچ گیری
 در تلگرام! 

اگر می خواهید مچ مخاطبانی را بگیرید که پیام های ارسال شده 
شما را می خوانند اما مشخص نمی شود، با ما همراه شوید.

حتما برای شــما هم پیش آمده که در تلگرام پیامی را برای کسی 
ارسال می کنید و مخاطب شما بدون اینکه پیام را دو تیک بخورد 
آن را مشاهده کرده و شما هم اصال متوجه این موضوع نمی شوید. 
با ترفنــدی که در این گــزارش به شــما آموزش مــی دهیم به 
راحتی می توانید دســت مخاطب خود را بخوانید و اطمینان پیدا 
 کنیدکه آیا واقعا پیام ارسالی شما را نخوانده یا ماجرا برعکس این

 است.

برای رسیدن به پاسخ مورد نظر کافی است یا موقع ارسال چت به 
کسانی که تیک دوم رو برداشــتن یه ویس ارسال کنید، اگر نقطه 
کنار زمان ویس حذف شده بود ، یعنی پیام شما توسط او مشاهده 

شده است. 
راه دوم اینکه یه کانال بزنید که فقط خودتون عضو آن باشید سپس 
یک اســتیکر از کانال خود به مخاطب مورد نظر ارسال کنید، اگر 
تعداد بازدید های استیکر ۲ تا شــد یعنی پیام شما خوانده شده 
 و اگر تعداد بازدیــد رو 1 باقی ماند پس واقعا پیام شــما را ندیده

 است.

فرض بر این بــود که مدارگرد شناســایی مریــخ طی 11 
ســال مدارگردی به دور نزدیک ترین همســایه زمین، همه 
چیزهای دیدنی روی ســیاره ســرخ را به چشــم ببیند، اما 
به تازگی تصویری از قطب جنوب سیاره سرخ گرفته است که 

دانشمندان قادر به توضیح آن نیستند.
در حالی که در تمام سطح سیاره شکاف ها و فرورفتگی های 
متنوع به چشم می خورد، گودال وســیعی در میانه گدازش 
دی اکسید کربن یخ زده در »زمین پنیر سوئیسی« وجود دارد 
که به نظر می رسد کمی ژرف تر از یک گودال معمولی است. 
حاال ستاره شناسان ســعی دارند بفهمند چه چیزی باعث به 

وجود آمدن این چاله شده است.
خیلی چیزها می تواند باعث ایجاد گودال در زمین ســنگی 

ســیاره مریخ شــود؛ بیش از نیم میلیون شهاب ســنگ به 
این ســیاره برخورد کرده اند و شکاف های بســیاری را به جا 
گذاشته اند. فروپاشی تونل های گدازه آتشفشانی باعث ایجاد 
گودال های عمیق شده، سیل های باستانی شکاف های ژرفی 
را تولید کرده و فعالیت های آتشفشــانی باعث ذوب شــدن 
یخ ها شده و این یخ های ذوب شده ترک های زیادی را ایجاد 

کرده است.
گاهی اوقات مدارگرد شناسایی مریخ ویژگی عجیب و غریبی 
را به تصویر می کشــد که معمای ســرگرم کننده ای را برای 
ستاره شناسان به ارمغان می آورد؛ مانند این فرورفتگی توخالی 

دایره شکل که اوایل امسال دیده شد.
اما هیچ چیزی درباره این گودال تازه کشف شده وجود ندارد. 

قطب جنوب مریخ در فصل تابستان به سر می برد، خورشید 
در آسمان به اندازه کافی پایین است تا سایه های روی سطح 
سیاره را تشــدید کند و باعث شود ویژگی های ظریف بیشتر 
به چشــم بیایند. با این حال سوســویی از نور در ته گودال 
 وجود دارد که نشــان دهنده وجود تکه ای یخ در این گودال 

است.
اطراف چالــه را قطعاتی از دی اکســیدکربن یخ زده پر کرده 
اســت. گمان می رود حلقه های داخل یخ محلی است که یخ 
خشک زیر گرمای نور خورشید تابستانی به گاز تصعید شده 
است و چیزی که ستاره شناسان آن را »زمین پنیر سوئیسی« 

می نامند را به جا گذاشته است.
این تصویر با استفاده از دوربین تصویربرداری با وضوح باالی 
علوم تجربی گرفته شده است که به دانشمندان اجازه می دهد 
اجسام بزرگ تر از یک متر روی سیاره مریخ را از فاصله ۲۰۰ تا 

۴۰۰ کیلومتری باال ببینند.
این امر بدین معناست که این گودال کوچک نیست؛ با در نظر 
گرفتن این واقعیت که وضوح تصویر 5۰ سانتی متر بر پیکسل 

است، این گودال صدها متر طول دارد.
سوال اینجاست که آیا چیزی راه خود را با مشت زدن باز کرده 
یا سقوط چیزی باعث ایجاد این گودال شده است؟ کار سختی 
است که بدون کسب اطالعات بیشــتر در این باره اظهار نظر 

کرد اما بدون شک ناسا تمامی احتماالت را در نظر می گیرد.
مدارگرد شناسایی مریخ از ماه مارس ۲۰۰6 در حال گردش به 
دور سیاره سرخ بوده و تصاویر پرجزئیاتی را از سطح این سیاره 
به زمین مخابره کرده است. این تصاویر نشان دهنده محیطی 
پویاست، جایی که گرد و غبار بیداد می کند، شن و ماسه همه 
جا را پوشانده وگاهی تکنولوژی های زمینی به چشم می خورد 

که در حال جمع آوری گرد و غبار است.
مدارگرد شناسایی مریخ، پس از دو سال تمامی اهداف خود 
را تکمیل کرد و دو ماموریت را با موفقیت پشت سر گذاشت و 

هنوز هم با حداکثر قوا در حال کار کردن است.

اخیرا چاله عمیقی روی سطح سیاره مریخ دیده شده است، اما ناسا نمی تواند توضیحی برای آنچه باعث 
ایجاد این حفره عجیب و غریب شده است، ارائه دهد.

ناسا نمی داند این حفره عجیب و غریب مریخ از کجا آمده است

چین در حال انجام کارهــای مقدماتی در 
جهت آماده شــدن برای ارســال انسان به 

ماه است.
رسانه های دولتی چین خبر از آمادگی این 
کشور برای ارسال انســان به ماه داده و بیان 
کرده اند که این جدیدترین هدف در برنامه 

اکتشافاتی بلند پروازانه چین است.
چیــن در ســال ۲۰۰3 ، پــس از اتحــاد 
جماهیر شــوروی ســابق و ایاالت متحده، 

سومین کشوری بود که با موفقیت و توسط 
موشک های خود توانست انســان را به فضا 
بفرستد. این کشــور همچنین قصد دارد تا 
نخستین کاوشگر خود را در سال ۲۰18 به 

سمت تاریک ماه بفرستد.
»یانــگ لیــوه « ) Yang Liwei (معاون 
مدیر کل آژانس فضایی سرنشــین دار چین 
و اولین چینی که به فضا رفت در مصاحبه با 
خبرگزاری دولتی شین هوا اظهار کرد: برای 

گرفتن تایید رسمی و تامین بودجه در جهت 
انجام ماموریت سرنشین دار به ماه، راه زیادی 

باقی نمانده است.
در این مصاحبه به جزئیــات دیگری درباره 
این سفر اشاره نشده، اما آمادگی برای چنین 

سفری قطعا چند سال به طول می انجامد.
برنامه فضایی چین از ســال 1961 میالدی 
با پرتاب موشک به فضا آغاز شد و با ساخت 

ماهواره با کمک شوروی گسترش یافت.
در ســال 197۰ میــالدی چین توانســت 
پنجمین کشوری شــود که ماهواره ساخت 

خود را به فضا می فرســتد. پس از آن چین 
برنامه فرستادن انســان به فضا را در دستور 
کار خود قرار داد و باالخره در ســال ۲۰۰3 
میالدی موفق شــد پس از شوروی و آمریکا 
سومین کشور جهان باشــد که انسان را به 

فضا می فرستد.
چین همچنین پیشنهاد همکاری در ایستگاه 
فضایی جهانــی را داد ولی این پیشــنهاد با 
مخالفت آمریکا روبه رو شــد. بــه این دلیل 
برنامه ساخت ایســتگاه فضایی چینی را در 

دستور کار خود قرار داده است.

آمادگی چین برای ارسال انسان به ماه

ترفند
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يادداشت
برودت هوا باعث خسارت90درصدی به باغداران شهرضایی شد

عبدالرضا تاکی، رییس اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: نوسانات دمای محیط 
و برودت هوا، باعث ایراد خســارت بین ۴0 تا۹0 درصد به باغداران شهرضایی 

شده است.

اخبار کوتاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از رتبه دوم در تولید گل شب بو در نجف آباد خبر داد.
مجتبی مطهری در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب افزود: »در صنعت زنبورداری هم بیشترین 
تجهیزات موردنیاز کشور را تولید کرده، ۳۷0 هزار کلنی زنبورعسل معادل ۶0درصد کلنی های استان را به عنوان رتبه 
اول به خود اختصاص داده و درزمینه تولید عســل و ملکه نیز با به ترتیب ۱۱00تن و بیش از ۶هزار و ۱۷0 فروند در 

باالترین جایگاه استان قرارگرفته ایم.«
مطهری با اعالم جذب ۳۲۹درصدی تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون 
در سال گذشــته بیان داشــت: »عالوه بر این موضوع، در خرید گندم 
تضمینی کشاورزان نیز جایگاه اول اســتان را به خود اختصاص داده و 
درزمینه تولید ماهیان زینتی با ۷ میلیون و پانصد هزار قطعه در ســال 

دومین شهرستان برتر استان محسوب می شویم.
اشاره به رتبه دوم در تولید گل شب بو در سطح استان دیگر مطلبی بود 
که مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به آن خاطرنشان کرد: »طی 
همین مدت شاهد تولید ۵۵00 تن گوشــت قرمز، ۲0هزار تن گوشت 
ســفید، ۱۳هزار تن تخم مرغ، بیش از ۱۳۶هزار تن شــیر خام، ۷۵تن 

ماهیان گرمابی و ۷تن ماهی سرد آبی نیز بوده ایم.«

مدير جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد:

نجف آباد، رتبه دوم در تولید گل شب بو

خروج واگن قطــار باری از ریل در ایســتگاه راه آهن  
بادروی منجر به مسدود شدن سایر خطوط ریلی شد.

روز پنجشنبه ساعت ۵ و ۴۵دقیقه قطار باربری تهران -یزد در  ایستگاه 
بادروی از ریل خارج شد که منجر به خروج ۱۴واگن از واگن های قطار 
باری شــد.علت بروز حادثه؛ جدا شــدن چند واگن از یکدیگر بوده و 

هم اکنون مسیر ریلی  اصفهان - بادروی مسدود شده است.
در این سانحه یکی از کانتینرها به طور کامل از ریل خارج شده و واژگون 
شده است.هم اکنون مسیرهای ریلی، بندرعباس؛ اصفهان، بادروی به 
کاشان و تهران بسته است و احتماالً تا ۶ ساعت آینده مسیر بازگشایی 

خواهد شد.
با بروز این سانحه تعدادی از مســافران مشهد مقدس مجبور شدند در 
ایستگاه راه آهن بادروی چندساعتی را منتظر بمانند تا مسیر مذکور برای 

قطار اصفهان_مشهد بازگشایی شود.

نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه با 
اشاره به حادثه تروریســتی روز چهارشنبه در 
مجلس شورای اسالمی و شهادت دو کارمند دفتر وی اظهار داشت: مراسم 
تشییع این دو شهید به همراه سایر شهدای حادثه تروریستی مجلس شورای 

اسالمی و حرم مطهر امام راحل، بعد از نماز جمعه در تهران برگزار شد.
حســینعلی حاجی دلیگانی ادامه داد: همچنین به منظور پاسداشت یاد 
شهیدان حجت االسالم تقوی و زارع مراسم یادبودی در شهرهای برخوار و 
شاهین شهر برگزار شد.نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه بیان کرد: 
به زودی گزارش این حادثه تروریستی در مجلس بررسی می شود، مجلس 
شورای اسالمی موضوع را با حساسیت دنبال خواهد کرد و عالوه بر آنچه که 
بیرون اتفاق افتاده و در این زمینه که آیا عوامل دیگری هم موثر بوده اند یا نه 
بررسی های الزم انجام می شود و ان شاا... گزارش آن به مردم شریف و شهید 

پرور ایران ارائه خواهد شد.

در بادروی رخ داد؛

خروج واگن قطار باری از 
ریل در ایستگاه راه آهن

در استان اصفهان برگزار شد؛

مراسم بزرگداشت شهدای 
حادثه تروریستی مجلس

خواهران قهرمان منصوریان که این روزها بســیار موردتوجه قرار گرفتند، هر کدام با انتشار پستی 
ضمن تسلیت وقوع چنین حادثه ای بیان داشتند: پایش بیفتد پوتین ها را به پا می کنیم.

سرعت و خالقیت ایرانیان همواره در حوادث و اتفاقات روزمره زبانزد بوده است به خصوص با رشد شبکه های اجتماعی 
ایجاد موجی از جریان سازی در یک اتفاق در سال های اخیر بیشــتر شده است، حادثه تروریستی روز چهارشنبه در 

تهران اگرچه به فرموده مقــام معظم رهبری ترقه بــازی بیش نبود اما 
انسجام و همدلی ملت ایران را بیش ازپیش آشکار ساخت.

در همان ساعات اولیه وقوع حادثه هشتک #در_کنار_همیم به سرعت 
در شــبکه های اجتماعی و به خصوص اینســتاگرام دست به دست شد 
و واکنش هنرمندان و فعالیــن حوزه های مختلف را به دنبال داشــت؛ 
ورزشکاران اصفهانی نیز از این قافله عقب نماندند و با انتشار پست هایی از 
اتحاد ملت ایران، نه تنها چنین حوادثی را در ایجاد ناامنی در کشور بی اثر 
دانستند بلکه آمادگی خود را برای دفاع از کشور در مقابل هر مهاجمی 

نشان دادند.
خواهران قهرمان منصوریان که این روزها بسیار موردتوجه قرار گرفتند، 

هر کدام با انتشار پستی ضمن تسلیت وقوع چنین حادثه ای گفتند: پایش بیفتد پوتین ها را به پا می کنیم.

خواهران قهرمان منصوريان:

پایش بیفتد پوتین ها را به پا می کنیم

سمیرم

شاهین شهر بادروی

فاتح خان طومان آسمانی شد
جــواد محمدی کــه به صــورت مستشــاری در 
ســوریه برای دفاع از حریم درخشــان اهل بیت 
)علیهم السالم( حضور پیداکرده بود در درگیری با تروریست های 

سلفی تکفیری به خیل شهدای مدافع حرم پیوست.
شــهید جواد محمــدی شــامگاه روز ۱۶ خــرداد ۹۶ در نبرد با 
تروریست های تکفیری در منطقه حماه سوریه به شهادت رسیده 
است؛ هنوز پیکر پاک این شــهید به خاک وطن بازنگشته است.

شهید مدافع حرم جواد محمدی پنجمین شهید مدافع حرم شهر 
درچه است.

پلمب شد؛

تعداد40حلقه چاه غیرمجاز در دهاقان
رییس اداره آب منطقه ای شهرســتان دهاقان 
گفت:۴0حلقه چاه غیرمجاز در دهقان شناسایی 

و پلمب می شوند.
محمدرضا اخالصی اظهار داشت: با هماهنگی هایی که در استان 
برای بازدیــد از چاه هــای غیرمجاز در شهرســتان دهاقان انجام 
شد،۱۵حلقه چاه پلمب شدند ودرمرحله دادیاری و دادستانی در 
حال رسیدگی می باشد،همچنان تعداد۲۵حلقه چاه نیز شناسایی 

وجهت اقدام به دادستانی ارجاع داده شده است.
وی با تاکیــد بر اینکه تمــام چاه های فعال غیرمجاز شهرســتان 
شناسایی می شوند، اذعان داشت: متاســفانه چاه ها ابتدا پلمب و 

سپس وارد مرحله قضایی می شوند.
رییــس اداره آب منطقه ای دهقان و شــهرضا تصریــح کرد: در 
این شهرســتان دادگاه های کیفری حکم انســداد چاه ها را صادر 
می کنند که این باعث می شود پیگیری هایی که در مدت دو سال 
برای شناســایی و ارجاع پرونده انجام می دهیم بی ثمر باشــد، اما 
در شهرستان شهرضا حکم انســداد صادر نمی شود بلکه چاه های 
شناسایی شــده با حکم دادگاه با اســتفاده از مصالــح پرو پلمب 

می شوند.

جان گرفتن نهال اقتصادمقاومتی در لنجان

خبر

رییــس انجمــن حمایــت از 
زندانیان خوانسار از تعداد ۴0 
زندانی بدهکار مالی در زندان خوانسار خبر داد که برای 

آزادی آنان ۹00 میلیون تومان کمک مالی نیاز است.
سید حسن رفعتی در آیین جشن گل ریزان با محکوم 
کردن حادثه تروریســتی در مجلس شورای اسالمی و 
مرقد مطهر امام خمینی)ره(  و شهادت هم وطنان اظهار 
داشت: امنیت محصول قدرت نیروهای امنیتی کشور 
است و باید قدردان و دعاگوی نیروهای امنیتی باشیم.

وی با اشاره به برگزاری جشــن گل ریزان برای آزادی  
زندانیان جرائم غیر عمد و بدهکاری مالی، تصریح کرد: 
خانواده زندانیان با مشــکالتی زیادی مواجه هستند و 
زیبنده نیست که ما نســبت به آزادی زندانیان که به 

دلیل بدهی مالی در زندان هستند بی تفاوت باشیم.
فرماندار خوانسار افزود: با  کمک مالی خیرین به انجمن 
حمایت از زندانیان  به خانواده آنان کمک مالی می شود. 
وی تأکید کرد: با توجه به وسعت توان مالی می توانیم 
در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و بدهکار مالی نقش 

بسزایی داشته باشیم.
در ادامه مختار نقنایی زاده رییس اداره زندان خوانسار با 
اشاره به اینکه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و 
بدهکار مالی از آسیب های اجتماعی جامعه جلوگیری 
می کند، اظهار داشت: هرساله با همراهی و گره گشایی 
خیرین جشن گل ریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر 

عمد و بدهکار مالی برگزار می شود.
در ادامه هوشنگ صانعی اظهار داشت: انجمن حمایت از 
زندانیان در طول سال با کمک خیرین و  برای جلوگیری 
از آسیب پذیری به خانواده زندانیان نیازمند کمک های 

نقدی و غیر نقدی پرداخت می کند.
وی بیان داشــت: سال گذشــته با کمک  ۸۵ میلیون 
تومانی از ســوی ســتاد دیه، کمک خیرین در جشن 
گل ریزان و با تخفیف و گذشــت شــاکیان، زندانیان 

بدهکار مالی واجد شرایط آزاد شدند.
رییس انجمن حمایت از زندانیان خوانســار با اشــاره 
به اینکه امســال با جمــع آوری ۲00 میلیون تومانی 
خیرین در جشــن گل ریــزان زمینــه آزادی ۷ نفر از 
زندانیان فراهم می شــود، بیان کــرد: در حال حاضر 
۴0 زندانی بدهکار مالی در زندان خوانسار هستند که 
 برای آزادی آنــان ۹00 میلیون تومان کمک مالی نیاز

 است.

ريیس انجمن حمايت از زندانیان خوانسار خبر داد:

تعداد40زندانی بدهکار مالی 
در زندان خوانسار 

سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلس 
شورای اسالمی، در مورد وضعیت مجلس و حمله تروریست ها 

در روز چهارشنبه گذشته توضیحاتی داده است.
گروهک تروریســتی داعش با انجام دو حمله تروریســتی 
در حرم امام خمینی)ره( و مجلس شــورای اسالمی، خوی 

وحشیانه خود را نشان داد.
در این گفتگو سید جواد ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان 
و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی، در مورد وضعیت 
مجلس و حمله تروریست ها در روز گذشته توضیحاتی داده 

است.
ارزيابی شما از حمله تروريستی به مجلس چه بود؟

حمله تروریستی کور روز چهارشنبه در واقع بار دیگر چهره  
شیطانی دشمنان نظام اســالمی را نشــان داد. گروه های 
تروریســتی که از ســوی ســازمان های جاسوسی برخی 
دولت های اســتکباری حمایت می شــوند، با شهید کردن 
شماری از مردم دردمند و تعدادی از پاسداران عزیز دل هایی 
را داغدار و خانواده هایی را عــزادار کردند که جا دارد من به 

خانواده های محترم آنان تبریک و تسلیت عرض کنم.
از نحوه شکل گیری اين جريان و نفوذ تروريست ها 
به محوطه مجلس بگويیــد. در آن لحظات جنابعالی 

مشغول چه کاری بوديد؟
گویا روبروی در ورودی مجلس به دلیل تجمع مالباختگان 
کاسپین شلوغ بوده اســت. تروریست ها با اســتفاده از این 

تجمع و شلوغی از در مراجعین حمله کرده و با شهادت یکی 
از محافظان به داخل مجلس نفــوذ کرده اند. پس از آن گویا 
به دلیل عدم آگاهی از نقشــه مجلس، به جای پیش روی به 
سمت صحن، به ساختمان فرعی که محل دفاتر نمایندگان 

است، وارد شده اند.
با ورود به این ساختمان، عده ای از هم  وطنان و مراجعان دفاتر 
و کارمندان مجلس را مورد هدف قرار داده و چند تن از آنان 
را شهید کرده اند که همکاران دفتر فرماندار اسبق کاشان نیز 

در بین شهدای این حادثه است.
آنان به دفتر آقای حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر 
وارد شــده و دو نفر از کارمندان آن را به شهادت رسانده اند. 
دفتر آقای حاجی در طبقه دوم روبروی آسانسور، چسبیده 
به دفتر بنده قرار دارد. دو نفر از کارمندان کاشانی دفتر آقای 
حاجی در آن لحظه در اتاق من بودند و شکر خدا آسیبی به 
آنان نرسید. به آقای مقامی، مســئول دفتر بنده نیز آسیبی 

نرسید و ایشان هم به لطف خدا سالم هستند.
در لحظه ورود تروريســت ها شما مشغول چه کاری 

بوديد و چگونه از وقايع مطلع شديد؟
صبح روز چهارشــنبه مجلس جلســه علنی داشــت و به 
درخواســت کمیســیون قضایی طبق روال، بررسی برخی 
قوانین مصوبه دهه ۳0 در دستور کار قرار گرفته بود. حدود 
ساعت ۱0 و ۲0 دقیقه بود که خبردار شدیم چند تروریست از 
قسمت مراجعان وارد مجلس شده اند. آقای الریجانی نزدیک 
ساعت ۱۱ وارد مجلس شد و مجلس تا ساعت نزدیک ۱۳ و 

۱۵ دقیقه کار خود را ادامه داد. ســپس نماز جماعت برگزار 
شد و نمایندگان با تمهیداتی از صحن خارج شدند. نزدیک 
ساعت ۱۵ و ۳0 دقیقه هم کل ماجرا با هالکت تروریست ها 

خاتمه پیدا کرد.
بعد از اين که تروريست ها به دفتر آقای حاجی نفوذ 

کرده بودند، وضعیت دفتر شما چگونه بود؟
پس از آگاهی از این اتفاقات، مــن در صحن چند بار از آقای 
حاجی ، حال بچه های دفتر او را جویا شدم. او گفت من مرتب 
زنگ می زنم ولی تلفن ها را جواب نمی دهند. من نگران شدم 
و به آقای مقامی زنگ زدم. ایشــان جواب داد و در حالی که 
بسیار آرام صحبت می کرد گفت: در را قفل کرده  و جلوی آن 
میز گذاشته ایم تا راحت نتوانند داخل شوند. آن لحظه آقای 

مقامی زیر میز دراز کشیده بود.
نگرانی اصلی من به خاطر حضور پدر شهید فالح نوش آبادی 
بود که سه شنبه به مجلس آمده بود. ولی چون آقای مقامی 
حضور نداشت، شــب مانده بود تاروز چهارشنبه به مجلس 
بیاید. من نگران حال ایشان بودم. مقامی گفت که ایشان پس 
از پایان قائله در صحت و سالمت کامل، به سوی شهرستان 

بدرقه شده است.
به نظر شــما اين حرکات از کجا ناشــی شده و چه 

نتیجــه ای در بر خواهد 
داشت؟

در منطقــه ی مــا پیدایش 
و رشــد تروریســم وحشی 
و کــور، زاییده سیاســت 
آمریــکا،  خباثت آلــود 
انگلیس و مــزدوران دولتی 
و غیردولتی آن ها بوده است. 
تروریست ها اختیار خود را 
به دست قدرت های فاسدی 
سپرده اند که دشمنی خود 
با اســالم و  نظام جمهوری 
اســالمی را در چهــار دهه 
گذشــته بارها و بارها ابراز 
کرده اند. با این حال همان 
طور که رهبر معظم انقالب 
نیز فرمودنــد، جنایت های 

آنان هرگز نمی تواند عزم راسخ ملت و مسئوالن ایران را در 
پیمودن راه عزت و افتخار، که همان مبارزه با  شیطان بزرگ 

است، سست کند.

روايت نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل از حادثه تهران:

حمله تروریستی تهران تاثیری در عزم مردم ایران ندارد

دهاقان

نجف آباد

 آران و بیدگل

گويا روبروی در ورودی 
مجلس به دلیل تجمع 
مالباختگان کاسپین 

شلوغ بوده است. 
تروريست ها با استفاده 
از اين تجمع و شلوغی 

از در مراجعین حمله 
کرده و با شهادت يکی 

از محافظان به داخل 
مجلس نفوذ کرده اند. 

درچه

اعزام 72 مبلغ به اقصی نقاط 
شهرستان لنجان

رییس اداره تبلیغات اســالمی شهرستان لنجان 
از اعــزام ۷۲ مبلغ به اقصی نقاط این شهرســتان 

خبر داد.
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرســتان لنجان هدف از این کار 
 را تبلیغ دین و احــکام نورانی قرآن در شهرســتان لنجان عنوان

 کرد.
وی ادامه داد: ما بر این باوریم یکی از مسائلی که از این تبلیغ ها در 
ذهن مردم باید به یاد بماند رفتار و برخــورد طلبه و مبلغ با مردم 
است ازاین رو مبلغان بعد از سخنرانی و موعظه با جوانان می نشینند 
و ســاعتی را با آن ها گفتگو می کنند چراکه برخی از جوانان نیاز 
دارند تا با طلبه ای به صورت چهره به چهره سخن بگویند لذا باید 
گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های جوانان باشد بنابراین باید 
گفت وظیفه و مسئولیت مبلغین بسیار دشــوار و خطیر است به 
 همین دلیل باید روانشناس، مخاطب شناس و آشنا به فّناوری روز

 باشد.

لنجان

ريیس اداره زکات استان اصفهان خبر داد:

جمع آوری هفت میلیارد ریال 
زکات در شهرستان بر خوار

رییس اداره زکات استان اصفهان از پیش بینی 
جمع آوری بیش از هفت میلیارد ریال زکات در 

شهرستان بر خوار خبر داد.
 رییس اداره زکات استان اصفهان گفت: پرداخت زکات یک وظیفه 
شرعی است و فرهنگ ســازی برای پرداخت زکات باید در طول 

سال انجام شود.
حجت االســالم غالم حســین رنجبر افزود: اعضاء ســتاد زکات 
شهرستان بر خوار  با تالش و همبستگی در فصل برداشت گندم و 
جو وظیفه سنگینی در جذب زکات و رسیدگی به محرومین دارند.

وی گفــت:  در قرآن و روایات بعد از نماز بیشــترین ســفارش به 
پرداخت زکات شده است و مســئوالن و روحانیون وظیفه دارند 
 برای بیان موضوع زکات و پرداخت آن توسط مردم تالش بیشتری

 کنند.
امام جمعه دولت آباد ادامه داد: پارسال بیش از شش میلیارد ریال 
زکات در شهرستان بر خوار جمع آوری شده که دو میلیارد و ۲00 
میلیون ریال آن جهت کمک به معیشــت محرومین مصرف شده 
و ســه میلیارد و ۸00 میلیون ریال در ساخت و تکمیل طرح های 

عمرانی هزینه شده است.
حجت االسالم سید حسین محمودآبادی افزود: پیش بینی می شود 
امســال بیش از هفت میلیارد ریال زکات در شهرســتان بر خوار 

جمع آوری شود.
اداره زکات بــر خوار مســتقر در کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
شهرســتان برخوار آماده جذب و دریافت زکات کشاورزان برای 
پرداخت زکات جو و گندم و زکات فطره هســت و شــماره تلفن 
 ۴۵۸۲۸۴۸۵ آمادگــی پاســخگویی بــه شــهروندان برخواری

 است.

بر خوار

خوانسار

No. 2157 | June 10,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2157 |  شنبه 20 خرداد 1396 | 15 رمضان 1438

7 جان محمد الهیاری، مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
خرید تضمینی گندم تنها از کشاورزان استان از امروز آغاز می شود ، اظهار داشت: امسال 

پیش بینی می شود 70 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

خریدتضمینیگندمدرچهارمحالوبختیاریازامروزآغازمیشود
اخبار

سرپرست شــبکه دامپزشــکی شهرســتان لردگان گفت: 300 
کیلوگرم مواد خام دامی غیر بهداشتی در این شهرستان کشف و 
معدوم سازی شد. بیژن حسین پور آقایی اظهار کرد: در شهرستان 
لردگان مقدار ۱۸0کیلوگرم گوشت قرمز و ۱۲0کیلوگرم تخم مرغ 

غیر بهداشتی کشف و معدوم سازی شد.
وی افزود: ارزش این مقدار مواد خام دامی کشف شده 6 میلیون و 

700 هزار تومان برآورد شده است.
سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان لردگان تصریح کرد: 300 
کیلوگرم مواد خام دامی غیربهداشــتی کشف شده در شهرستان 
لردگان با حضــور نماینده دادســتان و نماینده شــهرداری این 

شهرستان در کشتارگاه معدوم سازی شد.
حســین پور آقایی در پایان خاطرنشــان کرد: با توجه به شــیوع 
تب کریمه کنگو در برخی از اســتان های همجوار، از شــهروندان 
می خواهیم از گوشت دام غیربهداشتی و بدون مهر سالمت شبکه 
دامپزشکی استفاده نکنند و از مصرف کبد و گوشت تازه گوسفند 
و همچنین دام ذبح شده در خارج از محیط کشتارگاه ها خودداری 
کنند؛ چرا که ممکن است آن گوشــت حاوی ویروس تب کریمه 
کنگو باشد که به وسیله حشراتی همچون کنه و کک به دام و سپس 

به انسان منتقل می شود.

چهارمحال و بختیاری را با طبیعت زیبایش می شناســیم.
کوه های ســر به فلک کشــیده و پر برف در طول ســال و 
دشت های سرسبز و رنگارنگ با کشاورزان پر تالش .رودخانه 
پرخروش زاینده رود که از کوهای این اســتان سرچشــمه 
 می گیرد و در طول مســیر خود صحنه های زیبایی را رقم 

می زند.
روستاهای قدیمی و باســتانی که چشــم هر بیننده ای را 
خیره می ســازد.مردمانی با فرهنگ و آداب و رسوم اصیل 
ایرانی همه و همه نمونه های از اعجاز این اســتان است. با 
 این حال استان چهارمحال و بختیاری درگیر مشکالتی نیز 

هست.
فقرامکانات معیشــتی در بیشــتر نقاط این استان به چشم 
می خورد.در واقع می توان گفت بســیاری از نقاط اســتان 
چهارمحال و بختیاری در اوج کمبود امکانات به سر می برد.

از کمبود امکانات بهداشــتی و رفاهی تا مشکالت تحصیلی 
و رفت و آمد ، به وفور در برخی از نقاط روستایی این استان 

به چشم می خورد.
در همسایگی این استان ،کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد که 
وضعیتی مشابه همسایه خود دارد.استانی با طبیعت زیبا و 

البته امکانات کم. 
در چند روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شده بود 
که دانش آموزی را با روپوش مدرسه و کوله پشتی در حال 
عبور از رودخانه مواج و خروشــان آن هم با استفاده از یک 

طناب پوسیده نشان می داد.
صحنه ای دردناک که با پیگیری های انجام شده صحت آن 
مشخص شد. ظاهرا داستان عبور از رودخانه با گرگر تمامی 
ندارد و فقط نیزمخصوص روستای گاودانه نیست و نخواهد 
بود.زیرا به لطف وکمک رســانه های مجــازی روز به روز از 
ماهیت این روستاها و کمبودها و ســختی های مردمانش 

پرده برداری می شود .
دانش آموزان روســتای مجاور روستای انجو در چهارمحال 
وبختیاری یکــی از همین محرومان به شــمار می روند که 
برای رفتن به مدرسه محکوم به عبور از رودخانه ای هستند 
که شاید آن روز پایان زندگی شان باشــد. این روستا که به 

لحاظ محدوده جغرافیایی جزو استان کهگیلویه و بویراحمد 
محسوب می شود دارای مدرسه نیســت و دانش آموزانش 
مجبورند برای رفتن به مدرسه هر روز راه طوالنی و سختی را 
تا روستای انجو طی کنند و چون میان این دو روستا رودخانه 
قرار دارد تنها راه عبور از آن استفاده از وسیله ای به نام جره 

است که برباالی رودخانه قرار دارد .
تصور اینکه چگونه این دانش آموزان برای رفتن به مدرسه 
از این وسیله ارتباطی برباالی رودخانه ای خروشان آویزان 
می شــوند و خود را به هزار مشــقت وســختی به آن طرف 
رودخانه می رسانند چندان آسان نیست چه برسد به اینکه 

در عمل آن هم توسط چند کودک بخواهد انجام شود. 
حاتم خالدی، رییس آموزش و پرورش عشایری چهارمحال و 
بختیاری در این باره  اظهارداشت:در مجاورت روستای انجو 

از توابع بخش مرکزی شهرستان لردگان روستایی قرار دارد 
که به لحــاظ جغرافیایی متعلق به اســتان کهگیلویه وبویر 
 احمد اســت و بیش از دو الی ســه خانوار نیز در آن زندگی 

نمی کنند.
 از آنجا که تعداد دانش آموزان این روســتا زیر 5 نفر است 
بنابراین آموزش وپرورش استان نیز به لحاظ قانونی موظف 
به تشکیل مدرسه در این روستا نیســت؛ لذا دانش آموزان 
این روستا که تعداد آنها ۲الی 3 نفر هستند مجبورند برای 

تحصیل به روستای انجو مراجعه کنند .
وی افزود :ارتباط این دو روســتا به دلیل وجود رودخانه با 
وسیله ای به نام »جره «امکان پذیر است زیرا پلی روی این 
رودخانه قرار ندارد.برای همین این دانش آموزان مجبورند 

هر روز دو مرتبه از این وسیله استفاده کنند. 
خالدی با اشــاره به اینکه عبور از این رودخانه آن هم با آن 
وسیله بســیار خطرساز است گفت:خوشــبختانه تا کنون 
مشکلی برای این دانش آموزان پیش نیامده ولی باید جلوی 
خطر را گرفت .مســئولین ذی ربط یا باید برای ساخت پل 
اقدام کنند و یا حداقل با صرف هزینه بســیار اندک در حد 
۱0 الی ۱5 میلیون تومــان این وســیله ارتباطی را ایمن 

سازی کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا آموزش وپرورش استان 
در این خصوص اقدامی نمــی کند ،افزود:ایجــاد یک راه 

ارتباطی مطمئــن بر عهده 
آموزش وپرورش نیســت و 
حتی چنین بودجه ای را هم 
ندارد باید مسئوالن وزارت 
راه در این خصوص اقدامات 

الزم را انجام دهند.
به گفتــه رییــس آموزش 
عشــایری  وپــرورش 
چهارمحال وبختیاری ، در 
ســال تحصیلی جدید نیز 
امکان افزایش تعداد دانش 
آموزان این روســتا وجود 
ندارد زیرا درغیر این صورت 
آمــوزش وپرورش اســتان 
حتما برای احداث مدرسه ای 
در این روســتا اقدام خواهد 
کرد.این رفت و آمد شگفت 
انگیز در حالی اتفاق می افتد 
که هیچ ســازمانی حاضر به 
قبــول مســئولیت اتفاقات 

احتمالی و کمبود های حال حاضر نیست.به راستی چه چیز 
از امر تعلیم و تربیت در یک کشور وجود دارد؟

شعار خاطره انگیز »ایران را مدرسه کنیم« فقط مخصوص 
کالنشهر ها و مراکز اصلی استان هاست؟آیا این کودکان جزو 

کودکان ایران  نیستند؟

با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و۲00 
میلیارد ریال اعتبار برای توسعه 
روســتاهای چهارمحال 
و بختیــاری اختصاص 
می یابد. قاسم سلیمانی 
دشــتکی با اشــاره به 
این خبر اظهار داشت: 
توســعه روســتاها از 
مهم تریــن برنامه ها در 
اســتان چهارمحــال و 
بختیاری در ســال جاری اســت. وی عنوان کرد: توسعه 
زیرساخت ها از جمله آبرسانی، گاز رسانی و برق رسانی 
از مهم ترین برنامه ها برای توسعه روستاهای محروم این 

استان است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از 
ظرفیت ها و پتانسیل های روســتاها زمینه ساز توسعه 
روستاهای چهارمحال و بختیاری اســت. چهارمحال و 

بختیاری بیش از ۹00 روستا دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص ۱۲۰۰میلیارد ریال 
اعتبار برای توسعه روستاها

کشف 3۰۰ کیلوگرم مواد خام دامی 
غیر بهداشتی

استان چهارمحال و بختیاری یکی  سعید نریمانی
از اســتان های پر جاذبه کشور 
است.با گردش در شهرها و روستاهای این استان آنقدر 
با صحنه ها و اتفاقات شگفت انگیزی روبه رو می شوید 
که هرگز گمان نمی کنید این استان نه چندان بزرگ 

چنین رویداد هایی را در دل خود می پرورد.

جانشین فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاری 
و  ســرعت  افزایــش 
کیفیــت در رســیدگي 
به شکایت شهروندان 
و  کالنتري هــا  در 
پاسگاه ها و احقاق حق 
مردم را هــدف اصلي 
 طــرح تحــول کوپ ها 

اعالم کرد. 
سرهنگ فضل ا... برزویي افزایش 
سرعت و کیفیت در رسیدگي به شکایت شهروندان در 
کالنتري ها و پاسگاه ها و احقاق حق مردم را هدف اصلي 
در تحول کوپ ها اعالم کرد و گفت: مهم ترین اصل در 
اجراي این طرح در سطح ناجا خدمت رساني بیشتر و 

بهتر به مردم است .
این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: شناسایي آسیب ها 
و برنامه ریزي و جلب اعتماد مردم از دیگر برنامه هاي 

پلیس چهارمحال و بختیاري است . 

احقاق حق مردم، هدف اصلي 
طرح تحول کالنتري هاست

رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان چهارمحال و 
بختیاری گفت : دهکده فرش با تایید مرکز ملی فرش ایران ، امسال 

در استان راه اندازی می شود.
به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری نعیم امامی اظهــار کرد: با موافقــت مرکز ملی فرش 
 ایران ، نخســتین دهکده فرش در چهارمحــال و بختیاری دایر 

می شود.
وی با اشــاره به اینکه دهکده فرش با تایید مرکز ملی فرش ایران، 
امســال در چهارمحال و بختیــاری راه اندازی می شــود، اعتبار 
مورد نیاز برای راه اندازی دهکده فــرش را 50 میلیارد ریال اعالم 
 کرد و افزود: بــا اجرای این طرح، زمینه اشــتغال ۲00 نفر فراهم 

می شود.
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان چهارمحال و 
بختیاری مهم ترین ســبک های فرش بافی در اســتان را ســبک 
بختیاری بــا 60 طرح و نقش از جمله نقش چالشــتر، خشــتی، 
لچک و ترنج، چل مینا، سرو و کاج، گل افشار و قاب سماور عنوان 
کرد و ادامه داد: در این دهکده، زنجیره کامل تولید فرش شــامل 
مرحله های پشم شویی، ریسندگی، رنگرزی، طراحی، فرش بافی، 

رفوگری فرش راه اندازی می شود.
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اســتان چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: بافندگان استان ســاالنه ۸0 هزار مترمربع 

تولید می کنند.

 موافقت مرکز ملی فرش ایران
 با ایجاد نخستین دهکده فرش

تحدیدحدوداختصاصی
3/539 شماره صادره:1396/02/373491 - 1396/3/9 نظر به اینکه به موجب رای 
شــماره 139560302031000508 مورخه 95/11/12 هیات قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت نایین 
شش دانگ باغ  تحت پالک 94 اصلی واقع در بخش یک نایین در مالکیت خانم مجیده 
محمد پور نائینی فرزند رضا مستقر گردیده و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخه 96/4/13 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م  الف:109  اداره ثبت اسناد و امالک نایین )194 

کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/540 در خصوص پرونده کالســه 960016 خواهان ســعید عبدلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مریم شیروانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 96/5/7 ساعت 5 عصر 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 واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه 
نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7406 
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( )109 

کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

3 شــماره درخواســت: 9610460350700029 شــماره پرونــده:  /550
9609980350700031 شماره بایگانی شعبه: 960036 خواهان آقای سجاد توانائی 
سرشکی فرزند غالمرضا دادخواستی به طرفیت خوانده عزیز سلیمانی فرزند علی به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به کالسه 960036 ح 7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/05/17 و ساعت 12 ظهر تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 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 دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 7466 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان )176 کلمه، دو کادر(
ابالغ

شــماره   9610100350102478 ابالغنامــه: شــماره   3 /551
پرونده:9609980350100160 شماره بایگانی شعبه:960228 ابالغ شونده حقیقی: 
مهرداد کامیاب فرزند جواد به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/05/15 
یک شــنبه ســاعت: 11/15 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه3 اتاق شماره 333 در خصوص دعوی 
صدیقه علوی نژاد و مجتبی فابری و درنا فابری به طرفیت شما  در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:7452 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )77 کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/552 درخصــوص پرونده کالســه 960180  ش ح 15 خواهان احســان جلوانی 
با وکالت خانم ســمیه بحرینی دادخواســتی مبنــی بر مطالبه وجــه 2 فقره چک به 
مبلغ 27/000/000 ریال به طرفیــت جواد قصدی مالطی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/05/7 ســاعت 6 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی  پورجنب ساختمان صبا 
پالک57 کدپســتی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت 
رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 7428 
 شــعبه 15 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

 )137 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100353501708 ابالغنامــه:  شــماره   3 /553
9409980360000449 شــماره بایگانــی شــعبه: 960080 محاکــم کیفــری دو 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 960080 برای مهدی 
شــکیلی فرزند عباس که متهم است به انتقال مال غیر رســیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 96/5/7 ساعت 9 تعیین گردیده است.با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف: 7434 شــعبه  109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی 

سابق()125 کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

3/554 در خصوص پرونده کالســه 960260 ش 5  خواهان حمیــد نادری بلداجی 
با وکالت حســین محمدیان و زهرا کیانی دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت 
کاوس عطائی فرزند ذبیح اله تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 96/05/3 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شــمالی چهارراه وکال مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضــی اتخاذ می شــود. م الف:7436 
 شــعبه 5 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شــماره دو(

 )125 کلمه، یک کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351102127 ابالغنامــه:  شــماره   3 /555
9509980351101117 شماره بایگانی شعبه: 951208 خواهان صندوق کارآفرینی 
امید )صندوق مهــر امام رضا( به نمایندگی عبدالصمد شــهبازی دادخواســتی به 
طرفیت خواندگان علی اکبر بیاتی و شــاپور عبدالوند به خواســته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرســی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 
9509980351101117 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/5/3 و ســاعت 
10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور 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 
رســیدگی حاضر گردد. م الف: 7468 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )190 کلمه، دو کادر(
ابالغوقترسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351002162 ابالغنامــه:  شــماره   3 /556
9509980351000992 شماره بایگانی شعبه: 951196 خواهان داریوش ده موبد 
فرزند جمشید دادخواســتی به طرفیت خوانده علیرضا فیروزی به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 212 ارجاع و به کالسه 9509980351000992 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/5/7 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 7464 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )170 کلمه، دو کادر(

تعیینوقتافراز
3/571- 964202751352689- 96/3/16 نظر به اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام مالک سی و شــش حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 1 فرعی 2644 اصلی 
بخش 5 ثبت اصفهان امالک سابقه ثبت و سند مالکیت دارد به طرفیت آقای علی اصغر 
نیکو سیچانی نسبت به هشت حبه هشت بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
باستناد قانون و آئین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 
تقاضای افراز پالک مشترک فوق را نموده و نامبردگان مجهول المکان می باشد. لذا 
بدینوسیله به اطالع می رساند روز دوشنبه مورخ 1396/4/19 ساعت 9 صبح خواهان 
به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهد شــد لذا 
جهت تنظیم صورت مجلــس و امضای آن در روز و ســاعت مقرر در محل حاضر 
شوید عدم حضور شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید. م الف: 8199 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )150 کلمه، دو کادر(
ابالغرای

3/584 کالسه پرونده : 886-95 شماره دادنامه : 9609976794700981 -96/2/2 
مرجع رسیدگی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان : امیر عباس بخشایی 
به نشانی اصفهان خ وحید کوی 31 مجتمع افشین واحد2 خوانده:علیرضا غفاری و 
اعظم غفاری هر دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک های شماره 970869-
95/7/16 و 444828-95/7/22 جمعا به مبلغ 250.000.000 ریال به انضمام مطلق 
خسارات قانونی و خسارت  تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی گردشکار: 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 دادخواســت امیر عباس بخشایی به 
طرفیت علیرضا غفاری و اعظم غفاری به خواسته مطالبه مبلغ 250.000.000ریال 
وجه دو فقره چک به شــماره 970869 -95/7/16 و 444828-95/7/22 عهده بانک 
کشاورزی شــعبه گارماسه به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه 
باتوجه به محتویــات پرونده و گواهینامــه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 96/1/28 و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به 
اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/1/28 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اختالف و مــواد 310 و 311 و 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک و مــواد 198 و519 و 
522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و بــه پرداخت مبلغ 
250.000.000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک های95/7/16 و 95/7/22 تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 7.200.000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه های نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
به مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 رو 
ز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 7462 

شعبه 27حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)391 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

3/585 کالســه پرونده : 95-534 شــماره دادنامه : 58-96/2/13 مرجع رسیدگی : 
شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مجید وطن خواه به نشانی 
اصفهان،خ ابوذر کوی26پ12 خوانده: علیرضا پاکروان لنبانی به نشــانی مجهول 
المکان خواســته مطالبه مبلغ60.000.000ریال اصل دو فقره ســفته گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال بشــرح آتی مبادرت بصدور رای می 
نماید: رای شورا در خصوص دعوی مجید وطن خواه به طرفیت علیرضا پاکروان 
لنبانی به خواســته مطالبه مبلغ 60.000.000ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی 
مصدق دو فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 383846 و 711389 به مبلغ 
60.000.000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرسی با توجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان درمطالبه وجه خواسته و 
اینکه دفاع خوانده عدم حضور خوانده برای پــاره ای توضیحات دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و519 و522 
ق آ د م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 60.000.000 ریال بابت اصل خواسته 
و صد و شصت هزار و پانصد تومان هزینه نشر آگهی  طی سه مرحله توسط اجرای 
احکام محاسبه گردد هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 95/9/24 قابل محاسبه در 
واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره حضوری 

و ظرف 20روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد. م الف: 7433 
شعبه 35 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )247 کلمه، 3 کادر(

اخطاراجرایی
3/547 شماره: 951334 ش 14 به موجب رای شماره 2764-950 تاریخ 95/12/17 
حوزه 14 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم: 1- حجت اله صدوقی فر فرزند امیرقلی شغل آزاد 2- خانباز نوروزی فرزند 
طمراس شغل آزاد هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت تضامنی 
مبلغ سی میلیون ریال بابت وجه چک به شــماره 475279 به عهده بانک ملی و مبلغ 
هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 92/9/15 لغایــت اجرای حکم در 
حق محکوم له: علیرضا نصر اصفهانی فرزند حســین شغل آزاد به نشانی اصفهان 
شاهپور جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:7418 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )214 

کلمه، دو کادر(
اخطاراجرایی

3/588 شماره: 951299 ش 33 به موجب رای شماره 9509976796302669 تاریخ 
95/12/18 حوزه شعبه33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه: اسماعیل شرفی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 60/000/000 ریال وجه چک به شماره 020/888369 مورخ 94/8/25 به عهده 
بانک انصار و مبلغ 2/465/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص 
بانک مرکزی در حق محکوم له علیرضا نصر اصفهانی به نشانی اصفهان شاهپور 
جدید خ پرتو گاراژ کاوه نو. و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:7421 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )192 کلمه، دو کادر(
ابالغ

شــماره   9610106793600345 ابالغنامــه: شــماره   3 /587
پرونده:9609986793600021 شماره بایگانی شعبه:960021 ابالغ شونده حقیقی: 
ابوالقاسم رحیمی به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/04/25 یک شنبه 
ســاعت: 10 محل حضور: اصفهان خیابان ســجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی 
مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57. در خصوص دعوی محمدرضا معینی 
کربکندی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
م الف:7437 شعبه 6  حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )72 

کلمه، یک کادر(
اخطاراجرایی

3/545 شماره: 87/95  - 52 ش به موجب رای شــماره 836 تاریخ 95/9/30 حوزه 
52 ش شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهدی آقاخانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخــت مبلغ پنجاه و 
شش میلیون و ســیصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ نهصد و چهار هزار 
و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفــه ی قانونی و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/18 تا تاریخ اجرای حکم و نیم عشر اجرایی. 
مشخصات محکوم له: ســیامک جعفری فرزند جعفر به نشــانی میدان امام حسین 
ارگ جهان نما طبقه اول واحد 102.ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شــد، محکــوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود 
را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:7413 
 شعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه( 

)194 کلمه، دو کادر(

جرهسواریبرایتحصیل

تصور اینکه چگونه 
این دانش آموزان 

برای رفتن به 
مدرسه از این وسیله 

ارتباطی برباالی 
رودخانه ای خروشان 

آویزان می شوند 
و خود را به هزار 

مشقت وسختی به 
آن طرف رودخانه 

می رسانند چندان 
آسان نیست

مصائب چهارمحالی ها برای سوادآموزی
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خانواده ها نیــز در این ایام برنامــه ریزی ها خــود را برای 
بهره مندی فرزندان خود از ایــن فرصت آغاز می کنند تا این 
فرصت به بطالت تلف نشود. بسیاری از خانواده ها در این ایام 
فرزندان خود را برای کالس های تقویتی، آموزشی، ورزشی، 
فرهنگی و هنری ثبت نام می کنند تا کودکانشان بتوانند در 

کنار آموزش تحصیلی از فعالیت های دیگر بهره مند شوند.
ولی عدم برنامه ریزی به موقع و صحیح خانواده هابرای اوقات 
فراغت فرزندان آنان را به سمت بازی های رایانه ای می کشاند.

در روزگان نه چندان دور بازی های متنوع و پرهیجان مانند 
هفت  سنگ، اسم فامیل، شطرنج ، فوتبال، والیبال، وسطی و... 
جزو تفریحات مهم خانواده ها محســوب می شد و کوچک و 
بزرگ به آنها عالقه داشتند اما در یک دهه گذشته این بازی ها 
تقریبا فراموش شده و کودکان و نوجوانان هیجانات و انرژی 
خود را در دنیای بازی  های رایانه  ای و مجازی تخلیه می کنند 
و عجیب اینکه والدین از این که فرزندانشان ساعت ها در این 
بازی ها غوطه ور باشند و تحرک فیزیکی نداشته باشند، راضی 

هستند.
گســترش فضای مجازی و بازی های رایانه ای که از طریق 
این شــبکه ها به اطالع دیگر جوانان و نوجوانان می رساند، 
تهدیدی برای خانواده هاست چرا که برخی از این بازی ها که 
با برنامه ریزی های غرب برای توسعه خشونت در بین جوانان 

و نوجوانان است، طراحی شده است.
عدم نظارت والدین و حساسیت نداشتن به نوع بازی کودکان 
موجب برخی نگرانی ها می شــود، چرا که کودکان به جای 
آموزش ســبک زندگی اســالمی با دنیای خشونت و جنگ 
 آشنا می شود. دسترسی کودکان به دنیای مجازی به آسانی 
محقق می شود و همین مسئله خطر جدی برای خانواده ها 
دارد چرا که شخصیت اصلی یک انســان در دوران کودکی 
شــکل می گیرد و اگر مصونیت در برای آســیب های جدی 
این شــبکه ها و برخی بازی هــای رایانه ای صــورت نگیرد 
 می توان به آســیب های بزرگتری در زندگــی این کودکان

 تبدیل شود.
کارشناسان تربیتی اعتقاد دارند مدیریت خانواده ها بر اوقات 
فراغت فرزندانشــان یک امر مهم و ضروری است.اســتفاده 
بیش از اندازه از هر چیزی اعتیاد آور است و متاسفانه فضای 
مجازی و بازی های رایانه ای باالخص در فصل تابســتان به 
این سمت شــتاب می گیرد کودکانی که با این بازی ها انس 
می گیرند در بزرگسالی به مشکالت عدیده ای مواجه می شوند 
استفاده از این فضاها و بازی های رایانه ای باید متناسب با سن 
 ونیازمندی کودکان باشد و خانواده ها بر این مسئله مدیریت 

کنند.
نکته مهم اینکه والدین الگوی فرزندان هســتند و رفتارهای 

آنان را در زندگی خود بازتاب می دهندو در کنار آن آموزش 
و پرورش به عنــوان نظام تعلیــم و تربیت جامعــه یکی از 
دستگاه های عظیم کشور است که بخش اعظمی از جمعیت 
کشور در این نظام مشغول تحصیل هستند ولی آیا پس از اتمام 

فصل درس و مدرسه این دستگاه مسئولیتی ندارد.
کودکان و نوجوانان نیاز فراوانی به برنامه های تحلیلی در زمینه 
بازی های رایانه ای دارندو شاید گنجاندن مباحث مربوط به 
روش های کاهش آسیب مواجهه با رایانه و بازی های رایانه ای 
باید در متون درسی و در تولید و پخش برنامه های پیشگیرانه 

تلویزیونی نیز حرکتی تاثیر گذار باشد.
تاثیرات بازی ها رایانه ای بر سالمت کودکان

اســتفاده مداوم از بازی های رایانه ای تاثیرات منفی فراوانی 
بر سالمت کودکان و نوجوانان برجا می گذارد که می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به آنکه کودکان در هنگام بازی مدام به صفحه رایانه 

خیره می شوند، در معرض خطر نزدیک بینی قرار می گیرند.
اســتفاده طوالنی مدت از 
رایانــه و نشســتن در یک 
وضعیت ثابت برای ساعات 
متمــادی ســتون فقرات و 
اســتخوان بنــدی کودک 
را دچار مشــکل می کند؛ 
همچنین احساس سوزش 
و سفت شدن گردن، کتف ها 
و مچ دست از دیگر عوارض 
کار ثابــت و طوالنی مدت با 

رایانه  است.
از دیگر عوارض جســمانی 
استفاده بیش از حد از رایانه 
را می توان چاقی ناشی از کم 

تحرکی دانست.
دور شــدن کــودکان و 

نوجوانان از دنیای واقعی و پناه بــردن آنها به دنیای مجازی 
و رویاپردازی و عدم درک مســائل اجتماعی، منزوی شدن، 
افسردگی، گرایش به خشــونت و ... از سایر عوارض استفاده 

بیش از حد از رایانه است. 
درگیر شدن فکر و ذهن کودک حتی در مدرسه و کالس درس 
به بازی های رایانه ای ســبب فاصله گرفتن از درس و کالس 
می شود .برای پیشگیری از موارد باال بهتر است والدین کودکان 
و نوجوانان را به شــرکت در بازی های گروهی و کالس های 
ورزشی و آموزشی ترغیب کنند زیرا در این صورت می توان 
 به گذران زندگی به شکل طبیعی از ســوی فرزندان امیدوار 

بود.

یادداشت
توزیع هزارو 900 سبد غذایی در استان اصفهان

به مناســبت ماه مبارک رمضان ،با اجرای طرح همای رحمت هزار و 900 سبد 
غذایی بین نیازمندان استان اصفهان توزیع شد.

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل زندان های اصفهان با بیان اینکه برای ســاخت 
زندان جدید اصفهان نیازمند ۳۵0 میلیارد تومان اعتبار 
هســتیم، گفت: اعتباراتی که بــرای این طرح تخصیص 
می یابد ناچیز است. اســدا... گرجی زاده با اشاره به اینکه 
زندان فعلی اصفهان فرسوده است، اظهار داشت: از این رو 
باید  این زندان یا بازسازی شود و یا اینکه با بهره برداری از 

زندان جدید ساماندهی شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت زندان جدید اصفهان نیز 
ابراز داشت: این زندان در زمینی به مساحت ۸0 هکتار و در 

محدوده خارج شهر اصفهان جانمایی شده است.
مدیرکل زندان هــا و اقدامات تامینی اســتان اصفهان با 
بیان اینکه تاکنون امکانات زیر ســاختی مورد نیاز برای 
بهره برداری از زندان جدید اصفهان تامین شــده است، 
افزود: مطالعات بهره برداری از این پروژه نیز انجام شــده 
اســت و به دلیل عدم تامین اعتبار عملیات اجرایی این 

پروژه آغاز نشده است.
وی با بیان اینکه برای ساخت زندان جدید اصفهان نیازمند 
۳۵0 میلیارد تومان اعتبار هستیم، ابراز داشت: اعتباراتی 

که برای این پروژه تخصیص می یابد بسیار ناچیز است.
گرجی زاده در خصوص واگذاری زندان فعلی اصفهان به 
شهرداری نیز اضافه کرد: هزینه ای که فروش زندان تامین 
می شود ناچیز است و نمی توان با این هزینه زندان جدید 
را ســاخت و باید راه های دیگری برای تامین این اعتبار 

دنبال شود.

واژگونی خودروی ســواری پژو 40۵ در جاده اصفهان به شهر کرد 
)مقابل مجتمع فوالد سبا(موجب مصدومیت شش تن شد. 

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: این حادثه 
به اتاق فرمان اورژانس اعالم و پس از آن واحدهای امدادی اورژانس 

11۵ به محل اعزام شد.
 دکتر غفور راســتین افــزود: در این حادثه رانندگی شــش نفر از 
سرنشینان خودرو مصدوم شــدند که دو تن از آنها پس از دریافت 
خدمات اولیه درمانی در صحنه، به بیمارستان شهدای لنجان منتقل 
شدند.  وی تصریح کرد: چهار مصدوم دیگر این سانحه رانندگی به 
دلیل رضایت ندادن برای اعزام به بیمارســتان، به صورت سرپایی 

مداوا شدند.

6 مصدوم در واژگونی خودروی 
سواری در محور اصفهان به شهرکرد 

۳۵۰میلیارد اعتبار برای 
بهره برداری از زندان جدید 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهــان گفت: تاالب 
بین المللی گاوخونی یکی از کانون های بحرانی کشور به شمار می رود 
که باید برای احیای آن اقدامی جدی صــورت داد. حمید ظهرابی 
اظهار داشــت: منابع و مصارف این رودخانه باید هم تراز شود تا به 
احیا و زنده شدن دائمی این رودخانه منجر شود. وی با بیان اینکه 
زاینده رود در حال حاضر مانند یک بنگاه ورشکسته است، تصریح 
کرد: همان اقداماتی که برای حل مشکالت یک بنگاه اقتصادی انجام 
می دهیم باید برای این رودخانه نیز صورت دهیم تا مردم در همه 
فصول از حیات زاینده رود حیات بگیرند. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با بیان اینکه احیای زاینده رود سبب احیای 
تاالب گاوخونی خواهد شد، گفت: در حال حاضر در استان اصفهان 
یک میلیون و 100 هزار هکتار اراضی داریم که کانون بحرانی هستند 
و باید مهار شــوند. یکی از اقدامات الزم برای جلوگیری از توسعه 
این کانون ها احیای زاینده رود اســت و مهم ترین کانون، برخوار تا 
گاوخونی بوده که زمانی تاالب بوده اما امروز با کوچک ترین وزش 

باد هوای شهر را آلوده می کند.
وی ادامه داد: تاالب گاوخونی امروز یکی از کانون های بحرانی است 
چراکه هرچه آلودگی ناشی از فلزات سنگین در مسیر رودخانه بوده 
به این تاالب وارد شده است و در واقع، اگر برای نجات تاالب تالش 

نکنیم در آینده با مشکالت بسیاری روبه رو خواهیم شد.

 تبدیل تاالب بین المللی گاوخونی
 به یکی ازکانون  های بحرانی کشور

اوقات فراغت و بازار داغ بازی های رایانه ای

نشــانه هایی از افزایش جمعیت پلنگ ایرانی در منطقه عباس آباد 
نایین به دست آمد. رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نایین گفت : با ثبت تصاویری از طریق دوربین های نصب شــده در 
منطقه حفاظت شده عباس آباد نایین، نشانه هایی از افزایش جمعیت 

پلنگ ایرانی در این منطقه به دست آمد.
حسین اکبری افزود : پس از بازبینی دوربین های تله ای نصب شده 
در نواحی خاص زیستگاهی و کریدورهای اصلی منطقه حفاظت شده 
عباس آباد نایین چند قطعه تصویرجدید از پلنگ ایرانی به دست آمد.

وی افزود: بررســی دقیق و تحلیــل خال های بــدن پلنگ ها در 
تصاویرگرفته شده نشــان می دهد در بازه زمانی 9 ماهه، حداقل ۳ 
قالده پلنگ از جلوی دوربین ها عبور کرده که این نشانه ای بسیار مهم 
و امید بخش برای احیای جمعیت پلنگ ها پس از۳۳ سال در منطقه 
است. رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان نایین افزود : 
ثبت تصاویر متعدد و به ویژه در روز که نشان دهنده افزایش جمعیت 
پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش عباس آباد پس از سه دهه است 

بی تردید یک موفقیت علمی و حفاظتی بزرگ محسوب می شود.

 افزایش جمعیت پلنگ ایرانی 
در منطقه عباس آباد

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در حال حاضر قانونی 
مبنی بر حذف شناســنامه و جایگزینی کارت های هوشــمند، از 
جانب مجلس شورای اسالمی تصویب نشده است و بر اهمیت وجود 
شناسنامه در انتخابات تاکید می شود. سیف ا... ابوترابی گفت: زمان 
صدور کارت های ملی به حداکثر یک مــاه کاهش یافته و تاکنون 
تمامی کارت های ملی کسانی که ثبت نام کرده بودند، صادر شده 
است.وی افزود: متقاضیان کارت های هوشمند می توانند با مراجعه 
به دفاتر پست و پیشخوان دولت و یا از طریق سامانه اینترنتی اقدام 
به ثبت کرده و بعد از گذراندن روند اداری الزم، کارت هوشــمند 

خود را از دفاتر پیشخوان و یا پست دریافت کنند.
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور خاطرنشــان کرد: تاکنون 
قانونی مبنی بر حذف شناسنامه از جانب مجلس شورای اسالمی، 

تصویب نشده و همچنان صدور شناسنامه ها ادامه دارد.
وی عنوان کرد: با توجه به اهمیت وجود شناسنامه در انتخابات، در 
حال حاضر قانونی مبنی بر حذف شناســنامه ها و جایگزین شدن 

کارت هوشمند تصویب نشده است.
ابوترابــی اذعان داشــت: کارت های هوشــمند، با هــدف ایجاد 
قابلیت های جدید در سیســتم هویتی مردم ایجاد شده و امکان 

ورود به دولت الکترونیک را فراهم کرده است.

کارت ملی هوشمند جایگزین 
شناسنامه نیست

وزیر تعاون از فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان خبر داد و گفت: 
به زودی دستورالعمل اجرایی شدن این طرح اعالم می شود.

علی ربیعی در نشست صمیمی خود با تشــکل ها و سازمان های 
مردم نهاد بدون اشــاره به جزئیات بیشــتر این طرح، افزایش رفاه 
عمومی و بهبود زندگی مردم را مهم تریــن برنامه دولت دوازدهم 
برشمرد و افزود: واگذاری ســرریز هلدینگ های اقتصادی تحت 
پوشــش صندوق های بیمه ای از دیگر برنامه های دولت در چهار 
سال آینده اســت. ربیعی با بیان اینکه تعداد تشکل های فعال در 
کشور در دولت یازدهم تا ۵۵ درصد افزایش یافته است از تشکیل 
 کانون روزنامه نگاران خبر داد و افزود: این کانون به زودی به ثبت

 می رسد .
وی با اشــاره به اینکه دولت در این چهارســال تالش کرده اموال 
تامین اجتماعی را حفــظ کند تاکید کرد : براین اســاس من فکر 
می کنم دولت ها را باید به خاطر برخی کارهایی که انجام نداده اند و 
نمی خواهند انجام دهند دوست داشت از جمله اینکه نگذاشتیم از 

صندوق ها دزدی شود .
ربیعی خاطرنشان کرد : این دولت همواره تالش کرده است اموال 

بازنشسته ها و کارگران حفظ شود .

فروش سهام بانک رفاه به بازنشستگان

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف استان اصفهان گفت: پروانه عاملیت 
فروش مواد دخانی صرفا توسط سه اتحادیه خواروبار، سوپرمارکت و عطاری ها 
صادر خواهد شد و واحدهای فروشنده حتما باید با این مجوز نسبت به فروش 
محصوالت دخانی اقــدام کنند.روح ا... چلونگر با اشــاره فروش بدون مجوز 
محصوالت دخانی به  صورت خرده فروشی اظهار کرد: قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و همچنین ســایر قوانین و مصوبات صورت گرفته، فروشــندگان 
کاالهای دخانی را ملزم به رعایت شرایط خاصی کرده است.وی یادآور شد: 
این پروانه به مدت یک سال اعتبار دارد و در موعد پایان اعتبار باید مورد تمدید 
قرار گیرد.چلونگر با تاکید بر لزوم اخذ مجــوز مربوطه تصریح کرد: فروش 
هرگونه کاالی دخانی بدون اخذ مجوز مربوطه، به  مثابه فروش کاالی قاچاق 
و کاالی دخانی خارج از شبکه است و در صورت مشاهده این موارد، واحد به  

عنوان واحد متخلف به واحدهای ذی ربط ارجاع داده می شود.

 دریافت شهریه غیرمجاز
به بهانه هوشمندسازی

فروش مواد دخانی 
نیازمند اخذ مجوز 

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل ارسالی به مدارس را 
تنها مالک ثبت نام در مدارس اعالم کرد و گفت: مدارس به بهانه هوشمندسازی 

مجاز به دریافت شهریه نیستند.
علی زرافشان با اشــاره به ضرورت هوشمندســازی مدارس اظهار کرد: هیچ 
مدرسه ای مجاز نیست با عنوان »هوشمند سازی« از اولیا شهریه دریافت کند 
زیرا این کار قانونی نیست، البته مدارس می توانند برای تجهیز مدرسه، آن هم 

درطول سال تحصیلی از مشارکت های مردمی استفاده کنند.
معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش افزود: مسئولیت نظارت برثبت نام 
در سطح استان و منطقه، برعهده دفاترارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش 
است، بنابراین اولیا می توانند در صورت برخورد با هرگونه مشکل در فرآیند ثبت 
نام، به دفاتر مذکور مراجعه کرده و یا اعتراضات خود را از طریق شماره تلفن دفاتر 

ارزیابی منطقه که در مدارس نصب شده اعالم کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان خبر داد:

استفاده از اپلیکیشن 
ردیاب بیمار در 

زمان های بحران

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: استفاده از اپلیکیشن ردیاب بیمار با هدف ردیابی مصدومان در حوادث انبوه در اصفهان به اجرا درآمد.
داریوش کریمی اظهار داشت: مانور متفاوت میدانی استفاده از اپلیکیشن ردیاب بیمار با هدف ردیابی مصدومان در حوادث انبوه با مشارکت جمعیت هالل احمر استان اصفهان و 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به همت دانشجوی دوره دکترای مدیریت سالمت در بالیا با موفقیت برگزار شد.
وی ادامه داد: این نرم افزار با فرض تخریب زیر ساخت های ارتباطی بر بستر ارتباطات ماهواره ای طراحی شده است.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان افزود: 
قابلیت استفاده در عملیات های امداد ونجات در حوادث انبوه و در مکان های مختلف از جمله محل حادثه، محل جمع آوری مصدومین،تریاژ اولیه و تریاژ ثانویه از محورهای برگزاری 
این مانور است. وی ادامه داد: بیمارستان صحرایی و بیمارستان ارجاعی و مقر فرماندهی اطالعات ثبت شده از بیماران را داشته و می تواند در پیشگیری از سرگردانی خانواده های 

مصدومان و پیگیری و آگاهی از روند درمان های انجام شده روی مصدومان تاثیرگذار باشد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در مراسم راه اندازی سامانه 
پیامکی  فوریت های پلیس 110 ویژه ناشنوایان با بیان اینکه 
مردم این استان همیشه در کارهای خیر پیش قدم بوده اند، 

گفت: یکی از کارهای خیر کمک به جامعه معلوالن است.
سردارعبدالرضا آقاخانی افزود: در بررسی های انجام شده 
مشخص شد که جمعیت قابل توجهی از ناشنوایان استان 
اصفهان به دلیل نداشــتن قدرت تکلم نمی توانند با پلیس 

ارتباط برقرار کنند. 
وی با بیان اینکه نحوه ارتباط آنها با پلیس نیز تعریف نشده 
بود، افــزود: در این زمینه یک کار علمی انجام شــد و طی 
جلســاتی، پلیس اصفهان به این نتیجه رســید که سامانه 
پیامکی ویژه برای ارتباط ناشــنوایان با مرکز فوریت های 

پلیس110 استان فراهم شود.
رییس پلیس استان اصفهان با اشــاره به اینکه راه اندازی 
این سامانه پیامکی با همکاری اداره کل بهزیستی استان و 
یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور فراهم شد، افزود: این 
سامانه به صورت رســمی راه اندازی و برای ناشنوایان قابل 

بهره برداری شد.
ســردار آقاخانی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در 
کالنشــهر اصفهان قابل بهره برداری اســت و در آینده ای 

نزدیک در شهرهای استان توسعه می یابد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس در کنار ناشــنوایان است و در 

صورتی که حادثه ســرقتی یا تعرضی برای آنها رخ داد و یا 
اینکه با موارد مشــکوک، توزیع مواد مخدر و دیگر جرایم 
روبه رو شدند، می توانند به سامانه یاد شده پیامک بزنند و 
ماموران پلیس 110 نیز طبق ماموریتی که برای آنها تعریف 
شده ظرف 1۵ دقیقه موظفند در محل حاضر و به موضوع 

رسیدگی کنند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه شماره تلفن ناشنوایانی 
که بــه پلیس پیامک مــی زنند به صــورت محرمانه ثبت 
 می شود از آنها خواست تا هرگونه موارد مشکوک که به حوزه
  نظــم و امنیــت مربوط مــی شــود را به پلیــس اطالع 

دهند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: 
تعداد کودکان کار سال گذشته ۳49 نفر و در سال قبل از 
آن 1۵۷ نفر بود که افزایش 1۲0 درصدی را نشان می دهد.

مرضیه فرشاد اظهارداشت: در سال 94 تعداد کودکان کار 
شامل 1۲۸ پسر و ۲۸ دختر بود و این تعداد سال گذشته 

به ۳0۵ پسر و44  دختر رسید.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد دختران کار حساســیت 
بیشتری ایجاد می کند، افزود: در ســال 94، ۳۸ درصد 
کودکان کار ایرانی و 6۲ درصــد اتباع خارجی بودند، اما 
پارسال، ۳9 درصد این کودکان ایرانی و 61 درصد اتباع 
خارجی بودند.معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان 
اصفهان با ابراز نگرانی از افزایش آمار کودکان کار ایرانی، 
خاطرنشان کرد: مردم ایران نسبت به کودکان ترحم دارند 
و وقتی کودکی را در حال کار و دستفروشــی می بینند 
تحت تاثیر قرار گرفته و کمک می کنند و همین دلیلی بر 

افزایش تعداد کودکان کار ایرانی است.
وی گفت: کار کردن کودکان علل مختلفی دارد که از آن 
جمله می توان به فقر فرهنگی و فقر مالی خانواده ها و در 
برخی موارد بیماری پدر و مادر اشاره کرد که کودکان را 

مجبور به کار کردن می کند.
فرشــاد با بیان اینکه باید به خانواده هــای این کودکان 
توجه بیشتری کرد، اضافه کرد: ما در راستای فعالیت های 

ســازمان بهزیســتی و ســازمان های مردم نهاد توصیه 
می کنیم که فعالیت ها خانواده محور باشد، چون بسیاری 
از کودکان به علت مشکالتی که در خانواده ها دارند دست 

به کار در خیابان ها می زنند.
وی با اشــاره به اینکه کودکان کار توســط شهرداری به 
بهزیستی ارجاع داده می شوند و ما نیز این کودکان را در 
مرکز کودکان خیابانی ســاماندهی و پذیرش می کنیم، 
افزود: خانواده های این کودکان شناســایی می شــوند و 
در صورتی که صالحیت نگهداری آنان را داشته باشند به 
کانون خانواده ها بازگردانده و کودکان بدسرپرست هم به 

مراکز شبه خانواده منتقل می شوند.

معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۲۰ درصدی آمار کودکان کار در خیابان های اصفهان

بهزیستیناجا

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: 

راه اندازی سامانه پیامکی پلیس ۱۱۰ ویژه ناشنوایان در اصفهان 

مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 
گفت: بر اســاس تصویب هیئت مدیره ســازمان تامین 
اجتماعی، تعرفه پروتز سمعک از مبلغ ۲ میلیون ریال فعلی 

به رقم 1۲ میلیون و 600 هزار ریال افزایش می یابد.
منصور آتشی مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی اظهار کرد: تمامی بیمه شدگان اصلی و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی و افــراد تبعی تحت تکفل آنها در 

صورت احراز شرایط شامل این افزایش تعرفه می شوند.
وی ادامه داد: چنانچه قیمت سمعک خریداری شده براساس 
فاکتور از قیمت تعیین شده )1۲ میلیون و 600 هزار ریال( 

کمتر باشد، مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت خواهد شد.
آتشی گفت: بیمه شــدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا 
تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه، کم شنوایی قابل 
درمان داشته باشند، مشمول دریافت پروتز سمعک نیستند.

افزایش 6 برابری تعرفه پروتز 
سمعک 

پس از فراغت جوانان و نوجوانان از تحصیل در فصل تابستان فرصت تازه ای خلق می شود تا دانش آموزان بتوانند 
از این فرصت برای فعالیت های جانبی بهره مند شوند.

استفاده از این فضاها 
و بازی های رایانه ای 
باید متناسب با سن 
ونیازمندی کودکان 
باشد و خانواده ها بر 
 این مسئله مدیریت 

کنند
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در دل یکی از تاریخی ترین محله های اصفهان، درست 
وسط شــبکه ای پیچیده از کوچه پس کوچه های در 
هم تنیده، یک بنای تاریخی در سکوتی ششصد ساله 
در خود فرو رفته اســت. یک مقبره تاریخی به همراه یک ســردر باشکوه که نشانگر 
عظمت این مکان در گذشته های دور اســت. امروز اما مقبره »سلطان بخت آغا« و 
دومناره دردشــت از مهجورترین و ناشــناخته ترین آثار تاریخی اصفهان است. این 
درحالی است که ســلطان بخت آغا دردوره حکومت آل مظفر، ملکه با نفوذ اصفهان 
 بوده و قبل از اینکه نقشــه های پیچیده اش فاش شــود، برای انتقــام عموی خود 

 برنامه ریزی می کرده است. 

   خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
خواجه حافظ شیرازی در دیوان غزلیاتش از کمتر کسی تعریف و مدح کمتر حکمرانی 
را کرده است. شیخ ابواسحاق اینجو، یکی از کسانی است که حافظ در زمان حاکمیت 
او در شیراز، دوران خوشی را سپری کرده و درموردش چنین سروده:»خوش درخشید 
ولی دولت مستعجل بود/راستی خاتم فیروزه بواســحاقی«. پس از سقوط حاکمان 

مغول در ایران، چند خاندان با نفوذ در قسمت های مختلف ایران به حکومت رسیدند. 
آل اینجو و آل مظفر دوتا از این خاندان ها بودند که برای بسط قدرت خود با یکدیگر 

مجادالت زیادی داشتند. 
آل مظفر در کرمان و آل اینجو در شیراز و اصفهان قدرت را در دست داشتند. هنگامی 
که امیرمبارزالدین آل مظفر قصد جنگ با ابواســحاق اینجو را می کند، شیراز دچار 
اغتشاش می شود. ابواسحاق که زورش به حریف نمی چربد راهی اصفهان می شود و 
در قلعه طبرک متحصن می شود. آل مظفر شهر را محاصره می کند و قحطی بزرگی 
رخ می دهد. شیخ ابواسحاق مجبور به تسلیم می شود و پس از پیروزی امیرمبارزالدین، 
وی اعدام می شــود. امیرمبارزالدین اما خودش هم سرنوشت خوبی پیدا نمی کند. 
حافظ از دوران حاکمیت او در شیراز بسیار می نالد و از او بد می گوید. ظاهرا فرزندانش 
نیز از او دل خوشی نداشته اند زیرا در سال 759 ه.ق در اصفهان پدرشان را کور و در 
قلعه طبرک زندانی می کنند. شاه شجاع و سلطان محمود، فرزندان مبارزالدین هر 
یک در شیراز و اصفهان به حکومت می رسند. نام سلطان بخت آغا از اینجا وارد تاریخ 
اصفهان می شود. او اکنون همسر سلطان محمود است. سلطان بخت آغا دختر غیاث 
الدین کیخسرو آل اینجو و برادرزاده ابواسحاق مقتول است؛ بنابراین منطقی است که 
کینه آل مظفری را در دل بپروراند که باعث اعدام عمویش شده، اما او اکنون عروس آل 
مظفر است. تاریخ در این لحظه سکوت می کند اما می توان طرح توطئه ای زیرکانه را 

در فکر ملکه اصفهان خواند. سلطان بخت آغا قصد انتقام دارد!

   یک قبر، یک راز
از بازارچه حاج محمد جعفر در خیابان عبدالرزاق که وارد محله جماله شوید، پس از 
طی چند کوچه پس کوچه در ورودی بازارچه دومناره، مقبره زیبای سلطان بخت آغا 
در کنار دومناره دردشت، چشمتان را خیره خواهد کرد. بنایی ششصد ساله با رازهای 
بسیار. یکی از مهم ترین این رازها تاریخ حک شده بر سنگ قبر ملکه اصفهان است. 
در کتیبه سنگ قبر سماقی رنگ ملکه چنین نوشته شده: :»هذه الصخره المقدسه 
انشاتها الخاتون العظمی ســلطان بخت آغا ابن االمیر خسروشاه ادام ا...توفیقها بعد 
وفاتها فی رمضان سنه ثلث و خمســین ...« متاسفانه رقم صدگان این کتیبه از بین 
رفته، اما با قیاس تاریخی می توان سال آن را 753 ه.ق حدس زد. این درحالی است 
که ما می دانیم سلطان بخت آغا دست کم شانزده سال پس از این تاریخ یعنی در سال 
769 ه.ق کشته شده است و این بدین معناست که بخت آغا مقبره و سنگ قبرش را 
خودش سال ها پیش از مرگش تدارک دیده است. راز بعدی نحوه مرگ اوست؛می 
گویند سلطان محمود آل مظفر پس از یک جشن شاهانه و میخواری فراوان دستور 
قتل همسر محبوبش را صادر می کند، اما بعضی از گزارشات تاریخی نشان می دهد 

که بخت آغا در دربار آل مظفر مشغول طرح دسیسه هایی پنهانی بوده است. او که 
کینه خاندان مظفری را به دل داشــته با روی خوش نشــان دادن به شاه شجاع در 
شیراز، او را برای فتح اصفهان تحریک می کند. بدین ترتیب همسرش را در فشاری 
سهمگین از نظر سیاســی و نظامی قرار می دهد؛ البته سلطان محمود پیش از این 
وزیرش خواجه تاج الدین را به خواســتگاری خواهر سلطان اویس ایلکانی فرستاده 
بوده و همین امر کینه ای جدید در دل بخت آغا نهاده بوده است. به هرحال جنگ دو 
برادر شکل می گیرد و شاه شجاع تا پای فتح اصفهان هم پیش می رود اما بنا به دالیلی 
از این کار منصرف می شود. هنگامی که ازدواج ســلطان محمود با خاندان ایلکانی 
مسلم می شود، سلطان بخت آغا دیگر شانسی برای خود در جایگاه ملکه اصفهان نمی 

بیند و درست در همین زمان است که به دست شوهرش به قتل می رسد.  

   مقبره مهجور
قصه پر غصه سلطان بخت آغا به همین جا ختم نمی شود. او که زمانی زن پرقدرتی در 
اصفهان بوده، اکنون در مکانی که بسیار ناشناس مانده در خاک خفته است. می گویند 
در دوران حکومت شــوهرش، بخت آغا بناهای زیادی می سازد و در امور خیر دستی 

داشــته. همین دومناره دردشت 
احتماال یکی از تاسیسات او بوده. 
یک دانشگاه بزرگ یا مهمانسرایی 
شاهانه که به همت او ساخته شده 
و به همین دلیل هم ترجیح داده 
مقبره اش در جوار آن باشــد. این 
بنای تاریخی به مرور زمان ویران 
می شود و در دوره قاجار تبدیل به 
کاروانسرایی محقر می شود. از آن 
کاروانسرا هم امروزه خبری نیست 
و ســردر با شکوه ششــصد ساله، 
امروز ورودی هیچ بنایی نیســت 
جز حیاطی کوچک و بدون هویت. 
انگار که ستاره اقبال سلطان بخت 
آغا، دختر خانــدان اینجو و ملکه 
مقتول اصفهان، پس از مرگش هم، 
درخششی ندارد و طالع او را با غصه 

و اندوه و جدایی نوشته اند. 

همه انجمن های شهر

فردای پیروزی جنبش مشــروطه، جامعه 
مدنی ایــران متحول می شــود و گروه ها و 
انجمن های مردم نهاد شــکل می گیرند. اصفهان هم از این قاعده 
مستثنی نیســت. انجمن های متعددی در شهر تشکیل می شود 
که هر یک جهت گیری ها و مخاطبان ویژه خود را دارد، اما ظاهرا 
 همگی در حمایت از مجلس مشروطه اتفاق نظر دارند:»در اصفهان

 بحمد ا... انجمن های متعدد به جهت حفظ اساس مجلس شورای 
ملی منعقد گشته و مشــغول کارند. انجمن اتحادیه علمای اعالم 
که هر صبح پنجشنبه منعقد است و در تشــیید مبانی شریعت و 
تایید اســاس مشــروطیت بحث می کنند. انجمن اتحادیه طالب 
که منتخبین ایشان هر روز پنجشــنبه، سه ساعت به غروب مانده 
درمدرسه مالعبدا... جمع می شــوند، در همراهی مجلس مقدس 
و احیای موقوفات و اســترداد آن مذاکره می شود. انجمن اتحادیه 
سادات که به سعادت موسوم است. صبح روزهای جمعه در مسجد 
شاه منعقد می شود و لوایح مفیده قرائت می کنند و حمد خدا را که 
این انجمن خوب به تکالیف الزمه قیام می کند و پیش می روند و 
در همراهی مجلس مقدس، آنی غفلت نمی ورزند. چنانچه جمعه 
29 جمادی الثانیه تلگرافی به مضمون ذیل مخابره شــد و انجمن 

خوانساریان هم در این انجمن همراهی کردند: 
»حضور اقدس مجلس شورای ملی)شیدا... ارکانه(

مطلب اهم اتمام قانون اساسی و امنیت طرق و شوارع است. صداهای 
مختلف ابدا به خرج ملت بیدار غیور نمی رود و بحمد ا... عموما در 

تقویت این مجلس مقدس و دفع مخالف جانا و ماال حاضرند.«
و نیز در همین روز سادات چهارسو شیرازیان از این انجمن دعوت 
کردند که عصر به مدرسه معارف چهارسو رفتند. در بین راه میزبانان 
احترامات کامله کردند و در بازارچه خلجا گوسفند قربانی و گالب 
می پاشیدند و استقبال کردند و کمال پذیرایی به جا آوردند و اینک 
مدرسه به نام سعادت سادات مســمی گردید و نگارنده هم داخل 
انجمن سعادت سادات هستم. انجمن تجار هر هفته دو روزمنعقد 
می شود. عصرهای جمعه باغ جناب حاج محمد حسین کازرانی و 
عصرهای دوشــنبه تیمچه جناب حاجی ملک التجار می باشد. در 
مطالب تجارت، ســخن می رانند. انجمن خوانساریان که هر هفته 
صبح های جمعه برپا و در مصالح وطنی صحبت می کنند و شرکتی 
موسوم به شرکت اخوت تشکیل داده اند که در آن منسوجات وطن 
شروع می کنند و این انجمن هم خوب کار می کند. کارخانه ریسمان 
تابی درصدد هســتند که بخواهند و این انجمن با انجمن سعادت 
ســادات متصل گردانیده اند...و تمام این انجمن ها در اســتحکام 
مجلس شورای ملی و حفظ این اساس مجاهد و ساعی  می باشند 
و تمام این انجمن ها شاخه های آن شجره عظیمه مقدسه هستند 
و از هر طرف رخنه ای به انجمن مقدس شورای ملی روی دهد این 

انجمن ها سد می کنند.«
)روزنامه جهاد اکبر، سال اول، شماره 
23، 4 رجب 1325 ه.ق( 

افسانه ملکه مقتول اصفهان

  آنچه در این عکس به چشم می خورد، 
ویرانه های دو مناره دردشــت است که با 
مرمت های صورت گرفته، امروز به شــکل 
دیگری دیده می شــود، اما این نمای نیمه 
ویران انگار اصالت بیشتری دارد و بیننده 
را با خود به هفتصد ســال عقب می برد.  
زمانی که اینجا احتماال دانشگاهی بزرگ و 
 معتبر در شهر اصفهان دوره آل مظفر بوده 

است.

 تبرزین سنگینی که همیشه همراه خود داشت را چرخانده و بالفاصله دو نفر از مهاجمان را بر زمین زد و 
کشت. آنها پنج نفر بودند. دو نفر دیگر از هیبت او فرار را برقرار ترجیح دادند. تنها محمد صالح خان مانده 
بود. ناگهان پای نادر به بند خیمه گرفت و به زمین افتاد. بالفاصله محمد صالح خان با شمشیر آخته، سر 
شهریار ایران، نادر شاه افشار را از تن جدا کرد. در نیمه شبی تیره و خوفناک در  11 جمادی االخر سال 1160 ه.ق نادر شاه افشار در 
فتح آباد قوچان توسط محمد صالح خان، یکی از سردارانش اینگونه به قتل رسید.میرزا محمد مهدی تازه به بغداد رسیده  و قرار بود به 
استانبول برود که خبر کشته شدن نادر به او رسید. با کشته شدن نادر شاه دیگر ماموریت او تمام شده بود. باید به ایران باز می گشت. 
او از طرف نادر شاه ماموریت داشت به منظور تجدید روابط دوســتانه بین ایران و عثمانی و تعیین حدود دو کشور به عنوان سفیر به 
دربار عثمانی برود.محمدمهدی استرآبادی که طبع شعر وشاعری هم داشت پس از شنیدن خبر قتل نادرشاه در مورد او چنین سرود: 

شبانگه به تن سر، به سر تاج داشت                  سحر گه نه تن سر، نه سر تاج داشت
به یک گردش چرخ نیلوفری                                  نه نادر به جا ماند و نه نادری

وقتی به ایران رسید دیگر شیرازه امور گسسته بود و او ترجیح داد از حکومت دوری کرده و در گوشه ای به دور از جریانات حکومتی 
روزگار گذراند. میرزا محمد مهدی استرآبادی پس از سرکوبی افغان ها توسط نادر شاه افشار توانست به دربار وی راه یابد و از آن زمان 
مامور ثبت وقایع و در نهایت منشی الممالک دربار افشاریه شد.در کتاب منشات او، فرمان های نادر شاه که برای کشورهای همسایه صادر 
شده دیده می شود.در دوران پس از نادر و در انزوا، کتاب دیگرش جهانگشای نادری 
را کامل کرد. این کتاب در مورد وقایع مهم اواخر سلطنت شاه سلطان حسین و زمان 
نادر اســت.آنچه از میرزا محمد مهدی استرآبادی به جا مانده سنگ قبری شکسته 
در ناحیه عطاآباد در شمال شهر دهاقان است. در سال 1383 خورشیدی ظاهرا چند 
تن از کارشناســان و مورخین پس از تحقیقی چند ساله این سنگ قبر را شناسایی 
می کنند. عطاآباد قریه ای است از توابع دهاقان که در عهد افشاریه از جریانات سیاسی 
روز دور بوده و همچنین دارای آب و هوای مطلوبی نیز بوده است؛ بنابراین بی دلیل 
نیست که استر آبادی در اواخر عمر این مکان را برای زندگی برگزیده و نهایتا هم بین 

سال های 1175 تا 1182 ه.ق در همانجا دار فانی را وداع گفته باشد.  

مصائب منشی الممالک

به سوی شهشهان

اگر برای بازدید از دومناره دردشــت و 
مقبره سلطان بخت آغا وارد محله جماله 
شده اید بهتر اســت راهتان را به سمت شــمال شرقی محل، 
جایی که یک میدان بسیار قدیمی و یک مقبره ششصد ساله 
را در خود پنهان کرده کج کنید. مقبره شهشــهان بی تردید 
یکی از زیباترین بناهای دوره تیموری در اصفهان اســت. این 
مقبره مربوط به شــاه عالالدین محمد یکی از اعیان و بزرگان 
سادات اصفهان در دوره تیموری می باشد. وی در درگیری های 
سیاسی میان شاهرخ شاه و محمد بن بایسنقر، به اتفاق دیگر 
بزرگان شهر اصفهان جانب سلطان محمد را می گیرد. سلطان 
محمد  قصد داشته اصفهان را به متصرفاتش اضافه کند. بزرگان 
اصفهانی از جمله عالالدین محمد از او استقبال می کنند، اما 
شاهرخ به زودی اصفهان را فراچنگ می آورد و همه طرفداران 
سلطان محمد را به ساوه تبعید می کند. شاه عالالدین محمد و 
یارانش در ساوه به تحریک گوهرشادخاتون همسر شاهرخ، به 
دار آویخته می شود. شاهرخ اما دیرزمانی پس از این واقعه زنده 
نمی ماند و هنگامی که ســلطان محمد بر اصفهان مسلط می 
شود، جنازه شاه عالالدین محمد را با احترام به اصفهان منتقل 
می کند و در محل فعلی بقعه شهشــهان به خاک می سپارد. 
وجه تســمیه این محله نیز به لقب عالالدین محمد که به شاه 
مشهور بوده برمی گردد. این محله را شاهشاهان می خوانده اند. 

ســاختمان بقعه دارای گچ بری ها و کاشی کاری های زیبایی 
اســت که در دوره پهلوی مرمت شــده. خطاط کتیبه اصلی 
بقعه،محمود نقاش خوشنویس مشهور قرن نهم هجری است 
که به خط ثلث گچبری شده،  اشــعار و عباراتی را نوشته و به 
شهادت شاه عالءالدین محمد اشــاره کرده است.از مدفونین 
در این بقعه می توان به شــخصی از خاندان شهشهانی به نام 
آقا حسین شهشهانی و  نیز بعضی دیگر از اعضای این خاندان 
اشاره کرد. در قدیم این بقعه و اطراف آن قبرهای فراوانی بوده 
که در گذر ایام از بین رفته است. همچنین حسینیه معروف این 
مکان در دوره صفوی و پیش از آن همواره پناهگاه مستمندان 
شهر و درراه ماندگان بوده اســت. بر دیوار شمالی بقعه، کتیبه 
مرمت بنا به دست زن خیری به نام »خانم سلطان« نصب شده 
که تاریخ 1013 ه.ق در آن ثبت شده است. به احتمال زیاد خانم 
سلطان، همان خان آغابیگم دختر شاه عباس اول است که در 
این بقعه به امانت دفن شده بوده تا بعدا به عتبات عالیات منتقل 
شود. هرچندجای قبر دختر شاه عباس در این بقعه خالی است، 
اما وجود لوحی که در آن به حضور جسد او در اینجا اشاره می 
کند به این بقعه اعتبار ویژه ای می بخشد.گفتنی است که دختر 
دیگر شاه عباس یعنی زبیده خاتون نیز در مقبره شاهزادگان 
واقع در امامزاده ستی فاطمه درخیابان کاشانی کنونی به خاک 

سپرده شده است. 

محمدرضا 
موسوی خوانساری

طلسم ابرها
»درحدود ترکســتان و 
سردسیر ابرها باشد عجیب 
و ایشان را در آن دعاوی باشد و رهبانان)راهبان( 
دعوی انشاء سحاب کنند و انشاء سرما)انشاء: 
خلق کردن(. و اسماعیل بن احمد امیر خراسان 
گفت کی به غزاء)جنگ( ترک بود با بیست هزار 
مرد. روزی از لشــکر من ضجه برآمد و گفتند 
ترکان را کاهنی است کی سرما ظاهر کند و خلق 
بدان هالک شود و جماعتی گواهی می دادند 
و من قبــول نمی کردم. روزی دگر ســحابی 
برآمد، سیاه از ســر کوهی در آن صورت های 
هایل)ترسناک( و بانگ های عظیم، زبانه ها آتش 
می کشید، لشکر من بترسید، فرو آمدم و روی بر 
خاک نهادم، گفتم: الهی دشمن را بر ماظفر مده و 
اهل اسالم را خجل مگردان. بعد از ساعتی خبر 
آمد که لشکر کافر بگریخت و آن سرما بدیشان 
بازگشــت و بعضی هالک کرد و ما با غنیمتی 

عظیم بازگشتیم«.
) کتاب عجایب المخلوقات(

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

مهرداد 
موسوی خوانساری

زاینده رود زاینده رود

اصفهانگردی

عکس روز
چهارسوق

قرائتخانه

قصه پر غصه ملکه اصفهان در دوره آل مظفر که مقبره اش را خودش پیش از مرگ ساخته  است

 بخت آغا 
 یا عمو

چماق لو؟!

مقبره سلطان بخت آغا متشــکل از یک اتاق برج 
مانند گنبددار اســت که با معماری دوره ایلخانی 
و آل مظفر بنا شده. داخل بقعه شــبحی از تزئینات گذشته باقی مانده. 
قبر داخل این بقعه از ســنگ سماق یک دســت و نفیس تشکیل شده 
که نام سلطان بخت آغا بر آن حک شده اســت. دومناره دردشت نیز با 
ارتفاع تقریبی15متر احتماال بخشی از مجموعه بزرگ تری مانند یک 
مدرسه مهم بوده اســت. از نحوه قرارگیری مقبره بخت آغا در کنار این 
دومناره می توان چنین نتیجه گرفت که احتماال مدرســه از سازه هایی 

بوده که با هزینه ملکه اصفهان بخت آغا بنا شــده اســت.حتی برخی از 
مورخین احتمال وجود مدرســه نظامیه اصفهــان را که چند قرن قبل 
به دســت خواجه نظام الملک بنا شــده بوده در این مکان دور از ذهن 
ندانستند. با این حال این مقبره در گذر سال های متمادی، کم کم برای 
مردم تقدس ویژه ای پیدا کرد تا آنجا که مردم در آنجا شمع هم روشن 
می کردند؛ البته این تقدس احتماال به دلیل نســبت دادن مقبره بخت 
آغا به به قبر عارفی بــا عنوان عمو چماق لو بوده کــه امروزه از هویتش 
نشانی در دست نیست. عبدالحسین خان ملک المورخین در دوره قاجار 

ضمن معرفی این بنا داســتان جالبی را از اعتقادات مــردم دوره قاجار 
در مورد این مقبره فاش می ســازد:»در محله دردشــت کاروانسرایی 
است که باالی سر کاروانسرا دو منار اســت. هردوکوتاه از کاشی است. 
مقداری از ســر منارها ریخته  و پهلوی کاروانسرا حجره ای است، قبری 
در آنجاســت. معروف به قبر عموچماق لو. می گوینــد از اولیا خداوند 
است. ســنگ قبر یک تخته و خیلی بزرگ اســت. اهالی می گویند این 
 سنگ گاهی مفقود می شــود و مراجعت می کند. گنبد حجره از کاشی

 است.«

زاینده رود

 یکی از زیباترین
 میدان های جهان

این میــدان یکي از زیباتریــن میدان هاي 
جهان اســت که شکل مســتطیل دارد به 
طول440 قدم و عــرض 160 قدم. اطراف میدان نهري اســت با 
آجر و آهک سیاه که از سنگ ســخت تر است. این نهر به عرض 6 
پا و هزاره هاي آن از سنگ 
سیاه است و پیاده روهاي 
آن به انــدازه یک پا بلندتر 
است. عرض ســنگ ها به 
اندازه اي است که چهار نفر 
به آســاني مي توانند روي 
آن پهلوي یکدیگر حرکت 
کنند. بین ایــن نهر و اتاق 
هاي اطراف میدان فضایي 
به عرض 20 پا وجود دارد. 
در اطراف میدان 200 اتاق 
است که همه به یک اندازه 
و به یک سبک و دو طبقه 
ساخته شده اســت. اتاق 
هاي طبقه زیرین هر یک 
عبارت است از دو دکان که یکي رو به میدان و دیگري به طرف بازار 
است. طبقه باال نیز عبارت است از چهار اتاق که دو تاي آن به طرف 
میدان و دو تاي دیگر در عقب واقع است. هر یک از اتاق هاي رو به 
میدان ایواني دارد و جلوي آنها طارمي هایي است که با آجر و گچ 
و به رنگ سبز و قرمز ساخته شده و بي اندازه به چشم زیبا مي آید. 
هر یک از اتاق ها به طرف بازار راه هایي دارد که در موقع تابستان 
بسیار خنک مي باشد غیر از این اتاق ها در اطراف میدان، بناهاي 
بزرگي است که عبارتند از: عمارت عالي قاپو در غرب، مسجد شیخ 
لطف ا... در شرق، مسجد جامع عباسي در جنوب، و بازار در شمال. 
میدان داراي 12 مدخل عمده و چند مدخل کوچک است. در مرکز 
میدان دکل بزرگي اســت به بلندي 120 پا که در روزهاي رسمي 
براي نشانه زدن به کار مي رود. در شمال و جنوب میدان به فاصله 
35 پا از نهر دو ستون سنگي واقع شده که دروازه هاي بازي چوگان 
است. شاردن نوشته است: روي بناها و اتاق هاي اطراف میدان از 
باال تا پایین جاي چراغ ساخته شــده است که در اعیاد و جشن ها 
روي آنها چراغ گذارده و روشــن مي کننــد و در هیچ کجاي دنیا 
چنین چراغاني دیده نمي شــود زیرا تعداد این چراغ ها در حدود 
پنجاه هزار عدد مي شود. شــاه عباس کبیر از این کار بسیار لذت 
مي برد و اغلب دستور چراغاني مي داد  ولي جانشینان وي چندان 
توجهي به این کار نداشتند. سمت سردر بازار در شمال میدان دو 
ایوان سرپوشــیده اســت که آن را نقاره خانه مي خوانند و هنگام 
غروب و سحر با نقاره و کوس طبل و دهل و کرنا نغماتي مي نوازند.

در طرفین میدان درخت هاي چنار کاشــته اند و بدون آنکه جایي 
را از دید بپوشــانند اطراف میدان را مانند چتري احاطه کرده اند.  
این درخت ها به زیبایي میدان مي افزایند، مخصوصا در تابستان 
و هنگامي که میدان را آب پاشي کرده باشــند و نهر نیز پر از آب 
باشد. از این جهت است که من تصور مي کنم زیباترین میدان ایران 

میدان نقش جهان اصفهان است.
)سفرنامه ژان شاردن- گردشگر فرانسوی(

زاینده رود

سفرنامه
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  آغاز کار کرانچار با سپاهان
پس از آنکه زالتکو کرانچار قرارداد خود را باشگاه سپاهان تمدید کرد برای تعطیالت 
 میان فصل به کشورش بازگشــت و حاال بعد از تعطیالت روز دوشــنبه وارد اصفهان 

می  شود و روز چهارشنبه هم فعالیت خود را در تیم آغاز کند.

رییس هیئت بوکس استان اصفهان گفت: نخستین جشنواره بوکس 
امید کشور به میزبانی اصفهان برگزار 
می شود.مجید رمضان پور اظهار کرد: 
نخستین دوره جشنواره بوکس در 
رده سنی امید از 28 خردادماه سال 
به انجام خواهد رســید.وی افزود: 
این مســابقات به مدت پنج روز در 
اصفهان پیگیری می شــود و تمام 
استان ها موظف هستند طبق سهمیه 
تعیین شده لیست نفرات اعزامی را تا 
20 خردادماه)امروز( به فدراسیون بوکس ارائه کنند.رییس هیئت 
بوکس استان اصفهان تصریح کرد: تنها متولدان دی ماه سال های 
75 تا 77 مجاز به حضور در مسابقات هســتند و مسابقات در 10 
وزن و سه راند سه دقیقه ای با یک دقیقه استراحت بین راندها برابر 

قوانین برگزار می شود.

عربستان در نهایت مجبور به عذرخواهی از اقدام نامتعارف و زشت 
بازیکنان این کشور برابر استرالیا شد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال عربســتان 
در اقدامی نامتعــارف در بازی برابر 
اســترالیا، اعتنایی بــه احترام به 
حادثه دیدگان حمالت تروریستی 
در لندن نداشتند. در این حمالت 
2 اســترالیایی نیز از بین رفتند ولی 
بازیکنان عربستان تصمیم گرفتند به 
جای یک دقیقه ســکوت قبل از بازی به گرم 
کردن خودشــان بپردازند.بعد از انتقادات گســترده بــه این کار 
عربســتانی ها، در نهایت این کشور زیر فشار شــدید افکار عمومی 
مجبور به عذرخواهی بابت رفتار بازیکنان فوتبال خود شد.فدراسیون 
فوتبال عربستان با انتشار بیانیه ای درباره این اتفاق نوشت: بازیکنان 
تیم ملی فوتبال عربستان قصد هیچگونه بی احترامی به قربانیان و 
بازماندگان حمالت تروریستی و خانواده و بستگان آنها را نداشتند.  
فدراسیون فوتبال عربستان هرگونه اقدام تروریستی و افراطی گری 
را به شدت محکوم می کند و بار دیگر به دولت بریتانیا و قربانیان این 

حادثه تروریستی تسلیت می گوید.

ســایت کالچو مرکاتو ادعا کرد که پیشنهاد جدید منچستریونایتد 
برای خرید ایوان پریشــیچ، نزدیک 
به مبلغ 55 میلیون یورو است. گفته 
می شود این ســتاره کروات با ژوزه 
مورینیــو صحبــت کــرده و با او 
به توافق رســیده، امــا اینتری ها 
پیشــنهاد اول منچستریونایتد که 
40 میلیــون یورو بــود را رد کردند. 
پیشنهاد جدید آنها حدود 55 میلیون 
یورو است و این می تواند اینتری ها را به انجام 
این انتقال راضی کند.اکنون اینتری ها باید در مورد اینکه این ستاره 
کروات را بفروشند یا نه تصمیم بگیرند و انتظار می رود پاسخ نهایی 

را به زودی  به منچستریونایتد بدهند.
 اینتری ها برای اینکه بتوانند تراز ساالنه شان را متعادل و براساس 
قانون فرپلی مالی کنند، تا سه هفته دیگر باید 30 میلیون یورو درآمد 
داشته باشــند.  پریشیچ که در ســال 2015 با انتقالی 19 میلیون 
یورویی از ولفسبورگ به اینتر پیوســت، در فصل اخیر در 42 بازی 

برای نرآتزوری، 11 گل زد و 12 پاس گل داد.

لیونل مسی، ستاره آرژانتینی مراسم عروســی اش با آنتونال روکوزو 
را در همین تابســتان برگزار خواهد 
کرد. ایــن جشــن روز 30 ژوئن و در 
شهر روساریو، زادگاه مسی در کشور 
آرژانتین برگزار خواهد شــد.لیونل 
مســی تمامی بازیکنان بارسلونا را 
برای این مراسم دعوت کرده و ژاوی 
هم تیمی قدیمی اش هم به این مراسم 
دعوت شده است.هیچ کدام از مربیان 
بارسا در این مراسم ویژه حضور نخواهند داشت، 
اما کادر پزشکی تیم اسپانیایی برای عروسی ستاره آرژانتینی دعوت 
شده اند.شاید مطرح ترین بازیکن بارسا و غایب در این مراسم، آندرس 
اینیستا باشد. به نظر می رسد او به دلیل برخی از کارهای شخصی اش 
نمی تواند در این تاریخ در مراسم عروسی مسی حاضر باشد.مسی در 
دعوت نامه جشن عروسی اش درخواست کرده تا به جای خرید کادو 

برای این مراسم، به موسسه خیریه او کمک مالی کنند.

رییس هیئت بوکس استان اصفهان خبر داد:

میزبانی اصفهان از نخستین جشنواره 
بوکس امید

عربستان مجبور به عذرخواهی شد

یونایتد به دنبال خرید ستاره اینتر

 جشن عروسی مسی
 ۳۰ ژوئن برگزار می شود

اتفاق روز

خبرروز

فوتبال جهان

خبر

جمالی نژاد:

پیشکسوتان ورزشی در هویت 
و تاریخ  اصفهان ریشه دارند

رییس فدراسیون فوتبال، توصیه های جدی برای هواداران دیدار ایران و ازبکستان داشــت و در این خصوص گفت: هواداران این را بدانند که ما هیچکس را بدون بلیت اینترنتی به ورزشگاه راه نمی دهیم. 
تماشاگران هم باید کد ملی شان در بلیت قید شده باشد و بدانیم چه کسی به ورزشگاه می آید و چگونه وارد می شود و این برای ما اهمیت دارد. هیچکس را بدون بلیت اینترنتی راه نمی دهند. امیدوارم ورزشگاه 
پر از تماشاگر شود و کسی برای خرید بلیت به ورزشگاه نیاید. بلیت فروشی اینترنتی هم آغاز شده است. محدودیت ها و سواالتی هم برای کسانی که می خواهند به ورزشگاه بیایند گذاشته ایم و کسانی که بلیت 

ندارند به ورزشگاه نیایند که تماشای بازی در خانه را هم از دست بدهند. جایی هم برای این افراد که پشت در می مانند، تهیه نکردیم تا بخواهند بازی را تماشا کنند.
تاج در خصوص گیت های بازرسی و امنیتی برای دیدار با ازبکستان اظهار داشت: نیروی انتظامی و یگان امداد گیت های متنوعی را تعبیه کرده است، اما کسی که بلیت الکترونیکی داشته باشد می تواند وارد 

ورزشگاه شود و مشکلی در این خصوص ندارد.
تاج در خصوص اینکه اگر ایران در بازی با ازبکستان به جام جهانی صعود کند آیا برنامه ای برای جشن صعود به جام جهانی مهیا شده یا نه، گفت: ما در ورزشگاه آزادی برنامه خاصی نداریم، چون جشن صعودی 
را برنامه ریزی نکردیم. با این حال خود مردم مختار هستند و می توانند جشن صعود بگیرند و ما هم ممکن است به این جشن  برویم و شرکت کنیم. با این حال تلویزیون با ما یک ویژه برنامه را هماهنگ کرده 
که آن را پیگیری خواهیم کرد.وی درباره دعوت از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال برای تقدیر از آنها پیش از دیدار با ازبکستان، خاطرنشان کرد: ما به پاس زحماتی که رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال پس 
از انقالب کشیده اند از آنها دعوت کردیم تا قدردانشان باشیم. همه این افراد هم به جز آنهایی که ایران نیستند، به ورزشگاه آزادی می آیند و تقدیری از آنها به عنوان چهره ماندگار خواهیم داشت. چون زحمات 
آنها بوده که تیم ملی قرار است دو بار پی در پی به جام جهانی صعود کند، آن هم به عنوان تیم دوم به جام جهانی صعود می کند، نه تیم سی و دوم. قرار است یک تقدیر و تشکر و قدردانی از آنها داشته باشیم.

 تاج: برنامه ای برای جشن
 در آزادی نداریم

شــهردار اصفهــان در آیین گشــایش دفتــر انجمن 
پیشکســوتان ورزش اصفهان اظهار کرد: این انجمن 
با همکاری و همفکری مشــاورانم و مسئوالن سازمان 
ورزش شــهرداری اصفهان ایجاد شد تا جمع صمیمی 
پیشکســوتان ورزش اصفهــان را کــه در هویــت و 
 تاریخ این شــهر ریشــه دارند برای همیشه جمع نگه

داریم.
مهدی جمالی نژاد افزود: اصفهان مهد هنر و ورزش است 
و حیف بود که چنین انجمنی در این شهر وجود نداشته 
باشــد. امیدوارم بتوانیم از تجربیات این اسطوره های 
ورزشــی که در حوزه های خود از بهترین ها بوده اند و 
سرمایه های نمادین شــهر اصفهان محسوب می شوند 

استفاده کنیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: متاســفانه همیشــه به 
جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی شهر اصفهان توجه 
می کنیم ولی از سرمایه های نمادینی که این جاذبه ها و 

افتخارات را ایجاد کرده اند کمتر نام می بریم.
جمالی نژاد با بیان اینکه قرار است در این انجمن اقدامات 
مختلف و خوبی مانند تالیف کتاب انجام شــود، گفت: 
خوشبختانه ورزشکاران خوبی در شهر و استان اصفهان 
داریم که الگوی آنها پیشکسوتان ورزشی هستند. فکر 
می کنم انجمــن پیشکســوتان ورزش اصفهان بتواند 
انسجام الزم را بین ورزشکاران رشته های مختلف ایجاد 
کند و با وجود این انجمن به این رشته ها توجه خاصی 
شود و در کنار ورزش قهرمانی، به ورزش پهلوانی نیز که 

اصفهان پایتخت این ورزش است، توجه شود.
وی گفت: قرار است جلسات انجمن پیشکسوتان ورزش 
اصفهان به صورت مداوم برگزار شود و مصوباتی داشته 
باشــد. امیدوارم فعالیت های این انجمن تنها منحصر 
به شهر اصفهان نباشــد و بتواند با هماهنگی استاندار 

اصفهان اقدامات موثری در سطح استان انجام دهد.

در حالی که ائتالف ضدایرانی عربستان، بحرین و امارات با همکاری 
شریک استراتژیکی به نام مصر علیه قطر خیز برداشته، به نظر می رسد 
معادالت در منطقه خاورمیانه به سود مخالفان تروریسم بین المللی 

مانند ایران و روسیه در حال تغییر است.
این فضای سیاســی در ســطح حکام و مدیران منطقه در قدم اول 
کوچک ترین ارتباطی به دنیای فوتبال نــدارد، اما اتفاقی که رخ داده 
شاید برای سیاسیون و عالقه مندان به مسائل کالن منطقه کوچک 
و بی اهمیت جلوه کند؛ بدون تردید در جهان فوتبال و شــاید دنیای 

ورزش کامال موثر و قابل تامل خواهد بود.
چهار کشور امارات، مصر، عربستان سعودی و بحرین وارد چالش عملی 
با قطر شــدند و مجازات ها و تحریم هایی را علیه قطر و شهروندانش 
اعمال کردند. کشورهای عربستان، امارات و بحرین همچنین کشور 
مصر مرزهای آبی، هوایی و خاکی خود را با کشور قطر بسته، شهروندان 
قطری را از خاک خود اخراج کرده و حتی امارات، سطح سفارت قطر 
را در حد کاردار فرهنگی کاهش داده است. به نظر می رسد با محاصره 
قطر از سوی 3 کشور همسایه ) بحرین، امارات و عربستان سعودی( 
این کشور تنها از طریق آب های بین المللی و آب های منطقه ای ایران 
و آســمان ایران می تواند با جهان خارج ارتباط برقرار کند. عربستان 
ســعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با وارد کردن این اتهام 
به قطر که باعث بی ثباتی در منطقه می شود روابط دیپلماتیک با این 
کشور را قطع کرده اند. این کشــورها قطر را به حمایت از گروه های 

تروریستی از جمله اخوان المسلمین متهم کرده اند. امارات و بحرین، 
14 روز به شهروندان قطری و افراد خارجی مقیم در قطر مهلت دادند 
خاک امارات را ترک کنند. امارات ورود قطری ها و افراد خارجی مقیم 
قطر به امارات و سفر اماراتی ها به قطر را ممنوع کرد.تیم فوتبال االهلی 
نیز قرارداد خود را با پرواز قطر به عنوان حامی مالی فسخ کرده و حتی 
حاضر شده جریمه این قطع همکاری را پرداخت کند. مشکل بزرگ 
اماراتی ها در این میان پذیرایی از تیم های بزرگی است که حامی مالی 
آنها پرواز قطری و یا کمپانی های بزرگ این کشور محسوب می شود.

یکی از این تیم ها، تیم فوتبال باشگاه بارسلوناست که قرار بود به عنوان 
میهمان در فصل نقل و انتقاالت تابستانی به امارات سفر کند و اکنون 
این سوال مطرح می شــود که بزرگ ترین حمایت مالی قطر از یکی 
از باشــگاه های مطرح فوتبال جهان می تواند در خاک امارات جوالن 
بدهد یا خیر؟ قطر میزبان جام جهانی فوتبال 2022 است و اگر شرایط 
منطقه با توجه به خشم ائتالف ضد ایرانی از قطر به همین منوال پیش 
برود باید دید آیا قطری ها در اقدامی مشابه از ورود شهروندان سعودی، 

اماراتی و بحرینی به خاک خود جلوگیری خواهند کرد یا خیر؟
بدون تردید قطر به خاطر خروج از ائتالف حامیان تروریسم بین الملل 
نمی تواند ادعای پاکی و بی گناهی داشــته باشد. این کشور در جهان 
ورزش به خصوص در دنیــای فوتبال به بهانه تاســیس بنیاد قطر و 
حمایت مالی از تیم های ورزشی اقدام به پولشــویی نجومی کرده و 
حمایت آشــکار این بنیاد از القاعده و گروه تروریســتی داعش برای 

کارشناسان سیاسی و نظامی جهان ثابت شده است.
اکنون قطر بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته و باید تکلیف خود 
 را در مواجهه با صلح جهانی یا حمایت از تروریســم بین الملل روشن

 کند.

در حاشیه

صلح جهانی یا حمایت از تروریسم؛

قطر بر سر یک دوراهی تاریخی

اینستاگردی

در پــی دو حادثه تروریســتی در 
ساختمان مجلس شورای اسالمی 
و حرم امام راحــل)ره( که منجر 
به جان باختن بیــش از 10 نفر از 
هموطنان مان شــد، بســیاری از 
چهره های سرشــناس کشور، از 
جمله ورزشکاران در فضای مجازی 
به حوادث پایتخت واکنش نشان 

دادند.
 مهــدی رجــب زاده، کاپیتــان 
تیم ذوب آهن با انتشــار پســتی 
در صفحــه شــخصی خــود در 
اینستاگرام، مردم ایران را به اتحاد 

و همدلی دعوت کرد.

واکنش رجب زاده 
به حادثه تهران 

 

خط حمله تیــم ملی فوتبال ایران به واســطه 
حضور چند بازیکن تاثیرگذار و گلزن به یکی از دغدغه های 
شیرین کی روش تبدیل شده و کار انتخاب را برای او سخت 

کرده است.
هیچکس فریادهای از تــه دل قوچان نــژاد و آزمون را در 
جام ملت های آسیا در اســترالیا از یاد نمی برد، آنها توسط 
کی روش طوری تحت فشار قرار گرفته بودند که به عنوان 
جانشین یکدیگر به میدان می آمدند و رقابت را به اوج خود 
رسانده و البته در مســیر این رقابت کامال حرفه ای مسیر را 

ادامه می دادند.
گوچی کــه به میدان می آمــد و گل می زد فریــاد می زد، 
آزمون هــم همینطور، آنها 
با این فریادها خوشحالی 
نمی کردند بلکه بخشی 
از انــرژی خــود را که 
فشرده شده بود و برای 

رقابت با یکدیگر گذاشــته بودند را تخلیه می کردند تا آرام 
شــوند. کی روش هم این موضوع را می دانســت و آنها را 
طوری در میدان قرار می داد که این فشار روی آنها 

باقی بماند.
اما این دو در ادامه راه تنها نماندند، در واقع کی روش 
رقابت دو نفره را بسیار باالتر برد و حاال نه دو نفر که 
چهار نفر رقابت می کنند و کــم هم نمی آورند، کریم 
انصاری فرد و البته مهدی طارمی هم خودشان را به این 
رقابت جذاب رســانده اند و این چهار نفر باید کی روش را 
مجاب کنند که یک یا نهایتا دو نفــر از آنها به میدان برود و 

کی روش را هم با گلزنی راضی نگه دارند.
در واقع به نظر می رسد این فشــرده ترین رقابت مهاجمان 
در همه تاریخ فوتبال ایران باشــد. هر چهار نفر را بررســی 

می کنیم:

1- قوچان نژاد
 قوچان نــژاد یکی از بهترین گلزنان لیگ دســته اول هلند 
اســت و رقابت او با یورگنســن از فاینورد ناجوانمردانه بود 
چرا که  فاینورد تیم بســیار قدرتمندتری است، اما گوچی 
ایران در هیرنفیــن به تنهایــی برای آقای گلــی در لیگ 
 دسته اول می جنگید و این نشــان از آمادگی فوق العاده او

 دارد.

2- مهدی طارمی
 مهدی طارمی برای دومین سال پیاپی در باالترین حالت خود قرار 
گرفته و باز هم  آقای گلی در لیگ برتر ایران را به دست آورد. او هم 

آقای گل شــده و 
آمادگی خوبی 
دارد و کــی 
روش هم از او 

راضی است.

3- سردار آزمون
سردار آزمون در روستوف تنه به تنه بزرگان می زند و گل های 
بســیار معتبری را به تیم های بزرگ اروپا تحمیل می کند، 
او طوری سر می زند که انگار در حال آبشار زدن در والیبال 
است. آزمون که تا کنون سی گل برای تیم ملی زده را حتی 
با دایی مقایســه می کنند. او در جایگاهی باالتر از بقیه قرار 
گرفته اما از منظر تعداد گل زنی شاید به دلیل سخت بودن 

رقابت  کمتر از بقیه است.

4- کریم انصاری فر
 آقای گل لیگ یازدهم و سیزدهم لیگ برتر بعد از مدتی افت 
در المپیاکوس عالی کار کرد  و در حال بازگشت به دوران اوج 
بود، کریم انصاری فر  هم در تیم ملی مثل هر ســه نامبرده 
دیگر رقابت سرسختانه ای را شــروع کرده و یک گام عقب 

نمی کشد.

دردسرهای شیرین کی روش
در واقع باید تاکید کــرد که این رقابت مربع  سرســختانه 
پیگیری می شــود و هیچکس قصد عقب نشــینی ندارد و 
این بــرای کی روش در این پســت یعنــی بهترین هدیه و 
البته پر دردســر ترین تصمیم. کی روش بــا رقابتی کردن 
پســت های تیم ملی و البته همیشــه حق دادن به حق دار 
این رقابت ها توانسته شرایطی ایجاد کند که کمتر حاشیه 
ببینیم و کمتر با مشــکل مواجه شــویم، اما بــا این وجود 
نمی توان نگفت که این کی روش دردســر های شــیرینی 
دارد برای انتخاب از میان این مهاجمــان. در واقع در نوک 
 حمله فوتبال تیم ملی ایــران رقابت که نه، جنگ در جریان

 است.

سه آقای گل و یک سردار!

جنگ مربع در 
شلوغ ترین خط 

حمله تاریخ

سرمربی جدید فوالد برنامه ویژه ای برای جذب شاگردان فصل 
گذشته اش در استقالل خوزستان دارد و می خواهد تیم عبدا... 
ویسی را بدون بازیکن کند. پورموسوی درباره بازیکنان مدنظرش 
در فصل نقل و انتقاالت گفته:»عالقه مند هستم پنج بازیکن آزاد 
استقالل خوزســتان را با توجه به شــناختی که از آنها دارم در 
کنار خود داشته باشــم،این پنج بازیکن بیت سعید، عاشوری، 

ساالروند،طیبی و زهیوی هستند.«

4بازیکن استقالل خوزستان در رادار فوالد

مسئوالن فدراسیون فوتبال بعد از ماه رمضان جلسه مهم و ویژه ای 77
با مسئوالن فیفا خواهند داشــت. جلسه ای که درباره بازی های 
نمایندگان ایران و عربستان در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. به 
نوشته فارس، نمایندگان فدراسیون سال گذشته هم جلسه ای 
درباره این موضوع با فیفا داشتند که اگر چه در داستان میزبانی از 
نمایندگان عربستان تاثیری نگذاشت، اما به لحاظ مالی به سود 
ایران بوده و حاال باید دید نتایج جلسه آینده با فیفا چه خواهد بود.

جلسه ایرانی ها با فیفا درباره لیگ قهرمانان
 بهنام برزای لژیونر می شود. این ادعای رسانه های یونان 
درباره بازیکنی اســت که از مدت ها قبل شــایعه کنار 
گذاشتنش از استقالل به گوش می رسید. ایسنا از قول 
رادیو ورزش یونان نوشته که وینگر استقالل با یک باشگاه 
در یونان به توافق رســیده و به زودی راهی این کشــور 
خواهد شد و قراردادش را امضا خواهد کرد. در ادامه آمده 
که این بازیکن پیشنهاد یک تیم چینی را رد کرده است. 

برزای در راه یونان

پوگبا، ســتاره منچســتریونایتد به تمجید از زالتان ابراهیموویچ 
پرداخت و مدعی شــد که او زودتر از 
موعد اعالم شده به میادین بازخواهد 
گشت. زالتان در فصل اول حضورش 
در الدترافورد 28 گل به ثمر رساند 
و 10 پاس گل داد تا  از بهترین های 
فصــل لقب بگیــرد. با ایــن حال 
مصدومیت او باعث شده تا طبق اعالم 
پزشکان، تا ابتدای 2018 نتواند بازی 
کند. حال پوگبا وعده داد که او زودتر از موعد 

اعالم شده بازخواهد گشت.

پوگبا:

 زالتان زودتر به میادین بازمی گردد
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هنرنمایی اصفهانی ها در سالگرد والدت امام حسن مجتبی )ع(
 مدیر بازار گل و گیاه همدانیان اصفهان با اشاره به ســاخت نمونک گل آرایی شده ضریح کریم

 اهل بیت )ع( توسط هنرمندان اصفهانی در سالگرد والدت امام حسن مجتبی )ع(  گفت : بیش از 
60 هزار شاخه گل از انواع مختلف داودی ، کرزنتیا و لیسیانتوس در این نمونک استفاده شده است.

جریان مقطعی آب در رودخانه زاینده رود طی یک دهه اخیر 
صدمات فراوانی به اصفهان و شهرهای حاشیه این رودخانه 
وارد کرده و انفعال دولت در ساماندهی این مشکالت، جای 
امیدواری چندانی برای شهروندان اصفهانی باقی نگذاشته 

است.
 به گزارش فارس بر اساس اعالم شرکت آب منطقه ای استان 
اصفهان، دریچه های ســد زاینده رود دیروز بســته شد و بر 
همین اســاس با فاصله یک الی دو روزه، جریان آب در رگ 
حیاتی اصفهان قطع می شود و آب رودخانه برای باغ داران 
غرب اصفهان نیز تا پایان تابستان به  صورت هر ماه، 10 روز 

جریان خواهد داشت.
به گفته مســعود میر محمد صادقی، از ظرفیت یک میلیارد 
و 400 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود، تنها 325 میلیون 
مترمکعب توسط آب اشغال شده و وضعیت همچنان بحرانی 

است.

بررسی ها نشان می دهد با وجود افزایش بارش های مقطعی 
در پایان سال گذشــته و اوایل فروردین ماه، همچنان میزان 
بارش از میانگین بلندمدت خود فاصله بســیار زیادی دارد 
و در شــرق حوضه آبی زاینده رود نیــز بارش ها 80 درصد 

کاهش یافته است.
همه عوامل نشــان می دهد با روند فعلی نمی توان به آینده 
حوضه آبی زاینده رود و احیای کشــاورزی این بخش امید 
چندانی داشــت؛ چرا که به گفته حسن محسنی، در همین 
ســال زراعی، مجموعا 18 روز آب به کشاورزان داده شد که 
این عدد برای سال قبل، 28 روز بود و همین باعث شد تا 30 

درصد از زمین ها زیر کشت نروند.
رییس صنف کشاورزان شــرق اصفهان همچنین در رابطه 
با میزان برداشــت محصول در این منطقه بیان کرد: به این 
دلیل که آب در آبان ماه در اختیار کشــاورزان قرار نگرفت، 
برداشت ها با کاهش همراه خواهد بود و پیش بینی می شود 

بین 10 الی 15 درصد، محصول کمتری از هر هکتار برداشت 
شود.

اگرچه قســمت مهمــی از مشــکالت آبی زاینــده رود به 
خشک سالی مرتبط است اما خشک سالی و کاهش بارندگی ها 
در سال های اخیر، عمدتا در اســتان اصفهان و منطقه شرق 
ثبت شده و میزان افت بارش ها در سرچشمه های زاینده رود 

حدود 11 درصد بوده است.
این یعنی، بیش از آنکه خشک ســالی موجب فصلی شــدن 
رودخانه دائمی زاینده رود شود؛ برداشت های بی رویه دولت 
و عدم نظارت بر برداشــت های غیرقانونی در باالدست، این 

بحران را ایجاد کرده است.
در حال حاضر، نسبت سرانه ذخایر آبی در حوزه زاینده رود 
با فرض اجرایی شدن دو طرح کوهرنگ 3 و بهشت آباد 750 
مترمکعب خواهد بود که از نظر سازمان ملل، عدد زیر هزار 

این نسبت به معنی بحران آبی است.
مضافا  اینکه بر اســاس قانــون، دولت موظف بــوده قبل از 
برداشــت آب از رودخانه و تخصیص آن به ســایر استان ها، 
طرح های آب رسانی به سرچشمه های زاینده رود را عملیاتی 
کرده و از حق آبه کشاورزان به طور غیرقانونی برداشتی انجام 
ندهد.حال دولت عالوه بر اینکه برداشت های غیرمجاز خود 
از ســال 79 تا کنون را جبران نکرده، هیچ یک از طرح های 
مصوب انتقال آب بین حوضه ای را نیز به ســرانجام نرسانده 
است تا کسری آب سد زاینده رود به مرز بحران شرب نزدیک 
شــود.بنا بر گفته حســینعلی حاجی دلیگانــی، حجم آب 
موردنیاز جهت جبران کمبود آب حوضه زاینده رود در هر 10 
سال برابر 200 میلیون مترمکعب و زمان مورد انتظار برای 
بهره برداری از پروژه تونل ســوم کوهرنگ با شرایط کنونی 

بیش از 10 سال است.
این در حالی اســت که با اجرای پروژه تونل کوهرنگ، 150 
میلیون مترمکعب از این کسری قابل جبران است و مشکل 

همچنان بر جای خود باقی خواهد بود.
مشکالت زاینده رود سال ها است که از مرز بحران گذشته و 
نتایج آن، سریع تر از آنچه که دولت و نهادهای مسئول تصور 
می کنند؛ استان اصفهان و فالت مرکزی ایران را در بر خواهد 
گرفت. در این  بین، حسرت انفعال چندساله مسئوالن در رفع 
مشــکالت تنها رودخانه دائمی فالت مرکزی ایران، زندگی 
جمعیت 5 میلیونی آن و ایجــاد بزرگ ترین کانون ریز گرد 
مرکز کشور در تاالب گاوخونی تنها بر دل مردم خواهد ماند.

ویژهاخبار

برنامه»جشــن کرامت« ویژه والدت امام حسن مجتبی)ع( امروز 
 از محل باغ طلوع به ســمت ســرای ســالمندان صادقیه برگزار 

می شود.
رییس باغ بانوان طلوع با بیان این مطلب، گفــت: برنامه بازدید از 
سرای سالمندان و برگزاری جشن کرامت ویژه عموم بانوان میانسال 

برگزار می شود.
هاجر ابراهیمی اظهار داشت: ویژه برنامه جشن کرامت به مناسبت 
میالد امام حسن مجتبی)ع( از سوی دفتر تخصصی میانسال سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده است.
وی افزود: این ویــژه برنامه با محوریت حفظ کرامت و احســان و 
نیکوکاری در ماه مبارک رمضان و توجه بیشتر به سالمندان برگزار 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: اجرای موســیقی ســنتی و تئاتر طنز، برگزاری 
مسابقه، حضور کارشناس و بیان موضوع مباحث مربوط به پیش از 

سالمندی از جمله بخش های این جشن است.

برگزاری »جشن کرامت« در سرای 
سالمندان صادقیه اصفهان

دیدگاه

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره  به اقدامات تروریستی 
اخیر در تهران گفــت:  بعد از حضور بــزرگ مردم در 
انتخابات و بزرگداشت امام و بیانات مقام معظم رهبری 
و حضور ایران در عرصه جهانی با سیاست های حمایت 
از مستضعفین و کشور  های مظلوم، مبارزه با تروریسم 
و فعالیت های با شــکوه ایران در منطقــه و دارا بودن 
امنیت باال در کشور و همچنین با توجه به نا امنی های 
کشــور های اطراف؛ دشــمنان با این تحــرکات اخیر 
خواستار این هستند که ایران را نا امن جلوه داده و بیان 

کنند که تروریسم در ایران هم می تواند فعال باشد.
حجت االســالم محمد تقی رهبراظهارکرد گفت: این 
حرکت تروریســتی، ناچیز تر و کوچک تر از آن اســت 
که بتواند در امنیت و قدرت مــا خللی ایجاد کند. این 
حرکت یک عمل نظامی و ضد امنیتی به شمار نمی رود 
و به مثابه حرکت مورچــه ای در برابر قطار قدرتمندی 

می باشد که در حال حرکت است.
وی بیان کرد: دشــمن به این وسیله می خواهد بگوید 
که می تواند امنیت ایران را  به چالش بکشد، اما با این 
حرکت نه تنها امنیت ایران به چالش کشــیده نشــد، 
بلکه آگاهی و هوشیاری دستگاه های نظارتی ما قوی تر 
خواهد شد. از این گونه حرکت ها در شرق و غرب کشور 
گاهی دیده می شد  ولی حمله آن ها به مجلس به این 
دلیل بود که بر روری حرکت خود در دنیا مانور بدهند. 
رهبر تصریح کرد: این تحرکات، شکست  سیاست های 
آمریکا را در سوریه  و شکست  سیاست های آل سعود در 

منطقه را نشان می دهد.
این نماینده مجلس هشتم خاطر نشان کرد: این واقعه 
را نباید بزرگ کرد، زیرا  این گونه اتفاقات، چالشــی در 
امنیت کشور ایجاد نمی کند و این هشیاری و بیداری را 
به مسئولین می دهد که بیش تر مراقب اوضاع و احوال 

دشمن باشند.
وی افزود: مردم ما هوشــیار، آگاه و بیدارند و کسانی 
هستند که 38سال در برابر این توطئه ها ایستاده اند، به 
خصوص 8 سال در جبهه ها جنگیده اند و اکنون هم در 
سوریه و عراق برای مبارزه با تروریسم شهید می دهند.

حجت االســالم رهبر اظهار کرد: مردم ما همیشه در 
صحنه بوده و پایدار و متحد هستند و مسئوالن باید از 
این اتحاد، همدلی، استکبار ستیزی،  صالبت و استواری 
آن ها، درس گرفته و در خدمت مردم باشند، مردمی که 

با چنگ و دندان از کشور خود دفاع می کنند.

امام جمعه موقت اصفهان:

مردم با چنگ و دندان از کشور 
دفاع می کنند

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان از نوســازی پیاده روهای معابر اصلی 
این منطقه خبرداد.

عباس روحانی اظهار کرد: در سالجاری پیاده روسازی و نوسازی پیاده رو 
خیابان های میرزا طاهر حدفاصل خیابان شهید مظاهری تا میدان وحدت 
انجام می شود. وی  با اشاره به اینکه همچنین پیاده روسازی و نوسازی 
پیاده روهای ضلع جنوبی خیابان اشرفی اصفهانی حدفاصل خیابان قدس 
تا محدوده شهرداری منطقه انجام می شود، افزود: برای اجرای این پروژه 
6 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه 9 شهرداری 
اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های این منطقه ادامه داد: در سال جاری 
خیابان سردار شهید ترک الدنی ، خیابان آذر مهر و فاز سوم خیابان بهشت 

احداث می شود.
روحانی عنوان کرد: عملیات احداث خیابان شــهدای کوهانســتان در 
خیابان آتشگاه در دست اجراست و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان گفت: 
مرحلــه اول سمپاشــی درختان شــهر اصفهان فروردیــن و اوایل 
اردیبهشت ماه ســال جاری انجام شــد و مرحله دوم نیز که از اوایل 
 خردادماه کلید خورد، تا 25 خردادماه و در صورت پایداری شــرایط

 آب و هوایی انجام می شود.
احمد سلیمانی پور اظهارکرد: مهم ترین آفتی که در این دوره در بین 
درختان شــیوع پیدا می کند، آفت کنه تارعنکبوتی برای گونه های 
گیاهی مثل نارون که تاج پوشــش آنها دچار آفت می شــود، چنار، 
زبان گنجشک ها، بید و اقاقی هاست که در گونه های مختلف گیاهی 

توسعه می یابند.
وی ادامه داد: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان این بار 
برای مبارزه با آفات درختان از کنه ُکش های گیاهی و بیولوژیکی که 

آسیبی برای انسان ندارند، استفاده می کند.

 مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر 
داد:

پیاده رو های معابر اصلی 
منطقه 9 نوسازی می شوند

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری:

مرحله دوم سمپاشی درختان 
تا ۲۵خرداد ادامه دارد

مراسم قرائت دعای ابوحمزه در مسجد جامع اصفهان
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خشکسالی یا بحران مدیریت آبی؛

سرچشمه مشکالت زاینده رود کجاست؟

مسئول دبیرخانه کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اســتان اصفهان اظهار کرد: امسال طرح ملی قرآنی 1451 با 
محوریت سوره های ملک و واقعه از ابتدای ماه مبارک رمضان به مدت ســه ماه در سطح 300 مسجد منتخب استان 
اصفهان برگزار می شود.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: این طرح در سطوح مختلف روخوانی، روان خوانی، 
حفظ و مفاهیم با حضور اساتید قرآنی، نمازگزاران و عموم مردم در قالب 
کالس های 15 تا 20 نفره در کانون های فرهنگی و هنری مساجد اجرا 
می شود.مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
اصفهان تصریح کرد: در پایان این طرح ســه ماهه از شــرکت کنندگان 
آزمونی هم به صورت کشوری گرفته می شود و از نفرات برگزیده تقدیر 

به عمل خواهد آمد.
معتمدی ادامه داد: این طرح از 6 خرداد تا 6 تیرماه به آموزش سوره ملک 
و بعد از آن از 7 تیرماه تا 26 مردادماه به ســوره واقعه اختصاص خواهد 
داشت.وی به طرح ربیع القرآن در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان هم 
اشاره کرد و یادآور شد: این طرح با هدف احیای سنت توجه ویژه به قرآن و قرآن شناسی، ضرورت توجه به انس بیشتر 

با قرآن و رسیدن به یک الگو برای برنامه های قرآنی مساجد صورت گرفته بود.

مسئول كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد اصفهان خبر داد

اجرای طرح قرآنی 14۵1 در بیش از 300 مسجد اصفهان

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان اظهار کرد: یکي از جرائمي که همواره در محل های عمومي و به ویژه اتوبوس های 
درون شهري رخ می دهد جیب بري و کیف زني است.سرهنگ ستار خسروي ادامه داد: در همین زمینه در پي شکایت 
تعدادي از شهروندان مبني بر سرقت وجوه و گوشي همراه آن ها به صورت جیب بري در اتوبوس شهري به پایگاه شرق 

پلیس آگاهي استان، مقابله جدي با این جرم در دستور کار کارآگاهان این 
پایگاه قرار گرفت.

  رییس پلیس آگاهي اســتان اصفهان افزود: دراین بــاره تحقیقات براي 
شناسایي سارق یا سارقان انجام گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایي یک 
 سارق حرفه ای شدند. پس از شناسایي ســارق ماموران طي هماهنگي با 
مقام قضائي در عملیاتي وي را در مخفیگاهش واقع در یکي از حاشیه های 
شهر اصفهان دستگیر و در بازرســي از محل مذکور تعدادي گوشي تلفن 
همراه مسروقه کشف شــد. خســروي با بیان اینکه متهم تاکنون مورد 
شناسایي 16 نفر از مالباختگان قرار گرفته اســت، گفت: سارق در ادامه 

تحقیقات چهار نفر مالخر اموال مســروقه را به کارآگاهان معرفي کرد و با دســتگیري مالخران، پرونده جیب بري در 
اتوبوس های شهري اصفهان بسته شد و تمامي اعضاي آن نیز جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شدند.

ریيس پليس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

انهدام باند جیب بران حرفه ای اتوبوس های شهري اصفهان

 به مناســبت ماه رمضان و روز جهانی صنایع دســتی نمایشگاه 
صنایع دســتی قرآنی در نقش خانه ســنتی میدان نقش جهان 

اصفهان افتتاح شد.
 فریدون اله یــاری درباره افتتاح این نمایشــگاه اظهار داشــت: 
نقــش خانه  ســنتی میــدان نقــش جهان بــه عنــوان یکی از 
مراکــز نمایشــگاهی اصفهــان بــرای حــوزه صنایع دســتی 
تبدیل شــده و در هــر مرحلــه ای با توجــه به مناســبت های 
 خــاص نمایــش آثــار هنرمنــدان اصفهــان را در خــود 

دارد.
وی افــزود: اکنون نیــز به مناســبت مــاه رمضان بــا توجه به 
اینکه مــاه قــران اســت آثــار هنرمنــدان اصفهانــی در این 
زمینــه در این نمایشــگاه ارائه شــده ، ایــن نمایشــگاه دائمی 
بــوده امــا ایــن موضــوع در ایــن نمایشــگاه موقتی بــوده و 
در هر دوره یــک موضوع در نظر گرفته شــده و در طول ســال 
 نمایشــگاه های متعــددی در این مــکان در نظر گرفته شــده

 است.
علی خیری مدیر نقش خانه ســنتی میدان نقش جهان با اشاره به 
فعالیت های این نقش خانه سنتی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه 
با حضور هنرمندان رشــته های مختلف صنایع دســتی با حضور 
تشکل های تخصصی کار صنایع دستی صورت می دهند، انجمن 
مینا نگاران، خوش نویسان اصفهان و هنرمندانی که به صورت آزاد 

فعال هستند.

با حضور مسئوالن استانی؛

نمایشگاه صنایع دستی قرآنی در 
اصفهان افتتاح شد

امروزه حرکت شهرداری ها به سمت جلب مشارکت سرمایه گذاران 
بخش خصوصی است چرا که با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران 

بخش خصوصی می توانیم به شهری پویاتر دست یابیم. 
یکی از  پروژه های مشــارکتی شــهرداری احــداث مجتمع های 
تجاری-مسکونی   است که شــهرداری به منظور تعویض منازل و 
مغازه هایی که در مسیر طرح های عمرانی قرار می گیرد در دستور 

کار خود قرار می دهد.
رضا مختاری، مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهــان در این باره 
اظهار کرد: مجتمع تجاری-  مســکونی مشــارکتی شریعتی در 
خیابان جی شرقی خیابان شــریعتی به مساحت 472 متر مربع  با 
همکاری بخش خصوصی در دست اجراست.وی افزود: این پروژه 
 تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته و در نیمه دوم سالجاری تکمیل

 می شود.
مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین عملیات 
اجرایی مجموعه اداری و تجاری فجر در خیابان جی غربی- خیابان 
اباذر به مســاحت 473 متر مربع با همــکاری بخش خصوصی در 

دست اجراست.
مختاری عنوان کرد: این پروژه نیز تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته 

و در نیمه دوم سال جاری تکمیل می شود.

مدیرمنطقه 15شهرداری خبر داد:

تکمیل مجتمع تجاری _ مسکونی 
شریعتی در نیمه دوم سالجاری

مهدی جمالــی نــژاد، شــهردار اصفهان در 
ویــژه برنامه یــک شــب ضیافت با اشــاره 
بــه تنــوع خدمــات در مدیریــت شــهری 
 اصفهــان اظهارداشــت: شــهرداری در کنار

 فعالیت های عمرانــی و خدمات فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی در عرصــه های مختلف 

را طی ســال های اخیر انجــام داده که ایجاد 
 اشــتغال بــرای زنــان سرپرســت خانواده 

نمونه ای از این اقدامات است.
وی افــزود: توانمند ســازی زنان سرپرســت 
خانواده در حوزه معاونت فرهنگی و ســازمان 
فرهنگی و تفریحی شــهرداری انجام می شود 

کــه یک فرصــت اجتماعــی بــرای خدمت 
 به مردم اســت.جمالی نژاد با اشــاره به تعدد 
خیریه ها در اصفهان و فعالیت های خیرپسندانه 
مردم تصریح کرد: شهرداری اصفهان در کنار 
فعالیت هــای عمرانی و خدماتی پشــتیبان 
فعالیت های عام المنفعه و خیریه های شــهر 
اســت.وی ادامه داد: شــهرداری اصفهان و با 
توزیع کارت های منزلت از قشــرهای آسیب 

پذیــر و نیازمند شــهر حمایت کرده و ســال 
گذشته سه میلیارد و 500 میلیون ریال برای 
 آزادی زندانیــان جرائم غیرعمــد و کمک به 
خانواده های نیازمندان از ســوی شــهرداری 
اصفهان کمک شــده است.شــهردار اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: فعالیت هــای اجتماعی 
 شــهرداری اصفهــان در راســتای حمایت از 

بخش های آسیب پذیر جامعه ادامه دارد .

شهرداری اصفهان پشتیبان خیریه های شهر

اخبار كوتاه
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دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان:
خدایا روزی كن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان و بگشا سینه ام در 

آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناكان.
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رمضان، نهمین ماه تقویم اسالمی است که مسلمانان 
به منظور بزرگداشت نخستین نزول قرآن به حضرت 
محمد )ص(، این ماه را روزه می گیرند. به عالوه رمضان 
زمانی برای شــکرگزاری، کمک به نیازمندان و قرب 
الهی است. این ماه که به ماه میهمانی خدا معروف است 
سنت های خاص خودش را دارد که در اینجا با چندین 
نمونه از زیباترین سنت های ماه رمضان در سراسر دنیا 

آشنا می شویم.
تبریک ماه رمضان:با شروع ماه مبارک رمضان 
مسلمانان هنگام احوالپرســی آغاز ماه رمضان را به 

یکدیگر تبریک می گویند.
نزدیک شــدن به خداوند:رمضان با عبادت 
شروع و با عبادت به پایان می رسد. مسلمانان در طول 
ماه رمضان به مسجد می روند و از طلوع آفتاب تا غروب 

آفتاب غذا نمی خورند. 
تالش برای انسان خوبی شدن:مردم در این 
ماه از گناهانی مثل طمع، شهوت، عصبانیت، غیبت و... 
دوری می کننــد. و در پایــان 2/5 درصــد از تمام 

دارایی های خود را وقف نیازمندان می کنند.
جشن روز نزول قرآن:به اعتقاد مسلمانان در 
شب لیله القدر که مقدس ترین شب سال محسوب می 
شود تاثیر دعا هزاران بار قوی تر از روزهای دیگر سال 

است.
فانوس های زیبای مصر:فانوس های رمضان 
یکی از زیباترین مناظر جذاب در مصر هســتند. این 
سنت از زمان خالفت فاطمی در مصر سرچشمه گرفته 

و تا کنون ادامه دارد.
نشانه گذاری شروع و پایان روز:در شهرهای 
مختلف عربســتان طلوع و غروب خورشید با شلیک 
توپ، نشان گذاری می شود. این سنت از قدیم انجام 

می شده و اکنون بیشتر جنبه سمبلیک دارد.
روز میهمان کردن کودکان:در چهاردهمین 
روز ماه رمضان مســلمانان روز گارانگائو را جشن می 
گیرند. در این روز کودکان لباس های سنتی به تن می 
کنند و همراه با خواندن آواز گارانگائو با یک کیف تزئین 
شده به درب خانه ها برای جمع آوری آجیل و شیرینی 
می روند. در گذشته به جای آجیل و شیرینی برنج و 

گندم و خرما جمع آوری می کردند.
شست وشوی گناهان:در قســمت هایی از 
اندونزی مســلمانان پیش از ماه رمضان در آب های 
مقدس تنشان را شست وشو می دهند تا هم جسم و 
هم روحشان را از گناه پاک ســازی کنند. این سنت 
پادوسان نام دارد. سنت دیگری هم هست که در آن 

بین اعضای مسن خانواده غذا پخش می کنند.
طبــل زن رمضان:ایــن طبــل زن هــا که   
»مسحراتی« نام دارند هنگام سحر برای بیدار کردن 
مردم همراه با طبل به خیابان ها می روند. این سنت 

هنوز در برخی کشورها ادامه دارد.

مهارت زندگی

زیباترین سنت های ماه 
رمضان در سراسر دنیا

شرح مجلس

اسـتاد اخالق حوزه های علمیه اصفهان، حقیقت نمـاز را در درک 
حضور بنـده، نزد معبود دانسـت.

آیت ا... محمـد ناصری، اسـتاد اخالق حـوزه های علمیـه اصفهان 
در درس اخـالق مـاه مبـارک رمضان بـه اهمیـت نماز اشـاره کرد 
و اظهارداشـت: نمـاز فریضـه الهـی و از اعمـال عبـادی اسـت کـه 
معصومیـن)ع( بـر اقامـه آن تاکیـد داشـته و بـه عنـوان سـتون و 

عمـود دیـن مطـرح بوده اسـت.
وی افـزود: نمـاز فریضه الهـی برای گفـت وگـوی بنده بـا خداوند 
اسـت و در هنـگام نمـاز انسـان بـا خداونـد سـخن مـی گویـد که 

حقیقـت نمـاز در درک حضـور بنـده خـدا، نـزد معبود اسـت.
آیـت ا... ناصری با اشـاره به جایگاه عبـادت و اقامه نمـاز برای ادای 
بندگـی، تصریح کرد: اقامـه نماز فرصتـی برای صحبت بـا خداوند 
بـوده که حـق نمـاز و اعمـال واجب، تـرک گناهان اسـت کـه این 

کار مایـه سـعادت دنیا و آخرت انسـان می شـود.
وی با اشـاره به اینکـه باید تمام حـواس و توجه خـود را معطوف به 
عبادت کنیـم، اذعان داشـت: در اقامه نماز فرصت هایـی که منجر 
به حـواس پرتی مـی شـود بایـد از بین بـرود و بـا حـواس کامل و 

توجه، بـه اقامه نمـاز بپردازیم.
اسـتاد اخالق حوزه های علمیه اصفهـان ادامه داد: هنـگام نماز در 
محضر شـخصیت عظیمی قـرار گرفتـه ایـم و باید در این شـرایط 
حواسـمان جمـع باشـد و از ترک نمـاز یومیـه بایـد دوری کرد که 

سـایر اعمال مـا نیازمنـد تایید نماز اسـت.

باغ 
کاغذی

این کتاب حاوی 5 گفتار و ســخنرانی کامــل رهبر انقالب در 
ارتباط با استغفار و توبه است که همه در ماه مبارک رمضان ایراد 
شده است. دربخشی از این کتاب می خوانیم: »بخش مهمی از 
دعاهایی که ما از ائمه معصومین دریافت کرده ایم، استغفار است؛ 
این اهمیت استغفار را نشان می دهد. همین دعای شریف کمیل 
که شب های جمعه می خوانید یکی از بهترین دعاهاست که از 
ائمه علیهم السالم وارد شده، وقتی نگاه می کنید از اول تا به آخر 
استغفار است، طلب بخشش و طلب مغفرت است؛ با زبان های 
گوناگون. در اول دعا، خدا را قسم می دهید به ۱۰ چیز. به رحمت 

او، به قوت او، به جبروت او، به عــزت او، به نور او، به ۱۰ صفت از 
صفات ربوبی، خدا را قسم می دهید، با آن تضرع و با آن لحن بسیار 
لطیف که مخصوص امام علیه السالم است. بعد از اینکه این ۱۰ 
قســم را می دهید، پنج نوع گناه را از خدا می خواهید که بر شما 
نوَب الَّتی تَهِتُک الِعَصمَ « گناهانی که  ببخشد. » اَللُّهمَّ اغِفر لَِی الذُّ
پرده های عصمت انسان را پاره می کند. گناه هایی که نعمت ها را 
عوض می کند. نعمتی را خدا به انسان داده، بعضی از گناه ها هست 
که موجب می شود این نعمت عوض بشود. گناهانی که موجب 

می شود بال نازل بشود...«

  پنج گفتار حضرت 
آیت ا... خامنه ای در باب 

استغفار و توبه
آیت ا... ناصری:

 حقیقت نماز در درک حضور 
نزد معبود است

این جزء شامل ســوره مبارکه اســراء و آیات 1 تا 74 سوره 
مبارکه کهف است. اسراء به معنی حرکت دادن در شب بوده 
که از آیه نخست این سوره که اشــاره به سیر شبانه پیامبر 
)ص( از مسجد الحرام به مســجد االقصی برای دیدن آیات 
الهی در شب معراج می باشد گرفته شده است. در آیه های 
9 و 10 قرآن را هدایتگر بــه پابرجاترین راه معرفی فرموده، 
آن را بشــارت برای مومنین دارای عمل صالح و بیم دهنده 
برای کســانی که به قیامت ایمان ندارند، می خواند. در آیه 
23 پس از فرمان بــه توحید و دوری از شــرک، به نیکی به 
والدین مخصوصا در دوران پیری آنان امر کرده، انســان را 
از کوچک ترین بی احترامی به پــدر و مادر برحذر می دارد و 
سپس در آیه 24 به فروتنی در برابر آنها دستور می دهد. در 
روایات برای کسی که این سوره را با احساس مهربانی نسبت به 
والدین بخواند، پاداش فراوانی ذکر شده است. آیه 60 به خوابی 
که پیامبر )صلی ا... علیه و آله( دید و شجره ملعونه در قرآن 
اشاره می شود که روایات، منظور از این درخت نفرین شده را 

بنی امیه معرفی کرده اند.) تفسیر عیاشی، ج 2، ص 297(
ســوره مبارکه کهف بــا 110 آیــه دارای داســتان های 
شگفتی اســت که عبارتند از اصحاب کهف ، موسی و خضر 

)علیهماالسالم( و ذوالقرنین.آیه 13 کهف، اصحاب کهف را 
فتیه )جوان( نامیده است در حالی که  طبق روایات ) تفسیر 
عیاشی، ج2، ص323( آنان پیر بودند ولی به خاطر ایمان و 
تقوایشان جوان خوانده شده اند. از آیه 22 می توان فهمید 
که به جای توجه به جزییات ذکر نشده در داستان های قرآن 
)مانند تعداد اصحاب کهف(، باید بــه درس های آنها توجه 
کرد. مثال درس داستان کهف، ایســتادگی تعدادی اندک 
در برابر طاغوت و شرک در ســخت ترین شرایط می باشد. 
طبق آیه های 23 و 24 باید انجام هرکاری در زمان آینده را به 
خواست خدا مشروط کرد و گفتن ان شاء ا... )اگر خدا بخواهد( 

به همین معناست.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

ذیل آیه 23 سوره اسراء که به نیکی به والدین فرمان می دهد 
روایاتی وجــود دارد که پیامبر و حضرت علــی ) صلوات ا... 
علیهما و آلهما( را به عنوان والدین یعنی دو پدر امت معرفی 
می فرمانید. مثال در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری 
) علیه السالم( آمده است که رســول خدا ) صلی ا... علیه و 
آله( فرمود: برترین والدین شما و شایســته ترینشان برای 

سپاس گزاری محمد و علی )علیهماالسالم( هستند.

ذیل آیه 23 که می فرماید:» و هر کس مظلومانه کشته شود، 
به ولی دم وی قدرتی داده ایم ، پس او نباید در قتل زیاده روی 
کند، زیرا او از طرف شرع یاری شده )منصور( است« در روایات 
متعددی داریم که منظور از کشته مظلوم را امام حسین )علیه 
السالم( و منظور از ولی دم را حضرت مهدی )عجل ا... فرجه( 
دانسته اند و به همین سبب به آن حضرت امام منصور گفته 
می شــود. در آیه 71 می فرماید:» در روز قیامت هر گروهی 
را به امامشان صدا می زنیم«. امام صادق )علیه السالم( ذیل 
این آیه مردم را موظف به امام شناســی دانستند. ) کافی، ج 

1، ص 371(
جرعه ای ازآیات جهاد و شهادت 

نام دیگر سوره اسراء، بنی اسرائیل است و در آیات 4 تا 8 به دو 
بار قدرت گرفتن این قوم و نافرمانی و در نتیجه نابودشدنشان 
به دســت بندگان خدا و رزمندگان حق اشاره می فرماید. از 
ویژگی های این بندگان خدا که بنی اســرائیل را شکست 

می دهند، قدرتمندی و استحکام در نبرد است.
اقتصاد اسالمی در قرآن

در آیه 27 اســراف کاران به عنوان برادران شیاطین معرفی 
شــده اند و در آیه 29 هم از بخل و هم از بخشش و ریخت و 

پاش بی حساب باز می دارد.
) اتحادیه تشکل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 15 قرآن کریم

 در معروف ترین خیابان روسیه
چه خبر است

در هر شهری از دنیا، خیابانی وجود دارد که توریست ها را مثل یک آهنربا 
به خود جذب می کند. این خیابان در مسکو پایتخت کشور روسیه، آربات 
نام دارد که قدیمی ترین و معروف ترین خیابان این شهر محسوب می شود. 
امروزه اهمیت این خیابان، هم رده  میدان ســرخ و تئاتر بولشوی و حتی 
کلیسای سنت باسیل است. از ســال 1986 به بعد، خیابان آربات مسکو 
مخصوص عابران پیاده شد و نقاشان و هنرمندان زیادی را جذب خود کرد. 
یکی از معروف ترین مکان های مسکو که می توانید در آن دنبال سوغاتی های 
خوب و خاص بگردید، همین 

خیابان است.
 از کاخ کرملین تا این خیابان 
با پای پیاده، فقط 10 دقیقه 
زمان اســت و شما می توانید 
با یک تیر، دو نشان بزنید.این 
خیابان به طول 1 کیلومتر و 
Smolens� 2 ایستگاه  بین

 Smolenskaya و kaya
در خط سوم متروی این شهر 
کشیده شده است. شما هر نوع رســتورانی که فکر کنید را در این خیابان 
می توانید پیدا کنید. از اواخر بهار تا اوایل پاییــز این خیابان واقعا دیدنی 

می شود.

جدول شماره 2157

افقی
1- فیزیکدان و فیلسوف اتریشی مولف کتاب هایی 

در فلسفه علم - گاز تنفسی هوا
2- جاده ســاخته و پرداخته شده شــنی - خانه 

چوبی - قادر
3- کتابی از آناتول فرانس - بسیار حمله برنده - نام 

میرزایی گزارشگر شبکه 3 
4- هول و هــراس - آب منجمد - فریــاد تظلم - 

تیزهوشی
5- همراه آشغال - وسیله پروازی بدون موتور - مدل 

و الگو
6- به هزینه های بسیار سنگین نیز می گویند - محل 

انجام مسابقات کشتی - مرغ می رود
7- امان و زنهار - احسنت - تراب

8- اکنون - سرمای شــدید - میوه ای کرک دار به 
اندازه تخم مرغ

9- محموله - ریختن پول به حســاب - وســیله 
آرایشی

10- رود اروپا - از بی مهرگان - پول نقد
11- گواهی - جناح چپ - الفبای فارسی

12- شــبه جزیره ای در هند - نمونــه ای در ابعاد 
کوچک از چیزی - بله انگلیسی - مظهر خباثت

13-  مخلوقات - علم - خلــوت گزیده را به آن چه 
حاجت است؟

14-  نوعی ریــواس - بی چیز - فلــز نقره ای رنگ 
آلیاژها

15- توان - شاعر معاصر مولف »سایه عمر«
عمودی

1 - خطا و ســهو - حفظ عزت ، احتــرام و منزلت 
خویش

2- حکایت - فضایی که عناصر تابلوی نقاشی در آن 
قرار گرفته اند - کشور »نایرونی«

3- باد خنک و مالیم - پهلو - غوطه ور
4- صفت سرو - سالح جنگ - حرف ربط - محلی 

در مکه
5- مقابل ســتاره - پاره ســنگ ترازو - ماه شروع 

زمستان
6- مکیدن -گاو آهن - صبح زود

7- نوعی غربــال - مامور نظامی عملیــات ویژه - 
حرکت

8- متخصص - دعای بد، لعنت - رعد
9-  کوبنده مطبخ - از گل ها - مهره ای در شطرنج

10-  چنگ نواز عهد ساسانیان - پیشوند معادل یک 
دهم - شهر مذهبی

11- مکمل شلوار - تابناک - دیپلماسی 
12- مقام برنزی در ورزش - منقاره کوتاه - ضربه ای 

از گوشه زمین فوتبال - بازداری
13- اولین عدد دو رقمی با رقم های مشابه - خانه 

چادری - برادر مادر
14- جامه کهنه و پاره پاره - جزیره ای در اندونزی - 

از آن شکر می سازند
15- شــهر ژاپنی هدف دومین بمب اتمی آمریکا 

- پی در پی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 14

15

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

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

21
55

ره  
ما

 ش
ول

جد
ب 

جوا

 نخستین قطار بی نیاز از ریل 
در چین

شرکت حمل و نقل ریلی چین از نخســتین قطار بی نیاز از ریل جهان به 
طول 30 متر رونمایی کرد که می توان آن را تلفیقی از اتوبوس، تراموا و قطار 
دانست.قرار است این قطار که به آن» اتوبوس هوشمند« نیز گفته می شود 
 »ART«به حمل و نقل شهری در چین سرعت ببخشد. این قطار به اختصار
به معنی سامانه حمل و نقل سریع خودران نامیده شده و ظرفیت مسافر 
آن 300 نفر درنظر گرفته شده است.اتوبوس هوشمند چین برقی بوده و در 
هر نوبت شارژ می تواند تا 40 کیلومتر مسافت را طی کند. حداکثر سرعت 
آن 70 کیلومتــر در ســاعت 
اســت و دارای سنسورهایی 
برای خوانــدن خطوط جاده 
و نقشــه ای برای یافتن مسیر 

مناسب است.
هزینه ساخت هر یک کیلومتر 
متــرو 102 میلیــون دالر 
اســت، حال آنکه تهیه مسیر 
اســتاندارد و مناسب سامانه 
ATR حدود 2 میلیون دالر در 

هر کیلومتر هزینه خواهد داشتد. 
مسیری 6/5 کیلومتری از این سامانه اتوبوس هوشمند سال آینده در شهر 

ژانژو افتتاح می شود.

عادت کنیم تا در صورت عدم استفاده 
از تلویزیون، کامپیوتر، پرینتر،لپ تاپ 

و ... این تجهیزات را خاموش کنیم. 

عادت کنیم تا پس از تکمیل ظرفیت 
ماشین لباسشویی و ظرف شویی آنها 

را روشن کنیم
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