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مرکز بین المللی صنایع 
دستی در اصفهان ایجاد شود

استاندار اصفهان:

نیاز بازار به ورق های فوالدی  
افزایش یافته است 3

6
   خرید آرد در شاهین شهر 
مانند مسابقه دو شده است

ارز آوری 23 میلیون دالرصادرات 
کاال ازچهارمحال و بختیاری

7

عشوری به ذوب برمی گردد؟ 10

 
    انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

صفحه  10

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: بیش از ۵۰ درصد از زندانیان استان اصفهان 
به جرم مواد مخدر در زندان به سر می برند.اسدا... گرجی زاده با اشاره به اینکه طی 
یک سال گذشته سعی داشته ایم آمار ورود به زندان های  استان اصفهان را کاهش 

دهیم، اظهار داشت: طی سال های اخیر میزان ورود به زندان های...

ادامه در صفحه 8

مدیرکل زندان های استان اصفهان:

۵۰ درصد زندانیان اصفهان به 
جرم مواد مخدر زندانی هستند

ایرانـ  ازبکستان با طعم افطار

11

وقتی چوقا هم چینی می شود؛

واردات صنایع دستي بختیاري از چین!
7

متقاضیان دارای شرایط اولیه استخدام و انجام مراحل ثبت نام از تاریخ 96/3/13 لغایت 96/4/13 

به سایت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

به آدرس WWW.nww.ir  مراجعه نمایند.

آگهی استخدام فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاههای برتر کشور در شرکتهای آب و فاضالب شهری

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد:  افزایش ساعات کار متروی اصفهان تا ساعت 22

11مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد: صدور حکم تعطیلی یک درمانگاه دندانپزشکی

11

اصفهان؛ شهر صنعتی یا تاریخی؟!
زاینده رود بررسی می کند؛
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وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روابط عمومی
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موافقت الریجانی با تغییر قانون انتخابات شوراها 
محمد محمودی شاه نشین، رییس هیئت مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شورای 
اسالمی شهر روستا، با بیان اینکه برخی از نمایندگان ایراداتی به نحوه برگزاری انتخابات 

شوراها دارند، از موافقت اولیه الریجانی برای تغییر در قانون انتخابات شوراها خبر داد.

اخبار کوتاه

يادداشت

همسر آیت ا... سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد مقدس و نماینده 
ولی فقیه در استان خراسان رضوی دیروز دار فانی را وداع گفت.همسر 
آیت ا... علم الهدی از مدتی قبل به دلیل کسالت در بیمارستان بستری 
بوده و دیروز و در ایام ماه مبارک رمضان دعوت حق را لبیک گفت و به 

دیار باقی شتافت.

صبح دیروز، وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف با وزیر دارایی 
اتریش، هانس یورگ شلینگ دیدار و گفت وگو کرد.

رییس کل دادگستری کردســتان گفت: با رصد دقیق اطالعاتی و 
امنیتی ماموران، ۶ نفر از افرادی که ارتبــاط قطعی با عوامل حادثه 
تروریستی روز چهارشنبه تهران داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

علی اکبر گروسی از دســتگیری ۶ متهم در روزهای پس از حادثه 
تروریستی تهران خبر داد و گفت: با رصد دقیق اطالعاتی و امنیتی 
ماموران، ۶ نفر از افرادی که ارتباط قطعی با عوامل حادثه تروریستی 

روز چهارشنبه تهران داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد در حال حاضر در بازداشت بوده و تعدادی نیز در 
این زمینه شناســایی و تحت تعقیب قرار دارند و به زودی دستگیر 

خواهند شد.
این مقام قضائی گفت: علما و مردم استان کردستان از وقوع حادثه 
تروریستی در تهران بسیار آزرده خاطر شده و بیش از پیش در جهت 
شناسایی این مزدوران همکاری می کنند. به خصوص مردم شهرهای 
مرزی در این خصوص همکاری بســیار خوبی با ماموران دارند که 
قابل تقدیر است. رییس کل دادگســتری کردستان در پایان گفت: 
بحمدا... با تالش شبانه روزی ماموران امنیتی فضای امن و ایمنی در 
استان کردستان حاکم است و هرگونه تحرکی توسط ماموران رصد 

و پیگیری خواهد شد.

ایسنا: روابط عمومی سپاه حفاظت انصارالمهدی)عج( در واکنش به 
حواشی پیش آمده پیرامون ساختمانی که در اختیار محافظان محمود 

احمدی نژاد بود، اطالعیه ای صادر کرد.
 دراطالعیــه روابط عمومی ســپاه حفاظــت انصارالمهدی)عج( با 
تاکید بروحدت و یکپارچگی و لزوم تعمیق فضــای امن و ایمن در 
جامعه، تصریح شده اســت: اساسا»پشتیبانی« از اقدامات حفاظتی 
رؤســای جمهور قبل با نهاد ریاســت جمهوری است. همچنین در 
بخش دیگری از این اطالعیه با بیان اینکه اساسا موضوع پشتیبانی 
از اقدامات حفاظتی مربوط به رؤســای جمهور قبل با نهاد ریاست 
جمهوی است و نام بردن از سپاه حفاظت انصار المهدی )عج( و انتشار 
تصویر فرمانده آن و یا توضیح شیوه اقدامات حفاظتی که افشا کننده 
راهکارهای امنیتی می باشــد از جانب هر شخص یا نهادی موجب 
تاسف است، تصریح شده است: عالوه بر این در تاریخ 95/8/3 روابط 
عمومی دفتر آقای احمدی نژاد اعــالم کرده که ملک مورد بحث در 
اختیار دفتر ایشان و نه محافظین قرار داشته و متعهد شده که در اسرع 
وقت موضوع را از طریق مراجع قضائی حل و فصل کند.این اطالعیه 
در پایان تاکید کرده است: ســپاه حفاظت انصار المهدی )عج( حق 
پیگیری حقوقی و قضائی را برای هرگونه اتهام زنی و تشویش اذهان 
عمومی در راســتای ماموریت حفاظت از شخصیت های نظام برای 

خود محفوظ می داند.

نمایندگان مجلس با فوریت بررسی الیحه تفکیک وظایف و اختیارات 
وزارتخانه های راه و شهرســازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و 

جوانان موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی دیروز پارلمان 
دوفوریت الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت را مورد بحث و بررسی 

قرار داده و به تصویب نرساندند.
وکالی ملت با 105 رای موافق، 104 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 
238 نماینده حاضر در صحن علنی با دوفوریت الیحه تفکیک وظایف 
و اختیارات 2 وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و 

همچنین تشکیل سازمان ملی جوانان مخالفت کردند.
سپس نمایندگان با 124 رای موافق، 79 رای مخلف و 7 رای ممتنع 
از 239 نماینده حاضر در صحن علنی بــا یک فوریت الیحه مذکور 

موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی جزییات این الیحه، وظایف و اختیارات 2 
وزارتخانه راه و شهرســازی و صنعت، معدن و تجارت تفکیک شده 
و به ترتیب وزارتخانه های »راه و ترابری« و »مســکن و شهرسازی« 
و همچنین به منظور توســعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد 
کشور وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن 
و تجارت و جهادکشاورزی تفکیک شده و وزارت »بازرگانی« تشکیل 
می شــود. همچنین با تایید نهایی جزییات الیحه مذکور، به منظور 
ساماندهی امور جوانان و هماهنگ سازی اقدامات دستگاه های مسئول 
در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و 

وابسته به ریاست جمهوری تشکیل می شود.

عکس روز

در حاشیه دیدار وزیر دارایی اتریش 
با ظریف

دستگیری ۶ نفر از عوامل مرتبط با 
حادثه تروریستی تهران در کردستان

واکنش سپاه حفاظت به تخلیه 
ساختمان محافظان احمدی نژاد

موافقت مجلس با فوریت الیحه 
تفکیک 3 وزارتخانه

همسرآیت ا... علم الهدی درگذشت

بین الملل

منابع نظامی سوریه از تسلط ارتش سوریه بر میدان گازی 
»آرک« در شمال شرق شهر تدمر خبر دادند.

نیروهای ارتش سوریه موفق شدند بر تپه ها و پایگاه های 
اطراف میدان گازی »آرک« در شــمال شرق شهر تدمر 
مسلط شوند و خسارت های جانی و تجهیزاتی سنگینی را 

به تروریست های داعش وارد کنند.
خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع نظامی وابسته به ارتش 
ســوریه گفته که یگان های ارتش با همکاری نیروهای 
هم پیمان به گروه های تروریستی داعش در شمال شرق 
تدمر حمله کردند و کنترل تعدادی تپه و پایگاه مشرف 
بر میدان گازی آرک را در دست بگیرند و خود را به چهار 

کیلومتری میدان برسانند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با حضور 
»بشار اســد« در ســمت رییس جمهور سوریه، گفت 
اسراییل نمی تواند هر دو ســال یک بار عملیات نظامی 

)علیه غزه( داشته باشد.
»آویگدور لیبرمــن« وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
در گفت وگو با »شبکه 2 اســراییل« درباره موضوعات 
مختلفی از جمله جنگ بعدی با محور مقاومت، بحران 

سوریه و توافق صلح با اعراب صحبت کرد.
لیبرمن با اشــاره به تحلیل های مختلف درباره جنگ 
بعدی اســراییل با لبنان گفت: »چالش ارتش اسراییل 
و من به عنوان وزیر دفاع این اســت که از جنگ بعدی 
جلوگیری کنیم. با تدبیر و پیشگیری می توانیم به طرف 
مقابل بفهمانیم که در آن )تمایل نداشــتن به جنگ( 

جدی هستیم.«
به نوشــته پایگاه خبری »عاروتص شــوع« وی درباره 
بحران سوریه نیز مدعی شد: »بشار اسد، رییس جمهور 
سوریه نمی تواند به رهبری این کشور ادامه دهد. )اما( 
این دست ما نیست )زیرا( ما قدرت برتر )در این موضوع( 
نیســتیم.« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پاسخ به 
سوالی درباره احتمال وقوع نبردی دیگر با حماس در نوار 
غزه گفت: »عالقه ای ندارم دوباره غزه را تصرف کنیم...

نمی توانیم هر دو ســال یک بار عملیات نظامی داشته 
باشــیم.« لیبرمن درباره توافق صلح با فلسطین گفت: 
»ما از هر زمانی به راهکار دیپلماتیک نزدیک تر هستیم. 
کشورهای عربی فهمیده اند که اسراییل نه یک مشکل، 

بلکه راهکار است.«

تسلط ارتش سوریه بر میدان 
گازی »آرک«

وزير جنگ رژيم صهیونیستی: 

 اسراییل نمی تواند هر 2 سال
یک بار با غزه بجنگد

گزیده سخنان سردار گرجی زاده را می خوانیم:
 از لحظــات اولیه حمله تروریســتی نیروهــای امنیتی 
 و حفاظــت انصارالمهدی)عــج( وارد صحنــه شــدند و

 مقابله کردند. 
 طبق اسناد به دست آمده قبال تروریست ها به چند کشور 

سفر کرده بودند. 
 گروهی بودند کــه از لحاظ فکری وابســته به گروه های 
تروریســتی و ســلفی بودند و در برخــی از عملیات های 

تروریستی شرکت داشتند. 
  تروریســت ها در ســاده ترین محل مجلس یعنی محل 
مراجعات مردمی ورود کردند. این یعنی خیلی هنر نکردند، 

بلکه عملیات بسیار ساده بوده است. 
  اینها از هیچ گیتــی عبور نکردنــد و از همان گیت اول 
درگیری مسلحانه ایجاد کردند که شــهید تیموری آنجا به 

شهادت رسید. 
 در حقارت این کاری که انجام شــد و عزت ایران همین 
بس که وقتی این تروریســت ها وارد مجلس شدند، جلسه 
صحن علنی تعطیل نشد. برخی به دنبال بزرگ کردن حادثه 

تروریستی در مجلس بودند.
  یگان اصلی عمل کننده در حادثه مجلس برای مقابله با 
تروریست ها، »سپاه حفاظت انصارلمهدی« بود. از یگان های 

نیروی زمینی سپاه و صابرین و ناجا و دیگر نیروهای امنیتی 
هم استفاده کردیم. 

 ســاختمان مراجعات مردمی مجلس، مملو از جمعیت 
اســت که برخی اوقات آمار چندصد نفر میهمان داریم، اما 
با مدیریت خوب کمترین تعداد مجروحان و شهدا را داشته 

باشیم. 
 آنها هم که مجروح شدند از باال و داخل ساختمان مورد 

هدف قرار گرفتند. 
 اگر سیاســت مدبرانه بچه هــای عملیاتی ســپاه انصار 
 نبــود ممکن بــود ده ها شــهید و مجــروح دیگــر اضافه

 شود. 
 حدود 150 نفر را از آن ســاختمان خارج کردند. گاهی 
به شکل مشــقت بار از پنجره مردم را خارج کردند که این از 

زحمات سپاه انصارالمهدی)عج( بود. 
 )سوال: تروریست ها با خونسردی سالح پرمهمات را وارد 
می کنند؛ گمان این هســت که در داخل با کسی هماهنگ 
کرده باشــند؟( اســتخراج این موضوع در اختیــار وزارت 
اطالعات است؛ البته خونسرد نبودند، خیلی اضطراب داشتند 
و عجله داشــتند که پناه بگیرند و قصدشان گروگانگیری و 

کشتار وسیع بود. 
 قدرت تحرک از آنها گرفته شــد و زمانی که نتوانستند 

دیگر شلیک کنند برای خروج مردم از طبقات ۶ و 7 و 8 اقدام 
کردیم و وقتی مطمئن شدیم کسی نمانده است وارد دیگر 

اقدامات امنیتی شدیم. 
 همه مجروحان به زحمت از ساختمان تخلیه شدند و پس 

از اطمینان از تخلیه عملیات ضربتی صورت گرفت. 
 هر سه تروریست کمربند انفجاری داشتند و دو نفر از آنها 
پس از محاصره توســط نیروهای امنیتی به زاویه تنگ برده 

می شوند و به دست تک تیراندازها از پای درمی آیند. 
  اجساد مطهر شهدا تخلیه شد و تمام اتاق ها چک و خنثی 
شــد. در طبقه ۶ و 7 تعدادی از افراد خودشــان را پشت در 
محبوس کرده بودند که با اطمینان دادن عناصر ســپاه آنها 

را تخلیه کردیم. 
 اگر عملیات چند ســاعت طول کشــید برای این بود که 

مطمئن شویم به هیچ کدام از مردم آسیبی نمی رسد. 
 با مدل اشتباهی شرقی و روسی چندصد نفر کشته شدند 
تا چند تروریست بگیرند، اما ما توانستیم با کمترین تلفات 

ممکن عملیات کنیم. 
 در ســالمت بودن مردم در صحنه برای ما مهم اســت. 
حتی درهای قفل شده را شکستیم تا مردم در آن محبوس 
 نشــده باشــند چون احتمال داشــت طعمه تروریست ها 

باشند. 
 یکی از نیروهای ما )آقای یوسفی که اکنون در بیمارستان 
اســت( هنگام حمله با اینکه دو گلوله خورده بود خودش را 
اصطالحا به محل تامین رساند تا به همکارانش اطالع دهد و 

پیکر بی هوشش بر زمین افتاده بود. 
 همزمان با ماجــرای مجلس، دو تروریســت وارد حرم 
امام)ره( می شوند و همان ابتدا یکی از نیروهای حفاظت را 
شهید می کنند و سپس یکی از کارگران حرم را به شهادت 
می رســانند و دیگر ســالح اینها گیر می کند و نمی توانند 

تیراندازی کنند. 
  با تــالش نیروها و پلیس یکی از آنها با یــک گلوله از راه 
نسبتا دور در دم کشته می شود و تروریست بعدی که اسلحه 

نداشت، کمربند انتحاری خود را منفجر می کند. 
 برای دشــمنان اظهار تاســف می کنیم؛ فکر می کردیم 
قوی تر باشند اما عملیاتشــان در حرم فاقد هرگونه ارزشی 

است. 
   اینقدر این تروریست ها گیج و هراسان بودند که همان 
اول اشتباه وارد می شوند و خودشان را لو می دهند و وارد تنها 

حلقه نیروهای امنیتی می شوند. 
  اولین درگیری را نزدیک حلقه پلیس انجام می دهند که 

نیروی انتظامی سریع وارد عمل می شوند. 
    قبال کارهای تروریســتی صورت گرفته بود که می شد 
امتیازی به آنها داد اما عملیات اینهــا فاقد هرگونه ارزش و 

نمره عملیاتی است. 
  عامل تروریســتی تنها با یک گلوله از پای در می آید. کار 
آنها فاقد کار عملیاتی و خبرگی است و واقعا ترقه بازی تعبیر 

زیبایی است.

 سردار علی اصغر گرجی زاده، فرمانده حفاظت سپاه برای تشريح زوايای پیدا و پنهان حادثه تروريستی اخیر 
داعش در تهران و در مجلس شورای اسالمی، در برنامه تلويزيونی »جهان آرا« شبکه افق حاضر شد.

اخبار

فرمانده حفاظت سپاه در تشريح حادثه تروريستی تهران:

واقعا »ترقه بازی« بود

برجام

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام درباره طرح تصویب تحریم 
سنا علیه ایران و اینکه چنین حرکتی از سوی آمریکایی ها 
نقض برجام اســت یا خیر، اظهار داشت: اگر مصوبه کنگره 
نهایی شــود از نظر ما در همین راســتا ارزیابی خواهد شد. 
عراقچی افزود: براساس بندهای 2۶ و 29 برجام، آمریکایی ها 
متعهدند که برجام را با حســن نیت و در فضای ســازنده 
اجرا کنند و از هر اقدامی کــه اجرای موفقیت آمیز برجام را 
تحت الشــعاع قرار دهد، خودداری کنند. وی بیان داشت: 
کمیسیون برجام بر روال خود هر سه ماه یک بار برگزار خواهد 
شد. فکر می کنم در تیرماه ،موعد سه ماهه آن را داریم که روز 
آن هنوز مشخص نیســت و در حال رایزنی هستیم.کمیته 
روابط خارجی سنای آمریکا طرح جامع تحریم های ایران 
را که به »قانون مقابله با فعالیت های برهم زننده ثبات ایران 
2017« موسوم است تصویب کرد.در این طرح، اعمال تحریم 
هایی علیه ایران به سبب برنامه موشکی بالستیک، ادعای 

حمایت از تروریسم و ... بیان شده است.

علی الریجانی در جلســه علنی دیروز مجلس با اشــاره به 
حادثه تروریستی روز چهارشنبه ،گفت: اگرچه تروریست ها 
نتوانستند به هدفشان که دسترسی به پارلمان بود، دست پیدا 
کنند، اما شهادت این عزیزان بسیار غم انگیز و دردآور بود و ما 
را داغدار کرد که به ارواح مطهر شهدا درود می فرستیم.رییس 
مجلس با بیان اینکه این صف واحد پاسخی به اقدامات دشمن 
اســت، گفت: مخصوصا وقتی مواضع اخیر آمریکا و مصوبه 
اخیر سنا را مشاهده می کنیم، می بینیم تمامی هدف گذاری 
و اســتراتژی آنان کند کردن ابزارهای عزتمندی ملت ایران 
و سرگرم کردن مسئوالن به مســائل فرعی است.الریجانی 
افزود: اقدام متقابل ما باید استقامت در راه انقالب و همگرایی 
هر چه بیشتر باشد و از کمیســیون امنیت ملی می خواهم 
در اسرع وقت طرح مقابله با آنها را آماده کند.وی افزود: باید 
آمریکایی ها متوجه شوند مجلس شورای اسالمی در راه مبارزه 
با تروریست ها اراده قوی دارد و سپاه پاسداران و نیروی قدس را 

با تمام توان حمایت می کند.

عراقچی: 

 کمیسیون مشترک برجام
 تیرماه برگزار می شود

الريجانی خطاب به آمريکا:

 مجلس از نیروی قدس
 با تمام توان حمایت می کند

مديرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس:

آثار حادثه تروریستی مجلس 
حفظ می شود

واعظی: 

موافق سهم خواهی 
اصالح طلبان از روحانی نیستم

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفت: بخشی از 
آثار حادثه تروریستی روز چهارشنبه در مجلس به عنوان 
یادمان شهدای ترور، حفظ می شود.مهدی کیایی افزود: 
به همت معاونت اجرای مجلس در کمتر از 48 ســاعت 
ساختمان دفاتر نمایندگان که در حمله تروریستی آسیب 
دیده بود، کامال بازسازی شد و صبح یکشنبه همراه با آغاز 
اولین جلســه علنی بعد از این حادثه تروریستی، دفاتر 
کار نمایندگان آماده بهره برداری شــد.وی با بیان اینکه 
ملت ایران سال هاست قربانی تروریسم بوده است، ادامه 
داد: بخشی از آثار حمله تروریست ها در مجلس به همان 
صورت حفظ می شود و به یادمانی از جنایت تروریست ها 
در مرکز مردم ساالری نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل 
می شود.مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس افزود: 
تصاویر شهدای مظلوم ترور مقابل این یادمان نصب شده 
اســت و میهمانان داخلی و خارجی مجلس و مراجعین 

مردمی نمایندگان، از این بخش بازدید خواهند کرد.

تســنیم: محمود واعظی، وزیر ارتباطــات در واکنش به 
ســهم خواهی برخی اصالح طلبان از روحانی برای حضور 
در کابینه دوازدهم، گفت: من اصال موافق سهم خواهی و 
سهم طلبی نیستم و نباید اینگونه باشد. وی در پاسخ به این 
سوال که سهم خواهی اصالح طلبان صدای نزدیکان آقای 
رییس جمهور از جمله آقای آشنا را در آورده و فکر می کنید 
ترکیب کابینه آینده چگونه خواهد بود؟ افزود: سهم خواهی 
از روحانی در چینش کابینه اصال تفکر درستی نیست، مردم 
در 29 اردیبهشت 24 میلیون رای به آقای روحانی دادند و از 
رییس جمهور انتظار دارند به وعده هایش عمل کند، بنابراین 
دست رییس جمهور در چینش کابینه باید باز باشد.و اعظی با 
بیان اینکه باید در کابینه آینده بهترین ها و تمامی کسانی که 
برنامه و وعده های دکتر روحانی را قبول دارند، حضور داشته 
باشند، اظهار داشت: اگر قرار باشد رییس جمهور، کابینه 
تحمیلی داشته باشد که نمی تواند به وعده هایش عمل کند. 

دست رییس جمهور برای چینش کابینه باز خواهد بود.

دیدگاهپارلمانخبر

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

770/21/29236- 96/3/16 شــرکت مخابرات ايران )مديريت منطقه اصفهان( در نظر دارد نگهداری سالن توزيع شبکه )MDF( مراکز 
شهرستانهای اردستان، بادرود، برخوار، نائین )شامل کلیه مراکز به همراه ريموت ها، DLC ها و GPON ها( با برآورد 2/204/000/000 ريال 
)دو میلیارد و دويست و چهار میلیون ريال( و با سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 88/000/000 ريال را از طريق مناقصه يک مرحله ای به 

پیمانکار واگذار نمايد.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط که دارای گواهینامه صالحیت ايمنی کار و تايیديه به صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار 

و رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه می باشند دعوت بعمل می آيد.
از تاريخ 96/3/20 لغايت 96/3/30 جهت دريافت استعالم ارزيابی و اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واريزی به مبلغ 300/000 ريال به 
حساب جاری 1640740762 بانک ملت )شناسه واريزی 13000801127192( به مخابرات منطقه اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال ساختمان 
شماره 2 اطاق 216 مديريت تدارکات و يا جهت خريد اينترنتی اسناد فوق الذکر به آدرس سايت TADAROKAT.TCE.IR مراجعه نمايند.
متقاضیان بايستی در زمان مقرر پاکتهای تکمیل شده را به همراه ساير مدارک الزم به دبیرخانه ساختمان شماره يک مخابرات استان اصفهان 

واقع در خیابان چهارباغ باال تحويل و رسید دريافت نمايند.
توضیح اينکه: 

1- آخرين مهلت تحويل پاکتها و تاريخ بازگشايی آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه میباشد.
2- سپرده شرکت در مناقصه میتواند ضمانتنامه بانکی و يا چک بانکی تضمینی باشد.

3- ارجاع کار به شرکتهای ايرانی و با مشارکت شرکتهای ايرانی- خارجی صرفا به شرط داشتن حداقل 51% سهم ارزشی کار برای طرف 
ايرانی میسر خواهد بود.

4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانی بازگشائی میشود که در کمیته فنی و بازرگانی امتیاز الزم را کسب کرده باشند.

آگهی مناقصه

رئیس اداره اطالع رسانی و روابط عمومی
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی 

اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در نظر 
دارد ملکی واقع در شــهر نجف آبــاد را از طريق 
برگزاری مزايــده عمومی به فروش برســاند. لذا 
متقاضیان می توانند جهت دريافت اسناد و شرايط 
مزايده تا تاريخ 1396/03/30 بــه اداره تدارکات 
 )کارشناســی امور قراردادها( اين اداره کل مراجعه

 نمايند.

م الف: 49643

نوبت اول

علیرضا مهدی
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رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان، از تشکیل کارگروه 
تخصصی صنایع غذایی و آشامیدنی استان اصفهان برای حضور در 
بازار قطر خبر داد و گفت: سازمان دهی صنایع غذایی و آشامیدنی 
استان اصفهان برای حضور عملیاتی در بازار قطر در دستور کار قرار 

گرفته است.
 مسعود گلشیرازی اظهار داشت: از  فرصت پیش آمده در بازار قطر 
باید نهایت استفاده برای تولید و تجارت استان اصفهان صورت گیرد. 
واحدهای تولید محصوالت غذایی و آشامیدنی استان می توانند با 
همکاری شرکت های مدیریت صادرات به صورت عملیاتی در بازار 
قطر حضور پیدا کنند و کمیســیون آماده هرگونه همکاری در این 

زمینه است.
وی از تشکیل کارگروه تخصصی ویژه بازار قطر زیرمجموعه کمیته 
توسعه صادرات کمیســیون خبر داد و بیان داشت: سازمان دهی 
صنایع غذایی و آشامیدنی استان برای حضور عملیاتی در این بازار 

در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است.
گلشیرازی نقش شــرکت های مدیریت صادرات را به عنوان عامل 
تقویت تولید توصیف کرد و گفت: تولید بــدون تجارت منتهی به 
شکست اســت و شــرکت های مدیریت صادرات می توانند نقش 
بازرگانی واحدهای تولیدی را بر عهده گیرند. با توجه به ظرفیت های 
اقتصادی استان اصفهان، راه اندازی ۳۰۰ شرکت مدیریت صادرات 

به عنوان هدف کمیسیون تعریف  شده است.

ویژه

کافه اقتصاد

کشــاورزان غرب اصفهان با هدف مطالبه حقابه خود، 
مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان تجمع کردند.

 این افراد که ســهم 24۰ میلیون متــر مکعبی خود از 
آب زاینــده رود را مطالبه می کنند می گویند: ســهم 
آب کشاورزان شرق اصفهان داده شده اما مسئوالن به 
وعده های خود برای اختصاص ســهم کشاورزان غرب 

استان  عمل نکردند.
کشاورزان از آب منطقه ای خواسته اند حقابه ای دائمی 

با محاسبات دقیق و شفاف داشته باشند.

مدیر کل دفتر مطالعات جامع سازمان امورعشایر کشور گفت: شیوه فعالیت 
و تولید عشــایری، از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است. مهدی میزبان در 
مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه فعالیت جامعه عشایر در راستای تحقق 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است، افزود: با صرف منابع اندک و کمترین هزینه، 
بیشترین نفع را متوجه اقتصاد ملی می کنند و از این جهت جزو مولدترین اقشار 
کشور محسوب می شوند. وی اظهار داشت: متاسفانه به طور شایسته، ارزش های 
اقتصادی عشایر در فرآیند برنامه ریزی و سیاســت گذاری اقتصاد مقاومتی 
چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مهدی میزبان گفت: جامعه عشایری ایران 
با اختصاص7/1درصد از جمعیت کشور به خود، 2۵درصد گوشت قرمز و ۳۵ 
درصد صنایع دستی را تولید می کند. مدیرکل دفتر مطالعات جامع سازمان امور 
عشایر کشور گفت: عشایر جزو مولدترین اقشار جامعه هستند و بخش زیادی از 

تولیدات آنان در حوزه محصوالت پاک و ارگانیک قرار می گیرد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان بیش از 1۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد 

استان اصفهان در سال گذشته خسارت وارد کرده است. 
حمیدرضا قلمکاری در پانزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی  اصفهان اظهار داشت: تعامل و هم افزایی در 
کنار یک هدف مشترک و داشتن یک استراتژی مناسب، می تواند از بروز 
مجدد ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان جلوگیری کرده و خسارات 

ناشی از آن را کاهش دهد.
وی در ادامه گفت: با استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های اتاق بازرگانی 
می توان چالش ها، معضــات و راهکارهای مدیریت ایــن بیماری را 
 در جلســات شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصــی مطرح و 

پیگیری کرد.

 تولید عشایری؛
 از مصادیق بارز اقتصاد 

مقاومتی

خسارت ۱۰۰ میلیاردی 
 آنفلوآنزای پرندگان 

به اقتصاد اصفهان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نســاجی استان اصفهان، با 
انتقاد به اینکه سود واردات قاچاق پارچه چادر مشکی، مانعی 
بر سر راه تولید داخلی است، گفت: با پتانسیل باالی صنعت 
نساجی در کشــور، به جای صادرکننده، بیشتر واردکننده 

مصنوعات قاچاق به کشور هستیم.
مظفر چلمقانی با اشــاره به اینکه امروز در صنعت نساجی 
بیشــتر واردکننده هستیم،  اظهار داشــت: با سودده بودن 
صنعت نســاجی به دلیل بی توجهی در ارائه مــواد اولیه به 
کارخانه ها، امروز واردات مصنوعات نساجی با قوت بیشتری 

در کشور انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه  کشــورهای ترکیه، چین و هندوستان 
رقبای نســاجی ایران هســتند گفت: در حال حاضر برخی 
از تولیدکنندگان داخل، با مــارک خارجی اجناس خود را 
به فروش می رســانند؛ در حالی که همین اجناس با مارک 

داخلی در کشور خریدار ندارد.
چلمقانی با اشاره به اینکه مقرر شده بود تولید پارچه چادری 
به عنوان پارچه ملی ایرانی در کشــور صورت گیرد، افزود: 
زمان زیادی از این رخداد گذشته است و تاکنون هیچ گونه 
بسترســازی و حمایتی از تولیدکنندگان بــرای تولید این 
نوع پارچه صورت نگرفته اســت و همچنان این کشورهای 
خارجی هســتند که از تولید پارچه چادری سود خوبی به 

دست می آورند.

وی بیان داشت: اصفهان از دیرباز قطب صنعت نساجی ایران 
بوده و تولید انواع پارچه در این اســتان انجام می گیرد، اما 
تولید پارچه چادرمشکی که سالیانه به میزان زیادی به کشور 
وارد می شود و با قیمتی بسیار نازل تر از پارچه داخلی به دست 
مصرف کننده می رسد، برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه 

نیست و مصرف کنندگان هم اقبالی به آن ندارند.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نســاجی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: دولتمردان باید متوجه باشند که با عدم واردات 
پارچه چادر مشکی به کشور و تولید آن در داخل، چه میزان 
شکوفایی اقتصادی حاصل می شود و چه تعداد از جوانان به 

اشتغال گماشته می شوند.

مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت: در سال 9۵ 
تعداد 2۳ هزار و ۳72 پرواز خروجی انجام شده که نشان از 

رشد 19 درصدی آن نسبت به سال 94 دارد.
حسن امجدی با اشاره به طرح های توسعه فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان اظهار داشت: بهسازی ابنیه عوامل پروازی 
و محوطه های فرودگاه اصفهان، با انعقاد قراردادی با مبلغ 

1۵۰ میلیارد ریال در حال انجام است.
وی افزود: طرح توسعه ترمینال پروازهای خارجی و افزایش 
فضای ترمینالی از 6 هزار به 14 هزار متر مربع که مناقصه 
عمومی آن انجام شــده و در حال انعقاد قرارداد به مبلغ 
بیش از 2۰۰ میلیارد ریال است، در آینده نزدیک عملیات 
اجرایی آن آغاز شده و در یک پروســه 1۵ ماهه به اتمام 
خواهد رسید. مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان ادامه 
 CIP داد: احداث ساختمان جایگاه تشریفات اختصاصی

در مرحله مبادله قرارداد با پیمانکار برنده مناقصه است.
امجدی اضافه کرد: همچنین مطالعات توسعه پارکینگ 
هواپیما در حال انجام اســت که به محض نهایی شــدن 
نقشه های اجرایی و حداکثر شهریورماه نسبت به برگزاری 
مناقصه عمومی توسعه پارکینگ مذکور اقدام خواهد شد.

وی در پاســخ به ســوالی پیرامون تعداد پروازهای انجام 
شده در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: 
میانگین پروازهای روزانه حدود ۵2 نشســت و برخاست 

داخلی و 12 نشست و برخاست خارجی است.
مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان با اشــاره به رشد 
مســافرت های هوایی تصریح کرد: در ســال 9۵ تعداد 
2۳هزار و ۳72 سورتی پرواز انجام شده است که نشان از 

رشد 19درصدی آن نسبت به سال 94 دارد.
امجدی در پایان خاطرنشــان کرد: پروازهــای دایورتی 
در دو ماهه نخست ســال 96 تعداد 1۵ مورد بوده که به 
دلیل مشــکات موجود در فرودگاه های مقصد، با توجه 
به جایگزیــن بودن فــرودگاه اصفهان بــرای تعدادی از 
فرودگاه های کشور، در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 

اصفهان به زمین نشست.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۱9درصدی مسافرت هوایی اصفهانی ها

اصناف
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان تاکید کرد:

سود واردات قاچاق پارچه چادر مشکی؛ مانعی بر سر راه تولید داخلی

در ابتدای گزارش به معرفی سکو نتگاه پرداختیم که عبارت 
است از کلیه شــهرها، روســتاها و مجتمع های زیستی که 

دارای حداقل 2۰خانوار ساکن باشند.
مناطق صنعتی نیــز به محدوده هایی اطاق می شــود که 
به وسیله ارگان های ذی ربط جهت اســتقرار صنایع در نظر 
گرفته شده است. این گونه مناطق در طرح های نظیرجامع و 
هادی شهری، جامع ناحیه ای و طرح های ساماندهی  فضاها 

و سکونتگاه های روستایی مطرح می گردند.
صنایع این گروه از شــهرها مجازنــد در مناطق صنعتی و با 
رعایت حداقل فاصله ۵۰۰ متر از محدوده ســکونتگاه ها و 
مراکز آموزشی و درمانی و رعایت حریم قانونی جاده استقرار 

یابند.
به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، باالخص 
در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی 
موظف اند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط 
زیســت و کاهش آلودگی ها اقدام کننــد. هزینه های انجام 
شــده دراین مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها 

منظور می گردد.

 از واحدهایــی که از انجــام این امــر خــودداری کنند و 
فعالیت های آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست شود، 
جریمه متناسب با خســارات وارده، اخذ و به درآمد عمومی 
واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه، سنواتی برای اجرای 
طرح های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه 
این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه 
آن، به پیشنهاد ســازمان حفاظت محیط زیست به تصویب 

هیئت وزیران می رسد.
از طرفی محل پیشنهادی جهت اســتقرار صنایع این گروه 
باتوجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، 
ظرفیت قابل تحمل محیط زیســت، جهــت بادهای غالب، 
گسترش شهری و سایر شاخص های زیست محیطی توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست، مورد بررسی کارشناسی قرار 

گرفته و اعام نظر خواهد گردید.
جابه جایی عناوین صنعتی در گروه های مختلف، با توجه به 

آلودگی حاصل و نحوه خنثی سازی آنها  انجام خواهد شد. 
در تبصره 2 قانون ضوابط و معیارهای استقرار صنایع مطرح 
شده است که اســتقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزی 

منطبق با قوانین و مقررات مربوط، مســتلزم کسب موافقت 
وزارت کشاورزی است.

همچنین در تبصره ۳ این قانون نیز اشــاره شده که درکلیه 
موارد موافقت با ایجاد صنایع )از هرنــوع (رعایت ضوابط و 
کاربری ها و منطقه بندی های مصوب صنعتی  حسب مورد 
طرح های جامع و هادی شهری،  هادی روستایی، طرح های 
جامع ناحیه ای)شهرســتان( و طرح هــای کالبدی منطقه 

الزامی است. 
 حجت االسام سیدناصر موسوی، نماینده مردم فاورجان در 
مجلس شورای اسامی گفت: ساماندهی آالینده های ناشی از 
فعالیت واحد های صنعتی، امری الزم و ضروری است و شعاع 
۵۰ کیلومتر در راستای فعالیت این واحد ها باید رعایت شود.

وی به ضــرورت افزایــش تولیــدات داخلــی و حمایت از 
تولید کنندگان در سال جاری اشاره کرد و افزود: صنعتگران 
و تولید کنندگان با توجــه به فرموده رهبــر معظم انقاب 
درراستای تحقق شعار ســال »تولید ملی، حمایت از کار و 

سرمایه ایرانی« برای سال جاری باید حمایت شوند.
کاهش مشکالت زیست محیطی باید در اولویت 

فعالیت نمایندگان مجلس باشد
نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی با اشاره 
به مصوبه دولت به منظور توسعه شهرک صنعتی محمودآباد 
تصریح کرد: در صورتی که شهرک صنعتی محمودآباد با شهر 
اصفهان۵۰ کیلومتر فاصله داشته باشد، مصوبه دولت برای 

توسعه این شهرک برخاف قانون نیست.
موســوی اضافه کرد: اما در صورتی که فاصله این شــهرک 
با شــهر اصفهــان کمتــر از ۵۰ کیلومتر باشــد به صورت 
قطعی نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اسامی باید 

پیگیری های الزم را در راستای این موضوع انجام دهند.
وی با بیان اینکه نمایندگان شهرســتان اصفهان در مجلس 
شورای اسامی به مشکات موجود در اصفهان واقف هستند، 
تاکید کرد: این افراد باید نســبت به مصوبه دولت به منظور 
توسعه شهرک صنعتی محمودآباد معترض باشند و کاهش 
مشکات زیست محیطی باید در اولویت فعالیت نمایندگان 

مجلس باشد.
ضرورت تعیین تکلیف نهایی اصفهان درخصوص 

تاریخی یا صنعتی بودن
عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان نیز با اشاره 
به ضرورت تعیین تکلیف نهایی برای شــهر اصفهان توسط 
مسئولین استانی درخصوص تاریخی و فرهنگی یا صنعتی 
بودن این شهر نیز گفت: در راستای افزایش شعاع ممنوعیت 
۵۰ کیلومتر احداث کارخانه های صنعتی در اطراف شــهر 

اصفهان به حداقل 1۰۰ کیلومتر پیگیر هستیم.
ابوالفضل قربانــی، همچنین تاکید کرد: محاســبه آخرین 
نقطه محدوده شــهر اصفهان و تاش بــرای جلوگیری از 
مهاجرت مردم اصفهان به دیگر شــهرها، اقــدام موثری در 
راســتای مهاجرت معکوس از اصفهان اســت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

سکه تمام بهار آزادی
11،720،000 ریال)طرح جدید(

6،370،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،450،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،710 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

با حضور وزیر کار و نمایندگان شرکت بویینگ و آسمان، قرارداد نهایی خرید 6۰ فروند 
هواپیمای بویینگ 7۳7 بین دو شرکت به امضا رسید که قرار شد ابتدا ۳۰ هواپیمای 
بویینگ 7۳7 و به تدریج ۳۰۰ فروند هواپیمای دیگر توسط شرکت هواپیمایی آسمان 
خریداری شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: قرارداد ۳۰+۳۰ 
را با شرکت بویینگ امضا می کنیم که ۳۰ فروند قرارداد قطعی است و ۳۰ فروند هم 

در صورت ادامه اضافه خواهد شد. ۵ درصد را شــرکت هواپیمایی آسمان پرداخت 
خواهد کرد و 9۵ درصد فاینانس خواهد بود که رقم قابل توجهی است. خوشحالم که 
با این اقدام می توانیم به دارایی بازنشستگان اضافه کنیم و همچنین ناوگان هوایی 
را به نحوی شایسته ارتقا دهیم که بازارهای منطقه را در اختیار گیرند.ربیعی تصریح 
کرد: در شرکت هواپیمایی آسمان که وضعیت آن روز به روز به سمت تثبیت بیشتر 
می رود، در سال 1۳92 تعداد هواپیماهای پروازی ۸ فروند بود و امروز به 21 فروند 
رسیده است. در آمارهایی هم که اخیرا منتشر کرده اند، ما جزو بیشترین پروازها قرار 
می گیریم. استراتژی ما نظم در آینده برای آسمان با خدمات باکیفیت تر خواهد بود. 

وی افزود: ساالنه حدود چهار میلیارد دالر بلیت توسط شرکت های خارجی در ایران 
به فروش می رسد و قطعا باید تغییرات بنیادین در خطوط هواپیمایی، ایجاد و از منطقه 
کسب درآمد کنیم. به این نحو که خطوط هواپیمایی ما، هم از فروش چهار میلیارد دالر 
پیشگیری کند و هم بتوانیم از بازار منطقه استفاده کنیم و بخشی از درآمد کشور را از 

طریق انتخاب مسافر از بازار منطقه به انجام برسانیم.
همچنین سمیر بلیامانی مدیر فروش منطقه خاورمیانه، روسیه و آسیای مرکزی با 
انتشار بیانیه ای، امضای قرارداد خرید ۳۰ فروند هواپیمای بویینگ 7۳7 مکس در 

تهران را تایید کرد.

در ادامه نوسازی صنعت هوانوردی ایران؛

قراردادخرید۶۰ فروندبویینگ امضاشد 

قیمت انواع آنتن تقویت
 ارتباط شبکه بیسیم

بازار

TP-LINK TL- تی پی لینک
 ANT2414B 14dBi

 1,900,000
ریال

 2,047,000
ریال

حضور صنایع غذایی و آشامیدنی 
استان اصفهان در بازار قطر

تجمع کشاورزان ، مقابل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان

TP-LINK TL-ANT2414A تی پی لینک

 1,840,000
ریال

 2,047,000
ریال

TP-LINK ANT2405CL تی پی لینک

 100,000
ریال

137,500
 ریال

پیش بینی برداشت 7300 تن گیالس از باغات استان
مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: سطح کل باغات 
گیاس استان 996 هکتار اســت که 1۳۵ هکتار آن در مرحله قبل از باردهی قرار دارد 

که پیش بینی می شود میزان برداشت گیاس استان در سال جاری به 7۳۰۰ تن برسد.

خبر

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: صنایع پایین دستی 
فوالد و بازاربیش از توان فوالد مبارکه به مواد اولیه نیاز 
دارند؛ این به معنای کم کاری فوالد مبارکه نیست بلکه 

حاکی از پویایی بیشتر و رونق صنعت ایران است.
بهرام سبحانی افزود: اولویت گروه فوالد مبارکه همیشه 
در راستای تامین نیاز داخل بوده است و به همین منظور 
با تمام توان خــود در این گــروه صنعتی، محصوالت 

متنوعی را تولید می کنیم.
وی گفت: سال گذشته در مورد تامین نیاز یک میلیون 
تنی صنعت لوله و پروفیل موافقتــی با وزارت صنعت 
معدن و تجارت صورت گرفت و تــا بهمن 9۵، بیش از 
یک میلیون و 2۰۰ هزار تن ورق تحویل کارخانه های 

این صنعت شد.
سبحانی افزود: سال گذشــته نیز با رشد 4۰ درصدی 

فروش داخلی، برای تامین نیاز داخل تاش کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ورق های آجدار، ورق های فوالدی 
با استاندارد API که در صنایع نفت و گاز استفاده می 
شوند و ورق های MB و IF که در صنایع خودروسازی 
استفاده می شــوند، از جمله محصوالتی هستند که به 
صورت کاربردی در صنایع داخلی به مصرف می رسد و 

توسط شرکت فوالد مبارکه تولید می شود.

نیاز بازار به ورق های فوالدی  
افزایش یافته است

زاینده رود بررسی می کند؛

اصفهان؛ شهر صنعتی یا تاریخی؟!

سبقه تاریخی اصفهان و وجود آثار باستانی بسیار در این شهر از یک طرف و احاطه این شهر توسط 
کارخانجات و شهرک های صنعتی از طرف دیگر، باعث شده این کالنشهر به عنوان یک شهرصنعتی 

معرفی شود. اکنون این سوال پیش می آید که اصفهان شهری صنعتی است یا تاریخی؟

اعظم
حاجی رضازاده
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کامبیز دیرباز در نقش شهید جهان آرا 
ایوب آقاخانی، نویسنده و کارگردان تئاتر و سرپرست گروه تئاتر پوشه از قطعی شدن بازیگر نقش 
شهید محمدجهان آرا در سومین حلقه از تریلوژی پرتره نگاری های جنگ خود خبر داد و گفت: 

این نقش حساس را کامبیز دیرباز، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایفا خواهد کرد.

اخبار

یازدهمین نشســت علمی پژوهشــی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با 
حضور »محمدحسن سمســار« در خانه میراث برگزار 
می شود.این نشست با عنوان »موزه ها از دیروز تا امروز« 
با سخنرانی »محمدحسن سمسار« عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران، پژوهشگر و پیشکسوت موزه داری ایران 
برگزار می شود.این نشست  با عنوان »موزه ها از دیروز 
تا امروز« با ســخنرانی »محمدحسن سمسار« امروز از  
ساعت ۹ تا ۱۱ در خانه میراث)خانه دهدشتی( واقع در 
میدان امام حسین)ع(، ابتدای خیابان باب الرحمه، کوچه 

جهان نما، بن بست دهدشتی برگزار می شود.

در نشست علمی پژوهشی اداره کل میراث؛

»موزه ها از دیروز تا امروز« 
بررسی می شود

انیمیشن

سه مجموعه پویانمایی پهلوانان برای اولین بار در شبکه نهال تقدیم 
کودکان ایرانی می گردد.پهلوانان، انیمیشــن ایرانی تولید شده در 
مرکز صباست که به کارگردانی ســیاوش زرین آبادی و با تکنیک 
دوبعدی در دو فصل و هرفصل در سیزده قسمت سی و پنج دقیقه 
ای تولید شده است و هم اکنون فصل سوم آن نیز در سیزده قسمت 

سی و پنج دقیقه ای برای اولین بار در شبکه نهال پخش می شود.
داستان این مجموعه در شــهر خوارزم، از شهرهای خراسان قدیم، 
در قرن هشــتم هجری قمری می گذرد.کودکان ایرانی می توانند 
مجموعه پهلوانان را همه روزه رأس ســاعت نوزده و سی دقیقه در 

شبکه نهال دنبال کنند.

 فصل جدید پهلوانان
 در شبکه نهال

در شــب میالد کریم اهل  بیت، حضرت امام حسن مجتبی 
علیه الســالم، جمعی از اهالی فرهنگ، استادان شعر و ادب 
فارسی و شــاعران جوان و پیشکسوت کشــور و تعدادی از 
شاعران از کشــورهای هندوستان، افغانســتان و ترکیه با 
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار 

کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با ابراز خرســندی از 
حرکت رو به رشد و پیش رونده شعر کشور، شعر را یک »ثروت 
ملی« خواندند و افزودند: از اول انقــالب، تالش هایی برای 
جهت دادن به شعر در مســیر اهدافی غیر از اهداف انقالب 

وجود داشت و این تالش ها همچنان وجود دارد.
رهبر انقالب اســالمی، جریان غالب شــعر در دوره پیش از 
انقالب اســالمی را در خدمت مفاهیمی غیــر از »آگاهی و 
بیداری ملی« دانستند و گفتند: در محیط ادبی آن روز، اغلب 
افرادی که مدعی نوگرایی و نواندیشی بودند، هیچ خدمتی به 

پیشرفت کشور و تجدد واقعی و صحیح نمی کردند.
ایشان، پیروزی انقالب اسالمی را آغاز دوران جدید شعری و 
ورود جوانان و شاعران با انگیزه به سرودن »شعر بصیرت افزا 
و در خدمت اهداف کشــور« دانســتند و افزودند: دایره این 
نوع شاعران روز به روز گســترده تر شد و امروز خوشبختانه، 
غلبه با اشعار منطبق با اهداف مذهبی و انقالبی و رو به رشد 

و پیشرفت است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »توقف و تصور رسیدن به ایستگاه 
آخر« را همچون ســمی مهلــک برای شــاعران خواندند و 
خاطرنشان کردند: درخت شعر کشــور، استعداد و ظرفیت 

بسیار بیشــتری برای شــکوفایی و بالندگی دارد و باید در 
»مضمون یابی، پیشرفت الفاظ و انتقال مفاهیم روز«، تالش 

و دقت بیشتری شود.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به ضعف موجود در گزارش 
حوادث کشور و احوال شخصیت های ملی، ایرانی ها را در این 
خصوص دچار تنبلی و کوتاهی دانستند و گفتند: امام بزرگوار 
ما شخصیتی درجه یک است که دوست و دشمن به عظمت 
او اعتراف دارند، اما تاکنون چند کتاب درباره این شخصیت 

عظیم نوشته شده است؟
ایشان، حوادث ســوریه و مدافعان حرم و قضایای مهم عراق 
را درخور سرودن صدها و هزاران شــعر دانستند و افزودند: 
بســیاری از مردم از اینکه آمریکایی هــا در عراق چه هدفی 
داشتند و چگونه سرشان به ســنگ خورد اطالع ندارند، اما 
این قضیه، بسیار مهم و نیازمند تبیین است که چگونه »عراِق 

صدام« به »عراِق شهید حکیم« تبدیل شد؟
حضرت آیت ا... خامنه ای، شــاعران را به »منظومه سازی« 
از موضوعات و همچنین ســرودن در رشته »هجو« از برخی 
مســائل عجیب دنیای امروز  توصیه کردند و گفتند: پیامبر 
اکرم)ص( به یکی از شــاعران از صحابه خود دســتور دادند 
که مشــرکان را هجو کند و امروز نیز مواردی همچون رقص 
شمشــیر »جاهلیت مدرن« در کنار »جاهلیت قبیلگی« یا 
قرار گرفتن دولتی همچون عربستان سعودی در کمیسیون 
حقوق بشر سازمان ملل، مسائلی است که به جد، جای هجو 
دارند. در این دیدار، 30 نفر از شاعران، اشعار خود را در حضور 

رهبر انقالب اسالمی قرائت کردند.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شعرا در شام میالد امام حسن مجتبی علیه السالم:

رقص شمشیر جاهلیت مدرن در کنار جاهلیت قبیلگی را هجو کنید

ابالغ وقت رسیدگی
3/600 درخصوص پرونده کالســه 950667 خواهان خانم فرحناز عبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال موضوع سه فقره چک به طرفیت احسان حسنی 
تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/25 ساعت 6 عصر تعیین گرديده است. 
لذا با عنايت به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به اين شعبه 
واقع در خیابان ســجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی  پور جنب ساختمان صبا 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ 
قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 8437 شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره يک()129 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/601 در خصوص پرونده کالسه 96-233 خواهان عباس علی طاهری دادخواستی مبنی 
بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودروی ســواری به طرفیت کوروش قلی گله تقديم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/25  ساعت 16 تعیین گرديده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:8416 شعبه 31 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()119 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/602 در خصوص پرونده کالســه 951542 ش 14 خواهان شــرکت تعاونی اعتباری 
صالحین خراسان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شهره سبیل تقديم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/04/27 ســاعت 9 صبح تعیین گرديده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8415 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()111 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/603 در خصوص پرونده کالســه 960307 خواهان آقای مجتبی کاکائی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای علی اصغر امیدی تقديم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 96/04/28 ســاعت 8/30 صبح تعیین گرديده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در خیابان سجاد اول خیابان ارباب روبروی مدرسه 
نیلی  پور جنب ساختمان صبا پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 8410 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()121 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/604 در خصوص پرونده کالســه 96-244 خواهان فراز يوسفی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت کیامرز مرادی تقديم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 96/04/31  ساعت 5/30 عصر تعیین گرديده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:8455 شعبه 31 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو( )111 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/605 در خصوص پرونده کالسه 960065 خواهان رسول اردستانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت امیر محبی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای روز مورخ 96/04/31 
ساعت 16/30 تعیین گرديده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی متی مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به اين شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق، چهارراه وکال  مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 8486 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)108 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/606 در خصوص پرونده کالســه 960198 خواهان آزاد دهبان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 67/750/000 به طرفیت مهدی جاللی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/04/31 ساعت 17 عصر تعیین گرديده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی متی مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق،  ابتدای 
خ ارباب،   مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 8408 شعبه 24 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو( )111 کلمه، يک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/607 در خصوص پرونده کالسه 960050 خواهان رسول اردستانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت رضا موحدی تقديم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/04/31 
ســاعت 16 تعیین گرديده اســت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی متی مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به اين شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق، چهارراه وکال  مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 8485 

شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )104 کلمه، يک کادر(
حصر وراثت

3/612  خانم زهرا جعفری قلعه ناظری دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به 
کالسه 167/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیب اله جعفری قلعه ناظری به شماره شناسنامه 21 در تاريخ 96/03/10 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا جعفری 
قطعه ناظری به ش.ش 17 ت.ت 1350/9/3 )فرزند دختر( 2- جهان غالمی به ش.ش 387 
ت.ت 1323/8/15 )همسر(.اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی به شورا تحويل دارد بديهی است با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 93 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف 

بخش کرون )138 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/494 ابوالفضل محمد مومنی دهقی دارای شناسنامه شــماره 1271951991 به شرح 
دادخواست به کالسه  88/96  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حیدرعلی محمد مومنی دهقی به شناســنامه 5276 در تاريخ 
96/01/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به يک پسر، دو دختر و همسر 1- ابوالفضل محمد مومنی دهقی ش.ش 1271951991 
)پسر متوفی( 2- مريم محمد مومنی دهقی ش.ش 1271275058 )دختر متوفی( 3- مرضیه 
محمد مومنی دهقــی ش.ش 1681 )دختر متوفی( 4- عصمت مومنــی دهقی ش.ش 148 
)همسر متوفی( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6577 شعبه 

54 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( )152 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/493 مصطفی نصیری دارای شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه  97/96  
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مجتبی نصیری ده سرخی به شناســنامه 2046 در تاريخ 95/12/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر و يک فرزند 
دختر به اسامی ذيل: 1- عباس نصیری ش.ش 1744 )پسر متوفی( 2- مصطفی نصیری 
ش.ش 17 )پســر متوفی( 3- مهدی نصیری ش.ش 1369 )پسر متوفی( 4- پری نصیری 
ش.ش 1231 )دختر متوفی( و الغیر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6576 شعبه 54 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )149 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/492 يداله حاجی خدابخش دارای شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه  
22/96 ش 54  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین حاجی خدابخشی به شناسنامه 693 در تاريخ 96/1/25 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و يک دختر 
و همســر: 1- يداله حاجی خدابخشی ش.ش 12 )فرزند پســر( 2- عبداله حاج خدابخشی 

ش.ش 42 )فرزند پسر( 3- صديقه حاج خدابخشی عطاآبادی ش.ش 66 )دختر( 4- فردوس 
سلطانی موسی آبادی ش.ش 3390 )همسر( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6580 شعبه 54 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

شماره دو( )150 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/491 زهرا کدخدائی الیادرانی دارای شناســنامه شــماره 433 به شرح دادخواست به 
کالسه  18/96 ش 54  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان کیخسرو يزدان مهر به شناســنامه 399 در تاريخ 95/11/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  پسر ، دختر 
، همسر، مادر: 1- شايان يزدان مهر ش.ش 1271248311 ، 2- شادی يزدان مهر ش.ش 
1270384244، 3- زهرا کدخدائی الیادرانی ش.ش 433، 4- رضوان تفنگ ساز ش.ش 19. 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6581 شعبه 54 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()142 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

3/490 نیلوفر ايزدی زمان آبادی دارای شناسنامه شماره 7843 به شرح دادخواست به 
کالسه  16/96 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین هاشمی به شناسنامه 864 در تاريخ 96/1/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و همسر و پدر: 1- فريبا 
هاشمی ش.ش 1160310424، 2- فلورا هاشمی ش.ش 1274710561، 3- نیلوفر ايزدی 
زمان آبادی ش.ش 7843، 4- حسن هاشــمی ش.ش 4036 )پدر( اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6582 شــعبه 54 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره دو()138 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/489 رضا قنبری دارای شناسنامه شماره 1454 به شرح دادخواست به کالسه  52/96 
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین قنبری راشنانی به شناسنامه 93 در تاريخ 93/12/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و دو فرزند دختر 
به اسامی زير: 1- رضا قنبری ش.ش 1454 )پسر متوفی( 2- علی قنبری ش.ش 631 )پسر 
متوفی( 3- فاطمه قنبری ش.ش 577 )دختر متوفی( 4- صديقه قنبری ش.ش 1568 )دختر 
متوفی( والغیر.اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می 
نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6583 شعبه 

54 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()146 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/488 ماشــاا... خراســانی با وکالت علی خشــیانی دهاقانی دارای شناســنامه شماره 
1817551345 به شــرح دادخواســت به کالسه 45/96 از اين شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان عبدالرسول آقاجانی پیرادانی به 
شناســنامه 100 در تاريخ 92/03/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به يک فرزند پسر و دو فرزند دختر و يک همسر دائمی به 
اسامی زير: 1- حسین آقاجانی پیرادانی )فرزند پسر متوفی( 2- شهین آقاجانی پیرادانی 
)دختر متوفی( 3- الهام آقاجانی پیرادانی )دختر متوفی( 4- زهرا ردانی پور)همسر متوفی( 
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 
يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6584 شعبه 54 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( )151 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/487 صديقه مفید دارای شناسنامه شماره 414 به شرح دادخواست به کالسه 44/96 از 
اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
خالدان به شناسنامه 67 در تاريخ 95/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به يک فرزند پسر و دو فرزند دختر و يک همسر دائمی 
به اســامی زير: 1-محمدرضا خالدان ش.ش 1286426421 )فرزند پسر متوفی( 2- الهه 
خالدان ش.ش 372 )دختر متوفی( 3- الهام خالدان ش.ش 1286091470 )دختر متوفی( 
4- صديقه مفید ش.ش 414 )همسر متوفی(  اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 6585 شعبه 54 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 
شماره دو( )149 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
3/486 غزاله کشانی دارای شناسنامه شماره 1272056376 به شرح دادخواست به کالسه 
31/96 ش 54  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس کشانی به شناســنامه 295 در تاريخ 96/01/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و همسر و پدر 
1-غزاله کشانی ش.ش 1272056376 )دختر( 2- ندا کشانی ش.ش 1272818144 )دختر( 
3- محمدعلی کشــانی ش.ش 1964 )پدر متوفی( 4- مژگان ثابت ش.ش 72301 )همسر 
متوفی( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی 
ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6586 شعبه 54 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( )140 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/483 صغری نويدی دارای شناسنامه شماره 440 به شرح دادخواست به کالسه 8/96 ش 
54 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بهروز فريد به شناسنامه 498 در تاريخ 96/01/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به يک پســر، يک دختر و همسر و مادر 1- طه 
فريد ش.ش 1275333060 )پسر( 2- تارا فريد ش.ش 127687685 )دختر( 3- ندا يدالهی 
امرار ش.ش 2958 )همسر( 4- صغری نويدی ش.ش 440)مادر( اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6589 شــعبه 54 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره دو( )141 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/482 اصغر قديری دارای شناسنامه شماره 856 به شرح دادخواست به کالسه 745/96 
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
صديقه فروتن قهجاورستانی به شناســنامه 11 در تاريخ 95/04/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 پسر و 3 دختر 1- اکبر 
قديری ش 1080 )فرزند( 2- اصغــر قديری ش 856 )فرزند( 3- زهــرا قديری ش 2601 
)فرزند( 4-  زهره قديری ش 37912 )فرزند( 5- مهری قديری ش 317 )فرزند( 6- حسین 
قديری ش 2 )فرزند( 7- حســن قديری ش 3976 )فرزند( و الغیر اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6593 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره دو( )157 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/481 طاهره نجفی رنانی دارای شناســنامه شماره 90 به شــرح دادخواست به کالسه 
752/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمدحســن اقبالی مقدم به شناســنامه 3 در تاريخ 95/11/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 3 دختر و 
يک همسر: 1- طاهره نجفی رنانی ش 90 )همسر( 2-  مريم اقبالی مقدم ش 1363 )فرزند( 
3- فاطمه اقبالی مقدم ش 667 )فرزند( 4- ابراهیم اقبالی مقدم ش 823 )فرزند( 5- محبوبه 
اقبالی مقدم ش 2373 )فرزند( 6- حســین اقبالی مقدم ش 5703 )فرزند( 7- مهدی اقبالی 
مقدم ش. ملی7- 113007749 )فرزند( و الغیر اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شــد. م الف: 6594 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان 

)166 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/500 شــهرام عابدی دارای شناسنامه شــماره 1821 به شــرح دادخواست به کالسه 
684/96 از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابوالقاســم عابدی ســهرفروزانی به شناســنامه 1561 در تاريخ 95/11/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- محمدعلــی عابدی ســهرفروزانی 1819 )فرزند( 2- شــهرام عابدی ســهرفروزانی 
1831 )فرزند( 3- فريده عابدی ســهرفروزانی 490 )فرزند( 4- عفت بدالیادرانی 24609 
)همســر(  و الغیر اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 6570 شعبه 10 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)133 کلمه، دو کادر(

کودکان و نوجوانان سراسر ایران از ۲۷ خرداد می توانند 
به تماشای فیلم »هامون و دریا« ساخته ابراهیم فروزش 
بنشینند. با آغاز فصل تابستان دور جدید فعالیت های 
کانون نمایش در سطح کشور در حالی آغاز خواهد شد 
که قرار اســت فیلم های بلند سینمایی در ۵۹ سالن به 

نمایش درآید. 
در اولین گام از روزهای پایانی خــرداد اعضای کانون 
و خانواده هــای عالقه مند در مراکز اســتان ها و دیگر 
شهرها می توانند برای حضور در سینماهای کانون اقدام 
کنند. هامون، نوجوان دوتار نوازی اســت که به همراه 
مادربزرگش در روستایی زندگی می کند. بین او و دریا 
دخترعمویش عشقی جاری است تا اینکه بیماری دریا 
)دختر قالیباف روستایی( هامون و تعدادی از نوجوانان 
روستا را به کویر می کشــاند تا آنها با گذر از آن مسیر 
پرخطر برای دریا دارو تهیه کنند و عشق واقعی این دو 
دلباخته معنا پیدا می کند. داســتان این فیلم از کتاب 
هامون  و دریا عباس جهانگیریان اقتباس شده و فروزش 
بر اساس همین طرح، داستان سینمایی خود را نوشته 
و کارگردانی کرده است. بر اساس این خبر، مهران گل 
محمدزاده، محبوبه شاکری، میالد حاتمی و زهره مرادی 

به عنوان بازیگر در این فیلم ایفای نقش کرده اند.
همچنین تورج اصالنی مدیر فیلم برداری، بهرام دهقانی 
و رضا شیروانی تدوین و فردین خلعتبری آهنگ سازی 
فیلم »هامون و دریا« را بر عهده داشته اند.این اثر در سال 

۱3۸۶ ساخته شده و مدت زمان آن ۹0 دقیقه است.

 اکران فیلم »هامون و دریا«
 از ۲۷ خرداد

 حمایت یک بازیگر از کردها 
در مبارزه با داعش 

نوید محمدزاده، بازیگر سینما و تئاتر از جایگاه کردها در مبارزه با داعش 
نوشت. نوید محمد زاده اینســتاگرامش را این گونه به روز کرد:  من با 
افتخار ُکردم - قطعا کردها نماد مبارزه با داعش هستند. فراموش نکنیم 
در کوبانی چه اتفاقی افتاد. اگه فراموش کردین به تصویر نگاه کنید،اینها 
زنان و دختران ما هستند.  به خاطر چند نفر هیچوقت از بزرگی و اصالت 

کردها کم نمی شه.  شریف و منصف باشیم. هر بژی کورد.

اینستاگردی

 پست »مهناز افشار«
 برای تولد چهل سالگی اش

مهناز افشــار با انتشــار این عکس در صفحه شــخصی اش نوشت: 
خودپرستان ز حقیقت نشناسند هوا را/ مهربانی ز من آموز و گرم عمر 
نماند /به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را/ هیچ هشیار مالمت نکند 

مستی ما را )سعدی (.چهل سالگی

یک شــاعر اصفهانی در محضر مقام معظــم رهبری و دیدار 
ایشان با شاعران در حسینیه امام خمینی)ره( به موضوع فتنه 
اشاره کرد و پیرامون آن غزلی خواند. غزل مهدی جهاندار را 

در ادامه می خوانید:

وقتی شــاعر این مصرع را مــی خواند: »فتنه شــاید اینکه 
دارد شــعر می خواند برایت/وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان 
 بوده باشــد« آقا ســخن شــاعر را قطع کــرده و فرمودند:

 خدا نکند.

 »فتنه شــاید اینکه دارد شــعر
 می خواند برایت«

فتنه شاید روزگاری اهل ایمان بوده باشد
آه این ابلیس شاید روزی انسان بوده باشد

فتنه شاید در لباس میش، گرگی تیز دندان
در لباسی تازه شاید فتنه چوپان بوده باشد 
فتنه شاید کنج پستوی کسی الی کتابی

فتنه الزم نیست حتما در خیابان بوده باشد
فتنه شاید در صف صفین می جنگیده روزی

فتنه شاید در زمان شاه، زندان بوده باشد!
فتنه شاید با امام از کودکی همسایه بوده

یا که در طّیاره ی پاریس_تهران بوده باشد
فتنه شاید تابی از زلف پریشان نگاری

فتنه شاید خوابی از آن چشم فّتان بوده باشد
فتنه شاید اینکه دارد شعر می خواند برایت
وا مصیبت! فتنه شاید از رفیقان بوده باشد

ذّره ای بر دامن اسالم ننشیند غباری
نامسلمانی اگر همنام سلمان بوده باشد

دوره ی فتنه است آری، می شناسد فتنه ها را
آنکه در این کربال عّباسِ  دوران بوده باشد

فتنه خشک و تر نمی داند خدایا وقت رفتن
 کاشکی دستم به دامان شهیدان بوده باشد
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 رجیستری موبایل باز هم 
به تعویق افتاد

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: اجــرای عملیاتی طرح 
رجیســتری موبایل که قرار بود تیرماه انجام شود به پایان تابستان 
موکول شــده اســت. محمود واعظی گفت: پیمانکار اجرای طرح 
رجیستری، برای عملیاتی کردن آن دو ماه فرصت خواسته؛ لذا این 

طرح تا پایان تابستان عملیاتی می شود.
وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر رجیستری تلفن های همراه از 
اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح شناسه دار 
کردن گوشی های تلفن همراه در حال پیشــرفت است و پیمانکار 
داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شــده، البته پیمانکار فرصت 

بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای طرح خواسته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: رجیستری تلفن همراه برای 
اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است. لذا مقرر 
شده بود که اواخر تیرماه اجرایی شود، اما پیمانکار برای این منظور دو 
ماه فرصت خواسته که تا پایان تابستان طرح رجیستری تلفن همراه 
عملیاتی می شــود. وی در مورد حجم خوری بسته های اینترنتی با 
تاکید براینکه این موضوع صحت ندارد نیز گفت: مردم تا ماه های قبل 
متن یا عکس دانلود می کردند، اما در حال حاضر ویدئوهای مختلف 
دانلود می کنند که حجم هر ویدئوی ســه دقیقه ای هزار برابر یک 
عکس است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: سامانه ای 
توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی راه اندازی شده است تا هر 
شخصی در هر زمانی بتواند با مراجعه به این سامانه از میزان مصرف 
اینترنت و نوع دانلود خود مطلع شــود. پیش از ایــن مهر به نقل از 
سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، از عملیاتی شدن طرح ثبت 
و شناسه دار کردن گوشــی های موبایل از اول تیرماه خبر داده بود. 
با اجرای این طرح، گوشی هایی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور 
شوند در شبکه اپراتورهای موبایل، امکان استفاده نخواهند داشت و 

شناخته نمی شوند.

فناورانه

گروهی از محققان آلمانی نوعی اســلحه لیزری برای نابودی علف های هرز 
مزارع ابداع کرده اند. علف های هرز یکی از آفت های کشــاورزی هستند که 
رشد محصوالت را کند یا متوقف می کند و از این رو، کشاورزان همیشه با این 
معضل دست و پنجه نرم می کنند؛ اما محققان آلمانی به تازگی نوعی سالح 

لیزری تولید کرده اند که می تواند این علف های هرز را نابود کند.
اگرچه این اسلحه لیزری ممکن است هیچ گاه در مصارف خانگی وارد نشود، 
اما کمک بزرگی برای کشــاورزان و محیط  زیست خواهد بود و باعث رشد و 
بهبود آن می شود. این سیستم براساس یک نرم افزار روباتیک عمل می کند 
که از طریق دانشمندان کامپیوتر وسسه زمین سنجی و اطالعات جغرافیایی 

در دانشگاه Bonn آلمان مورد آزمایش و بهبود قرار گرفته است.
محققان امیدوارند که ترکیبی از الگوریتم های یادگیری عمیق و دوربین ها به 
این روبات امکان شناسایی علف هرزهای ناخواسته را در زمین های کشاورزی 

بدهد و بتواند با کمک لیزر جدید ساخته شده آنها را نابود کند.
با این روبات لیــزری، دیگر نیازی به اســتفاده از علف کش ها در زمین های 

کشاورزی و محیط  زیست نخواهد بود.

لیزری برای 
نابودی علف های هرز

ممنوعیت خوردن نان در فضا لغو می شود

دانشمندان در پی تولید نوعی نان هستند که مسئله ممنوعیت مصرف نان را 
برای فضانوردان برطرف خواهد کرد.

این محققــان می خواهند نانی تولید کنند که خرد نمی شــود و از این طریق 
محدودیت مصرف نان در فضا را برای فضانوردان رفع خواهند کرد.

حمل و مصرف نان در فضا زمانی ممنوع شد که سازمان فضایی آمریکا در حدود 
50 سال قبل، دو فضانورد را به فضا فرستاد؛ اما این فضانوردان که یک ساندویچ 
را پنهانی با خود برده بودند موقع خوردن آن با یک مشکل بزرگ مواجه شدند. 
تکه های نان حین خوردن این ساندویچ از هم جداشده و هر کدام به سمتی رفته 
بودند و احتمال برخورد تکه های آن با تجهیزات یا حتی خود فضانوردان وجود 
داشت. حال یک شرکت آلمانی می خواهد با تولید نوعی نان که خرد نمی شود 
این مشکل فضانوردان را حل کند. سخت ترین بخش تولید این نان مخصوص، 

تولید خمیر آن با بافت درست و طراحی یک اجاق برای پختن نان است.
این شرکت آلمانی پروژه خود را در »کنفرانس فضایی« در انگلیس به نمایش 
گذاشت. فناوری پخت این نان مخصوص قرار است در ماموریت آژانس فضایی 

اروپا به ایستگاه بین المللی فضایی در سال 2018 مورد آزمایش قرار گیرد.

در فهرست 12 نفره تازه ترین گروه فضانوردان ناسا که از میان بیش از 18 هزار 
کاندیدا انتخاب شده اند، یک خلبان زن ایرانی تبار مقیم آمریکا به نام یاسمین 

مقبلی به چشم می خورد.
وب سایت ناســا از او به عنوان یک نیویورکی نام برده که تحصیالتش را در 
مهندســی هوافضا و IT در MIT به پایان رسانده و فوق لیسانسش را در هوا 
فضا از مدرسه ناوال دریافت کرده است. او یکی از برگزیدگان آزمون خلبانی 
بعد از 1600 ساعت پرواز و 150 عملیات هوایی آموزشی بوده و فارغ التحصیل 

خلبانی نیروی هوایی آمریکا نیز محسوب می شود.
بر خالف آنچه در شبکه های اجتماعی گفته می شود، او واقعا هنوز به عنوان 
فضانورد انتخاب نشده است و بعد از دوره تمرینات دو ساله ممکن است بتواند 

به فضا پرواز کند.
اما نکته مهم تر این است که او به عنوان یک فرد با والدین ایرانی، حتی متولد 
ایران هم نیست؛ بنابراین در خوشبینانه ترین حالت می توان او را آمریکایی 
ایرانی االصل دانســت و هیاهوی به راه افتاده درخصوص فضانورد شدن یک 

دختر ایرانی بیهوده است.

هوش سنج

خويشاوندي:
دو مرد نســبت به هم، دایي وخواهــر زاده اند؛ یعني 
اولي دایي دومي و خواهر زاده اوست، دومي نیز دایي 
اولي و خواهرزاده وي مي باشــد. چطور چنین چیزي 

ممکن است؟

پاسخ معمای دو شکارچی:
از داده های معما، معادله زیر را تشکیل می دهیم:

X/2 +4√X + 6 + 3 + 1 = X
از حل این معادله درجه دوم، به پاســخ های 4 و 100 
می رسیم و به راحتی معلوم می شــود که تنها جواب 

100 قابل قبول است.

  معمای شماره 2159

  جواب معمای شماره 2158

روزگاری برای پخت غذاهای متفاوت دست به دامن برنامه 
تلویزیونی یا کتاب ها می شدید که هرکدام نیز نقاط ضعف 
خود را داشتند؛ ولی حاال  به کمک یک اپلیکیشن کامل، 
می توانید دستور پخت تمام غذاها را در جیب خود داشته 
باشید.اپلیکیشن »زعفرون« با ویژگی های مثبت خود می 

تواند آشپزی را برای شما آسان تر از همیشه کند. 
اولین نکته مثبتی کــه هنگام ورود بــه زعفرون متوجه 
می شوید، رابط کاربری ساده و نسبتا جذاب این اپلیکیشن 
است که باعث شده در کمترین زمان با قسمت های گوناگون 
آن آشنا شــوید؛ ضمن اینکه بخش آموزشــی کوتاه ولی 
کارآمد زعفرون هم توضیحات کافی را به کاربران می دهد.

همان گونه که گفتیم، زعفرون برنامه ای با محوریت آشپزی 
است. حاال پرسش اینجاست که تاکنون اپلیکیشن های 
مشابه ایرانی زیادی عرضه شده اند که هر کدام ویژگی های 
مثبت خودشــان را دارند. یارا موبایل با چــه المان هایی 

توانســته به رقابت با این حجم زیاد از برنامه های آشپزی 
برخیزد؟

یکی از آنها را می توانیم فیلم های آموزشی بنامیم. جدا از 
توضیحات متنی و عکس ها که به خوبی فرآیند پخت یک 
غذا را نشان می دهند، برای هر غذایی که در زعفرون وجود 
دارد می توانید ویدئوهایی را که توسط خود گروه اپلیکیشن 
گرفته شــده اند مشــاهده کرده و به کمک آنها هر وقت 
خواستید آشپزی کنید.به کمک بخش »فوت و فن« می 
توانید کارهای ساده آشپزی را به بهترین نحو ممکن انجام 
دهید. همچنین توسعه دهنده، یک بخش برای کاربران 
قرار داده تا کسانی که می خواهند تجربه آشپزی خود را با 
بقیه به اشتراک بگذارند به آنجا رفته و دستور پخت غذاهایی 
که می دانند را بنویسند. شما هم به عنوان کاربر می توانید 
نظرتان را درخصوص غذای او گفته و نکاتی که می خواهید 

را بیان کنید.
    goo.gl/Md7ggB شما میتوانید با استفاده از این لینک
این اپلیکیشن کاربدی را برای تجربه طعم انواع غذاهای 

برای گرفتن این نرم افزار خوشمزه از کافه بازار دانلود کنید.
کد  باال را اسکن کنید

وبگردی

علم پژوهی

رژیم غذایی ویژه ســفر به مریــخ و اثرگــذاری آن بر 
ســالمت فضانوردان، طی یک آزمایش بی ســابقه در 
زیر دریا درمعرض بررســی قرار می گیرد. در ســفر به 
مریخ که پیش بینی می شــود در دو دهه آینده محقق 
شود فاکتورهای مهمی از جمله غذای فضانوردان مورد 
توجه دانشمندان علوم فضایی قرار دارد.یکی از محققان 
دانشگاه فلوریدای جنوبی در نظر دارد به مدت 10 روز 
خود را در یک سفر فضایی شبیه ســازی شده واقع در 
آزمایشگاهی در بستر دریا قرار دهد تا با استفاده از رژیم 
غذایی مخصوصی که برای یک سفر فضایی طوالنی مدت 
نظیر مریخ تهیه شده، به پرسش های زیادی پاسخ دهد.

در یک سفر پرمخاطره نظیر ماموریت مریخ، فاکتورهای 
خطر زیادی وجود دارد و اینکه خوردن غذای مناسب تا 
چه حد در حفظ سالمت فضانوردان موثر است، در این 

آزمایش بی سابقه مورد بررسی دقیق قرار می گیرد.
آژانــس فضانوردی آمریــکا مجموعــه ماموریت های 
اکتشافاتی موسوم به NEEMO را به این منظور دنبال 
می کند. قرار است این محقق در اقامتگاه زیر آبی که در 
عمق 1۹ متری اقیانوس اطلس ســاخته شده است، به 
مدت 10 روز زندگی کند. از آغاز به کار این مرکز علمی 
متفاوت، 21 تیم بین المللی از فضانوردان کشــورهای 
مختلف ســاعت های طوالنی را برای انجــام تمرینات 
ویژه و هماهنگ شــدن با فناوری های جدید مربوط به 
شبیه سازی بی وزنی در زیر آب سپری کرده اند. در این 
آزمایش رژیم غذایی ویژه ای دنبال می شود که شامل 
فرمول مخصوص مکمل کتون است. کتون ها در مواردی 
ساخته می شوند که بدن قادر به جذب انرژی کافی از قند 
نباشد و مجبور  شود از چربی ها برای تامین انرژی مورد 

نیاز خود استفاده کند.
هدف اصلی در این آزمایش قرار دادن متابولیسم بدن در 
مسیری است که بدن به کتون ها وابسته باشد؛ آن هم در 

سفری که ماه ها به طول می انجامد.

در عمق ۱۹ متری اقیانوس؛

رژیم غذایی مریخ آزمایش 
می شود

شرکتسوئدیدرزیرپوستکارمندانشتراشهمیکارد
یک شرکت نوپای سوئدی به نام Epicenter ریزتراشه هایی را در زیر پوست کارمندان خود 
کاشته که علت این کار تسهیل امور کاری است. این ریزتراشه به عنوان رمز عبور و دسترسی 
برای کارمندان عمل می کند و کارمندان بدون وجود آن قادر به ورود به محل کار خود نیستند.

یک دختر ایرانی تبار در جمع 12 فضانورد 
تازه ناسا

گوگل از بازی، برای آموزش امنیت 
آنالین به کودکان استفاده می کند

طراحی شبکه تلفن همراه شرایط 
اضطراری در روسیه

صفحه نمایش دوبل اچ دی خمیده 
ساخته شد

افزایش روز به روز بدافزار ها، کالهبرداری هــای آنالین اینترنتی 
و اخبــار دروغ در محیط وب، نگرانی های بســیاری برای والدین 
ایجاد کرده اســت که چگونه کــودکان خود را از این آســیب ها 
محافظت کنند. گوگل قصد دارد برای آموزش اینترنت به کودکان 
 با والدین همکاری کند. این شــرکت در پــروژه جدید خودش،

 BE Internet Awesome برنامــه ای طراحــی کرده که به 
کودکان آموزش می دهد تا تصمیم های هوشمندانه آنالین بگیرند. 
این برنامه شــامل بازی های آموزشــی و هوشــمند آنالین برای 
کودکان، یک برنامه تحصیلی برای معلمان و مدارس و ویدئو های 

آموزشی برای والدین است که در کنار کودکان تماشا کنند.
Interland به گونه ای طراحی شــده که خودش از چهار بازی 
کوچک تر تشکیل شده است. بازی Tower of Treasure برای 
آموزش نحوه ساختن پسورد قوی طراحی شده است و کودکان را 
یک قدم جلوتر از هکر ها قرار می دهد و بازی Reality River که 
با 10 سوال چند گزینه ای، به کودکان آموزش می دهد چه چیزی 
 ،Kind Kingdom .یا چه کســانی در محیط وب قابل اعتمادند
مهربان و خوب بودن در محیط وب را به کودکان آموزش می دهد 
و Mindful Mountain به این موضوع تاکید دارد که اطالعات 

شخصی را با چه کسانی می توان به اشتراک گذاشت.
گوگل تمام ســعی خود را به کار گرفته که پــروژه برای والدین و 
معلمان نیز جذاب باشد تا انگیزه الزم برای شرکت در این آموزش ها 

داشته باشند.

کارشناسان دانشگاه سامارا و دانشگاه فدرال کریمه روسیه، سیستم 
ارتباطی تلفن همراه را در زمان حــوادث غیر مترقبه و وقوع بالیای 
طبیعی طراحی کردند. آندره سوخوف، استاد دانشگاه سامارا در این 
خصوص گفت: این شبکه جدید با استفاده از اتصال وای فای و بلوتوث 
گوشی های هوشمند بدون نیاز به خدمات شبکه های تلفن همراه و 

اینترنت می تواند برقراری تماس را میسر سازد.
وی افزود: این شبکه تلفن همراه جدید، در مواقع اضطراری قطع برق 
می تواند به راحتی اطالعات و تصاویر را برای گروه های امدادی ارسال 
کند. در این سیستم تمامی گوشی های همراه به صورت زنجیره ای 
به هم متصل می شوند و دانشمندان روسیه روشی را ایجاد کرده اند 

که سیگنال طی چند دهم ثانیه به مقصد خود برسد.
مدت الزم برای برقــراری ارتباط با این شــبکه جدید تلفن همراه 
در حدود 5 هزارم ثانیه اســت امــا فعال ویدئو را مــی توان فقط به 
مسافت های کوتاه ارسال کرد و کار تکمیل نرم افزار آن همچنان ادامه 
دارد. پیش بینی شده این شبکه تلفن همراه درکنار نرم افزارهای آن 

تا پایان سال 201۷ میالدی کامال عملیاتی شود.

یک شرکت تولید کننده دستگاه های الکترونیکی به تازگی صفحه 
نمایشگر عظیمی با وضوح تصویر » دوبل اچ دی« ساخته است. این 
صفحه نمایش دارای وضوح تصویر ۳840 در 1080 پیسکل است.
سال گذشته شــرکت سامســونگ با ترکیب دو صفحه نمایش، 
ابرمانیتوری عرضه کرد که شکلی خمیده داشت. همچنین در این 
صفحه نمایشگر از  فناوری کوانتوم دات استفاده شده بود؛ بنابراین 

کیفیت رنگ های آن بسیار باالتر از نمونه های معمول بود.
 اکنون این شرکت صفحه نمایش جدیدی ساخته که حتی از این 
نمونه هم بزرگ تر اســت. صفحه نمایش CHG۹۰ دارای وضوح 

تصویر دوبل HD است.
به گفته سامسونگ در این صفحه نمایش از فناوری QLED کوانتوم 
دات استفاده شده است. این پنل طوری ساخته شده که در صورت 
امتداد صفحه نمایــش، یک دایره کامل به وجود می آید. شــعاع 
چنین دایره ای 1800 سانتی متر خواهد بود و وضوح تصویر آن نیز 

۳840 در 1080 پیکسل است.
صفحه نمایش CHG۹۰ از فناوری Radeon FreeSync2 نیز 
پشتیبانی می کند. در این صفحه نمایش کاربر می تواند 6 پنجره 
را همزمان باز کند. عالوه برآن دارای دو پورت HDMI، یک پورت 
Display و یک پورت MiniDisplay، USB۳.۰، ورودی صوتی 
و خروج هدفون است. این صفحه نمایشگر برای انجام چند فعالیت 
همزمان بســیار مناســب بوده و با قیمت 14۹۹ دالر برای پیش 

فروش عرضه شده است.

شــرکت Miggo ســازنده تجهیزات جانبی دوربین های 
عکاسی، قاب منحصر به فردی موســوم به Pictar را برای 
گوشی آیفون طراحی کرده که امکانات گسترده ای را برای 
کنترل فیزیکی دوربین گوشی مذکور در دسترس کاربران 

قرار می دهد.
این قاب همچنین مجهز به امکانات مناســبی برای ارتقای 
کیفیت عکس های گرفته شــده با آیفون اســت. البته این 

به معنای تبدیل دوربین این گوشــی بــه دوربینی با دقت 
دوربین های حرفه ای DSLR نیســت؛ اما وضوح و جزئیات 

عکس ها بدین شیوه بیشتر می شود.
قاب یاد شده تقریبا سه چهارم گوشی آیفون را دربر می گیرد، 
هر چند لنز گوشی را نمی پوشاند. این قاب با آیفون 4 اس و 

مدل های بعدی آیفون تا آیفون ۷ سازگاری دارد.
البته این قاب از اســتحکام الزم برای حفاظت از گوشی در 

برابر سقوط و فشارهای ناگهانی برخوردار نیست. قاب مذکور 
باعث می شود آیفون ظاهری شبیه به دوربین های کالسیک 

پیدا کند.
قاب یاد شده در دسترس گرفتن آیفون برای عکاسی را هم 
تســهیل کرده و مهره های تعبیه شده روی آن دسترسی به 
گزینه های مختلف عکاسی و فیلم برداری آیفون را تسهیل 

می کند.
این قاب دارای ســه دکمه چرخان برای کنترل میزان زوم، 
تعیین حالت عکاسی و در نهایت کنترل میزان نوردهی است 
و برای بهینه سازی استفاده از آنها برنامه موبایلی Pictar نیز 

قابل نصب روی گوشی و استفاده است.
مهم تریــن مزیت این قــاب و برنامــه آن، اعمال ســریع 
تنظیمات مد نظر کاربر برای عکاســی روی دوربین است، 
کاری کــه در حالت عادی باید با لمس نمایشــگر و انتخاب 
 تک به تک گزینــه ها در منــوی تنظیمات آیفــون انجام 

شود.
 قاب Pictar برای انتقال دســتورات به گوشی به جای وای 
فای و بلوتوث از اصــوات با فرکانس باال اســتفاده می کند. 
گوشــی با دریافت این اصوات کــه گوش انســان قادر به 
شنیدنشان نیست، تنظیمات اعمال شده از طریق دکمه ها 

را عملیاتی می کند.
 2/1 CR برای استفاده از این قاب باید باتری های 1۳ دالری
AA خریداری شوند که برای 4 تا 6 ماه استفاده کافی هستند. 
از جمله امکانات برنامــه موبایلی این قاب هــم می توان به 
فوکوس دستی و مجزا، افزودن چند حالت عکاسی جدید به 
آیفون، اعمال تنظیمات اضافی روی شاتر و ISO، حالت های 
ورزشــی و ماکروی جدید، اضافه شــدن فیلترهای جدید 
عکاســی و... اشــاره کرد. قیمت این قاب عکاسی 100دالر 

است.

اگر چه دوربین ديجیتال گوشی آيفون از توانمندی های فوق العاده ای برخوردار است، اما نصب يک قاب 
حرفه ای جديد اين قابلیت ها را دوچندان می کند.

اینقاب،آیفونرابهیکدوربینحرفهایتبدیلمیکند

محققان موفق بــه تولید نوع خاصی از پارچه شــده اند که 
 قادر به خنثی کردن تاثیر مخرب ســالح های شــیمیایی 

است.
اســتفاده از این پارچــه و تولید لباس های ضدشــیمیایی 
توســط آن، می تواند جان میلیون ها انســان در سراســر 
جهان را که بــر اثر جنگ هــا و درگیری هــای نظامی در 
 معرض آسیب سالح های شــیمیایی قرار می گیرند نجات 

دهد.
این پارچه جلوی نفوذ گازهای شیمیایی به پوست بدن انسان 

را می گیرد؛ زیرا در آنها از یک چارچوب ارگانیک فلزی برای 
دفع گازهای سمی شیمیایی استفاده شده است. 

 Chemistry of نتیجه این بررسی در نشــریه آمریکایی
Materials منتشر شده است.

مواد به کار رفته در این پارچه مبتنی بر ترکیبی خاص به نام 
metal-organic frameworks یا MOFs هستند که 

از فلز زیرکونیوم گرفته شده است. 
ماده نهایی به دســت آمده که حالت پوری شــکل دارد در 
مواجهه با تسلیحات شیمیایی اثر مرگبار آنها را کاهش داده 

و در نهایت آنها را نابود می کند.
ساختار MOFs به گونه ای است که حتی می تواند گازها را 
نیز جذب و خنثی کند. البته بی ثبــات بودنش، کار با آنها و 

استفاده از آن را دشوار می سازد.
محققان به جای اســتفاده از این پودر بی ثبات روی پارچه، 
MOFs را بــه طــور مســتقیم روی پارچــه ای از جنس 

پلی پروپیلن پرورش و رشد دادند.
محصول نهایی در برابر نفوذ گاز اعصاب مقاومت خوبی نشان 

داد و آن را ظرف 5 دقیقه خنثی و بی اثر کرد. 
انتظار می رود در آینده نزدیک بتوان از این نوع البسه برای 
حفاظت از افرادی اســتفاده کرد که در شرایط خطرناک و 

همین طور در جبهه های جنگ کار می کنند.

تولید پارچه خنثی کننده سالح های شیمیایی

معرفی اپلیکیشن زعفرون؛ 
آشپزی به سبک و سیاق ایرانی
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يادداشت
افتتاح سومین پایگاه جاده ای شاهین شهر

سومین پایگاه امداد نجات بین شهری خیرساز از طریق ویدئو کنفرانس توسط رییس 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در نزدیکی عوارضی بزرگراه شهید کاظمی و 
روستای جهاد آباد از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه افتتاح و به بهره برداری رسید.

چهره

فرماندار شهرستان لنجان با اشــاره به اینکه کار ثبت احوال انتشار بدون کم و کاست اطالعات 
است، بیان کرد: طی سال های گذشته در اداره ثبت احوال شهرستان لنجان خدماتی همچون 
ثبت والدت و صدور شناســنامه، ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات، تعویض شناســنامه های موجود در دست 
مردم، ثبت ازدواج و طالق و نقل تحوالت، صدور گواهی والدت برای اتباع خارجه، تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام 
خانوادگی، جمع آوری و تهیه آمار انسانی و انتشار آن در دستور کار قرار 
 گرفته که این اداره عملکرد قابل قبولی را در این سال ها به خود اختصاص 

داده است.
سید محسن سجاد اذعان کرد: در سال گذشته برای بیش از ۱۷هزار نفر 
از مردم شهرستان لنجان کارت ملی هوشمند صادر شده و در سه ماهه 
نخست سال جاری نیز تعداد ۳ هزار کارت ملی هوشمند برای شهروندان 

لنجانی صادر شده است.
فرماندار شهرســتان لنجان افزود: تک فرزندی، بی فرزندی و ســپس 
سالمندی جمعیت از چالش های مهم جمعیتی کشور است و مطالعات 
پژوهشگران مبنی بر خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی است؛ لذا باید 

سیاست های الزم برای تعادل بخشی جمعیت تدوین و اعمال شود.

فرماندار شهرستان لنجان خبرداد:

صدور بیش از ۲۰ هزار کارت ملی هوشمند در لنجان

محسن جاوری، سرپرســت محوطه باستانی سیلک 
کاشان گفت: نمایشگاه آثار مکشوفه محوطه باستانی 
سیلک به دلیل تعمیر و ساماندهی کف ســاختمان از یکشنبه تا اطالع 
ثانوی تعطیل است و بعد از ســاماندهی بازگشایی خواهد شد در حالی 
که خود محوطه سیلک قابل بازدید است و این تعطیلی فقط شامل موزه 
سیلک است. سرپرست محوطه باستانی سیلک کاشــان با بیان اینکه 
در نمایشگاه آثار مکشوفه محوطه باستانی ســیلک آثار ارزشمندی از 
کاوش های دوره مختلف به نمایش گذاشته است، افزود: اشیای این موزه 
بیشتر سفالینه ها و ابزار سنگی اســت که مردمان سیلک در دوره های 
مختلف از آن استفاده می کردند و در کاوش های مختلف به دست آمده 

و برای معرفی بهتر این محوطه به معرض نمایش گذاشته شده است.
به گزارش ایمنا؛ محوطه باســتانی سیلک به شــماره ۳۸ در تاریخ ۱۰ 

شهریور ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مدیرعامل شرکت تعاونی نانوایان شاهین شهر   
اظهار کرد: در گذشــته که توزیع سهمیه آرد 
نانوایان بر عهده شرکت تعاونی بود نانوایان مشکلی نداشتند، اما متاسفانه 

روند فعلی خرید آرد موجب اعتراض نانوایان شاهین شهر شده است.
ولی ا... دولتشاهی گفت: نانوایان شاهین شــهر به هیچ عنوان از عملکرد 
سامانه اینترنتی خرید آرد راضی نیستند. ســاعت ۱2 شب سامانه برای 
خرید آرد نانوایان باز می شود و همانند مسابقه دو در عرض ۱۰ ثانیه سهمیه 
کارخانه های خوب و درجه یک تمام شــده و نانوایانی که موفق به تامین 
سهمیه شان نشده اند به اجبار آردشان را از کارخانه های درجه 2 و ۳ تامین 
می کنند. در حال حاضر نانوایان باید یا به صورت حضوری برای خرید از 
طریق بانک اقدام کنند که این امر برای شــان بســیار زمان بر است و یا از 
طریق اینترنتی اقدام کنند که در این صورت متاسفانه اغلب نمی توانند آرد 

کارخانه های مرغوب را خریداری کنند.

به علت تعمیرات؛

نمایشگاه آثار مکشوفه 
محوطه سیلک تعطیل شد

مديرعامل شرکت تعاونی نانوايان شاهین شهر:

  خرید آرد در شاهین شهر 
مانند مسابقه دو شده است

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تیران و کرون با اشاره به برنامه های این اداره در ماه 
مبارک رمضان، اظهار کرد: دیدار از ۵2۸ خانواده ایثارگر شامل والدین و همسران شهدا، جانبازان و 

آزادگان تیران و کرون در قالب طرح ضیافت در ماه میهمانی خدا برگزار می شود.
مهرداد حســن پور با بیان اینکه این برنامه با همکاری فرمانداری صورت می گیرد، گفت: مسئوالن و کارکنان بنیاد 

شهید و فرمانداری با حضور در منزل ایثارگران شهرستان ضمن تکریم از 
فداکاری و ایثار آنها،  وضعیت و مشکالتشان را بررسی می کنند.

وی افزود: برگزاری کالس های آموزشی مددکاری، محفل شبی با شهدا و  
قرآن کریم، حضور خانواده های شهدا در مراسم های جزء خوانی قرآن و 
عزاداری شب های قدر  و مسابقه قرآن در خانه مخصوص رده های سنی 
مختلف از جمله دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایام ماه 

مبارک رمضان است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشــان کرد: رسیدگی به امور 
خاص ایثارگران مانند اعتراض به دستگاه های اجرایی و مشکالت درمانی 
در قالب طرح های مختلف و در چارچوب قوانین بنیاد شهید در این ماه 

پیگیری می شود.

ريیس بنیاد شهید و امور ايثارگران تیران و کرون:

۵۲۸ خانواده ایثارگر تیران تکریم می شوند

تیران

شاهین شهر کاشان

نماينده فريدن در مجلس مطرح کرد:

سوال نمایندگان از رییس جمهور 
درباره»فروش گاز رایگان به ترکیه«

نماینده فریدن در مجلس شــورای اسالمی درباره  فريدن
پیگیری مجلس پیرامون فروش گاز رایگان به ترکیه 
اظهار داشت: در این زمینه سوالی را از رییس جمهور مطرح کردیم 

که قرار شده تا ایشان پاسخ دهد.
اکبر ترکی ادامه داد: در زمینه فــروش گاز به ترکیه، صحبت هایی 
چندگانه مطرح شده اســت؛ بنابراین به دنبال سوال نمایندگان از 
رییس جمهور، ایشان باید پاسخگو باشد تا اگر مشکلی در این زمینه 
وجود دارد از آن جلوگیری شود. نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، 
چادگان و بویین میاندشت در مجلس با بیان اینکه قراردادهایی از 
قبل موجود است، گفت: ترکیه مدعی بوده که برای جبران هزینه های 
قراردادهای قبل قیمت را پایین تر می دهد، اما مجلس در این زمینه 
حساس است و موضوع را پیگیری می کند. وی خاطرنشان کرد: در 
همین راستا از رییس جمهور سوال پرسیدیم تا دستور بررسی داده و 

از مسائلی که مشکل ایجاد می کند جلوگیری شود.

مساعدت ۸۰ میلیون تومانی خیرین 
اردستان برای آزادی زندانیان

امامزاده هالل چهل و هشتمین مکان 
دیدنی جهان

رییس دادگســتری اردســتان گفت: در جشن 
گلریزان امسال در اردستان، بیش از ۸۰ میلیون 
تومان برای آزادی زندانیان مالی اهدا شد. محمدرضا کبیری در مراسم 
چهارمین جشــن گلریزان زندانیان غیر عمد در ســالن اجتماعات 
دانشگاه آزاد اسالمی اردستان با بیان اینکه یکی از ویژگی های ماه 
مبارک رمضان قبولی اعمال مومنان است، اظهار کرد: یکی از بهترین 
اعمال در این ماه مبارک کمک و صدقه دادن به فقراســت و باید به 

کسانی که محتاج هستند کمک شود. 
وی اظهــار کــرد: ۱4 زندانــی جرائم مالــی غیر عمد اردســتان 
منتظر مســاعدت مالی خیرین هســتند که امید است با همکاری 
خیرین،تعــدادی از هموطنان کــه در بند به ســر می برند زمینه 
آزادی شــان را فراهم کنیم. رییس دادگســتری اردستان یکی از 
مشکالت شهرستان اردســتان را نداشتن زندان عنوان کرد و اظهار 
داشت: ساخت بازداشتگاهی ۱۵۰ نفری برای شهرستان در دست 

بررسی و پیگیری است تا با تخصیص بودجه ساخت آن آغاز شود.

مدیر اجرایی حرم هالل بن علی )ع( آران و 
بیدگل گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار 
و ۳۰۰ گردشگر خارجی از ملیت های مختلف از این امامزاده بازدید 
کردند. سیدجواد تکیه با اشــاره به ورود راهنمایان گردشگری ۳۹ 
کشور جهان با عنوان کنوانسیون 2۰۱۷ در بهمن سال گذشته به این 
آستان مقدس افزود: به دنبال این رویداد از ابتدای سال جاری تاکنون 
شاهد رشد فزاینده ورود گردشگران خارجی به این امامزاده هستیم 
که حاکی از تاثیر زیاد ورود و بازدید راهنمایان خارجی از این آستان 
مقدس اســت.وی به معرفی این امامزاده در رســانه ها و سایت های 
خارجی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته شاهد معرفی امامزاده هالل 
بن علی )ع( در مجله تراول فرانسه بودیم که این امامزاده را به عنوان 

چهل و هشتمین نقطه دنیا که ارزش دیدن دارد معرفی کرده بود.

قاب  روز

با مسئوالن

نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
این حوادث تروریستی تلنگری بود برای دستگاه های 
مختلف و دولتمردان ما که بدانند دشمن نخوابیده و با 
تقویت بنیه دفاعی می توان در برابر استکبار ایستاد و از 

موجودیت این ملت دفاع کرد.
محمدجواد ابطحی در خصوص حوادث تروریســتی 
تهران، اظهار کرد: دشــمنان و به خصوص نظام سلطه 
و در رأس آنان آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیســتی 
تمام تالش خود را می کنند که به کیان نظام اسالمی 
و ملت ایران ضربه وارد کنند؛ بنابراین معلوم است که 
 آتش فتنه از کجاست و دستور حمله از کجا صادر شده

 است.
وی افزود: عربستان سعودی پادوی نظام سلطه است، 
اما بدون شک مهم ترین هدف تروریست ها ناامن جلوه 
دادن ایران بود و می خواستند این پیام را بدهند که ما 
می توانیم مرکز ایران و نقاط حساس پایتخت را مورد 

حمله قرار دهیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: از اهداف دیگر تروریست ها انداختن تفرقه 
و درگیری میان شیعه و سنی، قومیت گرایی همزمان 
با اعالم رای گیری برای استقالل کردستان و یک نوع 

باج گیری از نظام ایران در خصوص مسئله قطر بود.
ابطحی بابیان اینکه خوشبختانه تروریست ها به هیچ 
یک از اهداف خود نرسیدند، گفت: حتی مجلس برای 
یک ثانیه هم تعطیل نشــد و آنها نتوانستند به صحن 
مجلس نفوذ کننــد. در حرم امام راحــل نیز ناموفق 
بودند؛ البته این حوادث تلنگری بود برای دستگاه های 
مختلف و دولتمردان ما که بدانند دشمن نخوابیده  و با 
تقویت بنیه دفاعی می توان در برابر استکبار ایستاد و از 

موجودیت این ملت دفاع کرد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: در خصوص واکنش کشورها به این 
حادثه تروریستی باید گفت که تعدادی از این کشورها 
ظاهر را حفظ می کنند هر چند که آمریکا ظاهر را هم 
حفظ نکرد و به درستی باید گفت که خداوند دشمنان 
ما را از احمق ها آفریده است، اما اکثر کشورها همدلی 
و همراهی خود را با ملت ایران نشان دادند که این یک 
شکست دیگر برای اســتکبار و عقبه های استکبار که 

داعش و منافقین هستند، قلمداد می شود.

ابطحی: 

مهم ترین هدف تروریست ها 
ناامن جلوه دادن ایران بود

شــهرضا، یکی از شهرستان های بین 
راهی کشور محسوب می شود که در 
مسیر اتصال ۵ استان کشــور قرار دارد. همین مسئله باعث 
شده تا تجارت و داد و ســتد یکی از مهم ترین مشاغل مردم 
این شهرستان به ویژه مردمان شــهرضا محسوب شود که از 

گذشته های دور تاکنون به آن اشتغال داشته اند.
حجم باالی کاال و خدماتی که به این شهرستان وارد و از آن 
خارج می شده باعث شده تا قیمت انواع کاال و خدمات به ویژه 
پوشــاک و خشــکبار در آن ارزان تر از دیگر مناطق باشد. به 
همین دلیل کسبه از شهرســتان های اطراف مثل سمیرم و 
مبارکه و مناطقی که قبال بخشی از این شهرستان بوده اند مثل 
دهاقان و حتی مناطق دورتر مثل جرقویه و آباده، برای خرید 

عمده کاالهای خود به شهرضا مراجعه می کردند.
مجموعه این موقعیت تجاری باعث شده تا شهرضا به عنوان 
یکی از مهم تریــن و بهترین مقاصد تجاری برای کســبه و 

بنکداران در اکثر مناطق کشور شناخته شود.
پراکندگی واحدهای صنفی و تجاری شهرضا نیز از گذشته به 
گونه ای بوده است که هم امکان دسترسی همه مردم به بیشتر 
مواد مورد نیاز را فراهم می کرده و هــم از تجمع یک یا چند 

رشته شغلی در یک منطقه جلوگیری می کرده است.
بر اساس اعالم اتاق اصناف شهرضا در این شهرستان، ۹ هزار 
واحد صنفی وجود دارد که اگر به طور متوسط هر واحد زمینه 
اشتغال تنها 2 نفر را ایجاد کرده باشد، بیش از ۱۸ هزار نفر در 

اماکن صنفی شهرضا مشغول به کار هستند.

اما چندسالی است که روال متعادل سابق در این شهرستان 
تغییر کرده و فروشــگاه های زنجیره ای در گوشه و کنار شهر 

ایجاد و نمای فضای کسب و کار را دگرگون کرده است.
راه اندازی فروشــگاه های زنجیره ای به صورت چشمگیری 
درحال توســعه اســت و به جرأت می توان گفت در بیشتر 

خیابان های اصلی شهر، قد علم کرده اند.
غول های تجاری که اکثر مواد مورد نیاز خانوار از خشکبار تا 
پوشاک و لوازم التحریر را در یک مکان عرضه می کنند. ایجاد 
این واحدهای صنفی بزرگ یکی از ناگزیرهای زندگی مدرن 
امروزی است، اما اندکی تدبیر در ســازماندهی و ایجاد آنها 
می تواند برخی از مشــکالت را که در نتیجه تاسیس اینگونه 

واحدهای صنفی ایجاد شده کاهش داده و از بین ببرد.
خرید از این فروشــگاه ها عالوه بر دریافــت تخفیف، حس 
خوشایندی به خریدار می دهد به طوری که هر فرد می تواند 
مدت ها در این فروشــگاه قدم بزند و کاالی مورد نیاز خود را 
از بین چندین برند انتخاب کند، اما عده ای نیز از رشــد این 
فروشــگاه ها احســاس خطر کرده و برای آینده شغلی خود 

نگرانند.
خرده فروشان و واحدهای کوچک صنفی از اینکه تمامی شهر 
مملو از تبلیغات تخفیف این فروشــگاه ها شده حس خوبی 

ندارند و وجود آن را باعث کسادی کار خود می دانند.
اگر چــه وجود فروشــگاه های زنجیــره ای یکــی از ارکان 
توسعه یافتگی اســت و نقش تاثیرگذاری در برقراری ثبات 
قیمت ها در بازار دارد، اما به اعتقاد برخــی بازاریان فعالیت 

این فروشگاه ها بسیاری از خرده فروشان محلی را تحت شعاع 
قرار داده و به نوعی رونق کار فروشگاه های زنجیره ای کسادی 

فعالیت خرده فروشان محله ای را به دنبال داشته است.
اگر کمی دقیق تر مسئله را بررسی کنیم متوجه می شویم که 
خرده فروشان سنتی و به اصطالح قدیمی های بازار شهرضا 

حق دارند و باید فکری به حال آنها شود.
یکی از مهم ترین اصول در توســعه واحدهای صنفی و صدور 
پروانه کســب، توجه به آمایش سرزمینی اســت، به عبارت 
ساده تر باید ببینیم آیا تاسیس یک واحد صنفی جدید در یک 
منطقه ضروری است؟ و آیا تعادل نسبی بین جمعیت ساکن در 
آن منطقه با اصناف آن وجود دارد یا خیر؟ زیرا اگر این تعادل 
نسبی نباشد یا واحد صنفی جدیدالتاسیس متضرر می شود 

یا فروشگاه هایی که قبال در آن منطقه بودند زیان می بینند. 
ایسنا برای بررسی بیشــتر این موضوع با سمیه محمودی، 
نماینده مردم شــهرضا در مجلس به گفت و گو پرداخت که 

در ادامه می خوانید:
سمیه محمودی بیان کرد: شهرستان شهرضا به علت موقعیت 
خاص جغرافیایی در مسیر تالقی ۵ استان کشور قرار دارد و 
همین عامل باعث شده تا این شهرستان از گذشته های دور 
تاکنون به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم منطقه محسوب 
شود. وی اظهار کرد: کسبه و تجار شهرضا از گذشته به رعایت 
انصاف و عــدل و خرید و فروش و معامــالت تجاری معروف 
بوده اند، از سوی دیگر اعتقادات عمیق مذهبی آنان نیز باعث 
شده تا کسبه شــهرضایی به عنوان مهم ترین حامی هیئات 
مذهبی و از مهم ترین بانیان مجالس اهل بیت )ع( نیز معروف 

و مشهور باشند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی افزود: سابقه 
کهن شهرضا در حوزه داد و ستد و معامالت تجاری که همواره 
همراه با ویژگی رعایت انصاف از سوی کسبه آن بوده، به عنوان 
یکی از مهم ترین بخش های تاریخ و تمدن شهرستان محسوب 
می شده اســت. محمودی گفت: موقعیت بین راهی شهرضا 
باعث شــده تا همواره حجم زیادی از کاالهای تجاری به این 
شهرستان وارد و صادر شود که همین عامل به تعادل قیمت و 
بهای تمام شده کاالهای مختلف منجر شده، در نتیجه بهای 
بسیاری از انواع کاالها و خدمات در شهرضا ارزان تر از مناطق 
اطراف آن بوده اســت.وی اذعان کرد: متاســفانه در سالیان 
اخیر شــاهد افتتاح تعدادی از فروشــگاه های بزرگ عرضه 
 انبوه کاالهای مختلف در ســطح شهر شــهرضا هستیم که
  این مســئله تعادل تجــاری در نظــام عرضــه و تقاضا را

 بر هم زده است.

فروشگاه های زنجیره ای، زنجیری بر گردن خرده فروشان شهرضا

 اردستان

آران و بیدگل

لنجان

شهرضا

معاون فرماندار کاشان:

گران فروشی نان تحت عنوان »نان 
بزرگ« و »کنجدی« ممنوع است

معاون برنامه ریــزی، اداری و مالی فرمانداری 
کاشان با بیان اینکه حجم باالی شکایات مردمی 
در مورد قیمت نان ســنگک و بربری با آرد یارانه ای رسیده است، 
گفت: طبق این شــکایات برخی نانوایان تحت عنوان نان سنگک و 
بربری بزرگ و پر کنجد، نان را با قیمت باالتر از قیمت مصوب عرضه 
می کنند. مسعود خاندایی افزود: در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان 
عالوه بر سایر مصوبه ها، قیمت دو نوع نان مزبور شامل نان سنگک و 
پرکنجد به وزن 4۵۰ گرم قرص نان و 2۵ گرم کنجد ۹هزار ریال و نان 
بربری پرکنجد به وزن ۵۰۰ گرم چانه خمیر و 2۵ گرم کنجد هفت 
هزار ریال تصویب و مقرر شــد. نرخ نامه مزبور در اسرع وقت تهیه و 
ابالغ می شود. وی خاطرنشان کرد: طبخ نان مطابق با کیفیت و کمیت 
قبلی مندرج در نرخ نامه به قوت خود باقی و خارج از ضوابط و تحت 

عناوین دیگر به عنوان نان بزرگ و پشت و رو کنجد ممنوع است.

کاشان

خمینی شهر

اخبار کوتاه

 برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی)ع( در شهرضا 

کلنگ طرح درمانی خیرساز در نطنز به زمین خوردپخت و توزيع ۴ هزار قرص نان در شهر چادگان

برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی )ع( در خور
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7 فرماندار بن از دستگیری 22 فعال حوزه مواد مخدر در این شهرستان و تحویل آنان به 
مراجع قضائی طی 80 روز گذشته خبر داد و گفت: این میزان کشفیات مواد مخدر در 

بن، نسبت به سال گذشته رشد 180درصدی داشته است.

دستگیری 22 فعال مواد مخدر در شهرستان بن
اخبار

صادرات کاال از چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور23 میلیون 
دالر ارزآوری داشته است.

رییــس اداره بازاریابی خارجی اســتان گفت: ازابتدای امســال 
تاکنون بیش از هشــت هزار تن کاال ازچهارمحــال و بختیاری به 
 خارج از کشور صادر شــده که 23 میلیون دالر ارزآوری به همراه 

داشته است.
ســیاوش نظری افزود: لوازم خانگی برقی، مصالح ســاختمانی، 
ورق های فوالدی، مخازن و سیلندر گاز، مصنوعات پالستیکی، مغز 
بادام، ماشین آالت و دستگاه های برقی و همچنین مصنوعات فلزی 

از جمله کاالهای صادراتی است.
نظری با اشاره به رشــد 17 درصدی صادرات کاال از استان نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل گفت: این کاالها به کشورهای عراق، 

افغانستان، هندوستان، امارات و پاکستان صادرشده است.

چوقا، این هنر دستي اصیل و بومي، نشان ملي مرغوبیت صنایع 
دستي را دریافت کرده  و در فهرست آثار ملي کشور ثبت شده 
است. شلوار دبیت و کاله نمدی و همچنین لباس های رنگارنگ 

زنان بختیاری، ازجمله دیگر آثار صنایع دستی استان است.
صنايع دستي و تحقق اقتصاد مقاومتي

کوهرنگ یکی از شهرستان های چهارمحال و بختیاری است 
که در تولید انواع صنایع دســتی اســتان، یکی از موثرترین 
شهرستان هاست و در این رابطه رییس اداره میراث فرهنگي، 
گردشــگري و صنایع دســتي کوهرنگ در مورد نقش تولید 
صنایع دســتی در تحقق اقتصاد مقاومتی مي گوید: یکي از 
موثرترین اهداف اقتصاد مقاومتي، تولید صنایع دستي، بومي 
و محلي اســت که باعث رونق اقتصادي در سطح روستاها و 

مناطق محروم مي شود.
به طور قطع صنایع دستي به دلیل وجود همزمان ظرفیت هاي 
عظیم اقتصادي و فرهنگي مــي تواند نقش موثري در تحقق 
منویات معظم له و شعار ســال جاري که مبتني بر فرهنگ و 

اقتصاد است، داشته باشد.
 ترویج صنایع دستي یکي از راه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي 
اســت که مســئوالن مي توانند با حمایت از این هنر و ارائه 

تســهیالت به بانوان خانه دار در کنار آموزش صنایع دستي، 
گامي مهم در راستاي اقتصاد مقاومتي بردارند.

معضلي به نام صنايع دستي چيني از چوقا تا نمد
رییس اداره میراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دســتي 
کوهرنگ با بیان اینکــه ورود کاالهاي چینــي معضالتي را 
به وجود آورده است افزود: هر کاالیي که وارد مي شود متاسفانه 
هم در بحث قیمت و هم در زمینه ســنتي بودن به تولیدات 

محلي ما آسیب مي زند. 
وي گفت: بر اساس گزارشات واصله، نمونه هاي تقلبي، کپي 
شده و بي کیفیت صنایع دستي ایران از کشور چین، این هنر 
غني و قابل توجه بختیاري را تحت الشــعاع قرار داده و یک 
تلنگر بزرگ است؛ به طوري که فرش و خاتم و اخیرا هم چوقاي 

چیني وارد کشور شده است.
سمیعي گفت: ساخت، تولید و عرضه محصوالتي که در قالب 
صنایع دستي تعریف مي شوند، بعضا با چنان ظرافتي انجام 
مي پذیرد که امکان تشــخیص تولیدات اصــل و با اصالت از 

نمونه هاي کپي و تقلبي دشوار و ناممکن مي شود.
مشکالت توليد کنندگان

از دیگر موارد بروز این مشــکل را مي توان در تورم، دستمزد 

باال و گران شدن مواد و مصالح اولیه هنرمندان بیان کرد. ورود 
صنایع دستي نامرغوب و ارزان و خارجي از برخي کشورها، از 
دست رفتن بازار هدف در داخل و خارج از کشور به دلیل برخي 
سیاست هاي غلط، رقابت شدید بین کشورها و تولیدکنندگان 
براي تصاحب بازارها، مهاجرت روســتاییان به شــهر و روي 
آوردن آنها به شغل هاي کاذب را نیز مي توان از عوامل موثر در 

بروز این مشکل برشمرد.
پرداخت نشــدن تســهیالت به هنرمندان صنایع دستي از 
دیگر مشــکالت تولید کنندگان صنایع دستي است که پول 
تهیه مواد اولیه را ندارند و معمــوال مجبورند مواد را با قیمت 
باال تهیه کنند؛ درحالي  که این هزینه ها با قیمت تمام شده  
محصول برابري نمي کنند و ســودي که در نهایت از فروش 
این محصوالت به دســت مي  آید، آن قدر نیست که موجب 

دلگرمي هنرمند شود.
نداشــتن شــناخت کافــي و مناســب از بازارهــاي 
جهاني)بازارهدف( و بي اطالعي از ســالیق مشتریان، توجه 
نکردن به سطح کیفي تولید و نوآوري در محصوالت تولیدي 
و نبود تبلیغات و بازاریابي داخلــي و خارجي، از عمده ترین 

تنگناها و موانع بر سر راه صنایع دستي است.
راهکارهايي براي رشد و گسترش صنايع دستي

ایران یکي از 10 کشــور پرجاذبه گردشگري در جهان است 
و آثار بي شمار تاریخي، باســتاني و جاذبه هاي طبیعي آن به 
حدي است که هر گردشــگري را با هر سلیقه یا هر بینش و 
تفکري به سمت خود جلب مي کند؛ ولي آمار ورود گردشگران 
بین المللي حتي طي سال هاي اخیر که شاهد رشد چشمگیر 

آن بوده ایم، حدود یک تا یک ونیم میلیون نفر بوده است.
ابتدا باید به پیش زمینه یا پیش نیاز توسعه صنایع دستي در 
کشــور و ارائه راهکار در این بخش یعني تقویت گردشگري 

بپردازیم.
قدم اول، اصالح ساختار مدیریت گردشگري و به تبع آن صنایع 
دستي است. مقررات زدایي، جایگزیني ضوابط اصولي و تغییر 
بنیادین و پرهیز از بوروکراســي اداري، از مهم ترین نیازهاي 

این بخش است.
مسئله دیگر اطالع رساني، فرهنگ سازي، مطالعه عمیق روي 
موانع فرهنگي با هدف معرفي مراکز جــذاب و جالب توجه 
براي گردشگران است که این مهم با ارائه آموزش هاي الزم به 
میهمان و میزبان از طریق رسانه هاي گروهي قابل تحقق است.

 از آنجا که اشتغال به صنایع دســتي در بسیاري از روستاها، 
بیشتر در فصول بیکاري صورت مي گیرد، این امر در پیشگیري 
از مهاجرت فصلي روستاییان به شهرها نیز بسیار حائز اهمیت 
است.ایجاد اشــتغال روســتایي، افزون بر اینکه از مهاجرت 
روستاییان به شــهر جلوگیري مي کند، از اضافه شدن تعداد 

بیکاران در شهرها نیز مي کاهد.
معضل قاچاق در عرصه ها و حوزه هاي متعدد بازار ایران سایه 
افکنده و بعضــا در این میان، وارد شــدن اقالم و محصوالت 
تقلبي، هویت و شناسه فرهنگي غني و ایراني اسالمي کشور 

ما را هدف قرار مي دهد.

با مسئوالن

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشســت بررسی 
اعتبارات اســناد خزانه چهارمحــال و بختیاری گفت: 
مدیران ادارات بایــد با تمام توان در جــذب اعتبارات 

دستگاه خود تالش کنند.
قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: جذب اعتبارات به 
موقع، زمینه ساز توسعه بیشتر این استان است. استاندار 
چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: ایجاد اشــتغال و 
رفع بیکاری در این استان، از اولویت های مهم مسئوالن 

چهارمحال و بختیاری است.
وی همچنین به مشــکالت کمبود آب در برخی نقاط 
استان اشاره کرد و افزود: کاهش بارش ها و خشکسالی 
موجب بحران آب در برخی نقاط این استان شده است 
که باید زمینه حل مشکالت کمبود آب در این مناطق 
فراهم شــود. اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 

مشکالت کمبود آب شهرستان سامان باید حل شود.

استاندار چهارمحال و بختياری:

مدیران استان  در مسیر جذب 
اعتبارات حرکت کنند

ارز آوری 23 میلیون دالرصادرات 
کاال ازچهارمحال و بختیاری

سال هاست که مردان بختياري از چوقا که گاهي هم »چوخا« ناميده مي شود استفاده مي کنند که نوعي عباي 
دهقاني است و زنان بختياري با سليقه خاصي آن را از پشم سفيد طبيعي مي بافند و در حال حاضر بهترين نوع 

چوقا توسط زنان طايفه »کيارسي« بافته مي شود که حدود 20 تا30 روز طول مي کشد.

مدیر حج و زیارت چهارمحال وبختیاری گفت: امسال 
390 زائر متشکل از سه کاروان ازاین استان برای برپایی 
حج تمتع به خانه خدا مشرف می شوند.یوسف آقابزرگی 
افــزود: تاکنون 20 نفر در لیســت انتظار نام نویســی 
کرده اند که در صــورت اختصــاص کاروان جدید به 
استان چهارمحال و بختیاری، این گروه اعزام می شوند.

وی گفت: از این ســه کاروان، دو کاروان مدینه قبل و 
یک کاروان مدینه بعد اســت و اعزام زائران از نیمه اول 
مردادماه انجام می شــود.آقا بزرگی گفت: برای تشرف 
به خانه خدا 654 نفر تا 31تیرماه ســال 85 نام نویسی 
کردند که این تعداد براساس اولویت های اعالم شده به 
سرزمین وحی اعزام خواهند شد. وی افزود: متقاضیان 
اعزام حج تمتع باید دارای گذرنامه بین المللی تک نفره 
با تاریخ اعتبارپنجم اسفندماه 96باشند. مدیرکل حج و 
زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: جلسات آموزشی 
و انجام آزمایشات و معاینات پزشکی کاروان های حج 

استان، از نیمه اول خرداد ماه آغاز شده است.
هم اینک 13دفتر حج و زیارت در اســتان چهارمحال 

وبختیاری فعال است.

مدير حج و زيارت چهارمحال وبختياری گفت:

تکمیل ظرفیت کاروان های 
حج تمتع

از آغاز امســال تاکنون افزون بریک میلیــون و 500 تن موادخام 
ازمعادن چهارمحال وبختیاری استخراج شده است.

رییس اداره معادن استان گفت: این مواد شامل سنگ تزئینی و نما، 
الشه ساختمانی به منظور تهیه شن و ماســه، مواد اولیه سیمان، 

سنگ گچ وسلیس است.
بهزاد ابراهیمی افزود: اســتخراج این مقدار مــواد معدنی زمینه 

اشتغال هزار و 850 نفر را در معادن استان فراهم کرده است. 
وی گفت: ظرفیت تولیدکلی این معــادن 9میلیون و800هزارتن 

است. 
ابراهیمی گفت: پارسال شــش میلیون تن تولیدات معدنی استان 

بوده است.

استخراج بیش از 1/5 میلیون تن مواد 
معدنی در چهارمحال و بختیاری

وقتی چوقا هم چينی می شود

واردات صنايع دستي بختیاري از چین!

فیلم سینمایی »اسکی باز« به کارگردانی فریدون نجفی هنرمند فیلمساز 
چهارمحال و بختیاری، به جشــنواره بین المللی فیلــم کودک و نوجوان 

اصفهان راه یافت.
این فیلم به تهیه کنندگی محمد احمدی در بخش مسابقه سینمای ایران، 

به جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان راه یافته است.
فیلم اسکی باز داستان یک پسر بختیاری در شهرستان کوهرنگ است که 

در زندگی با مشکالتی دست و پنجه نرم می کند.
این نخستین فیلم ســینمایی فریدون نجفی است که ساخت آن از حدود 
دو سال پیش آغاز شد.سی  امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان از 9 تا 15 تیرماه در اصفهان برگزار می شود. فریدون نجفی در 
بخش فیلم کوتاه نیز تاکنون موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 

فجر و جوایز مختلف جشنواره های بین المللی شده است.

مسئول بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با نیمه 
ماه مبارک رمضان، دو تیم پزشکی با تجهیزات درمانی و بهداشتی به مناطق 

سخت گذر »هیرگان« شهرستان فارسان اعزام شدند.
دکتر مهین غفــاری اظهار کرد: حــدود 700 نفر در مناطــق محروم و 
سخت گذر مناطق یاد شــده، در این اردوی یک روزه، از خدمات درمانی و 

بهداشتی رایگان بهره مند شدند.
وی توضیح داد: گروه های اعزامی متشــکل از پزشک عمومی، پرستار، 
دندان پزشک و بهداشتی و آموزشــی در قالب دو تیم، به ویزیت و مداوای  

بیماران دارای شرایط منطقه و تجویز دارو برای آنها پرداختند.
مسئول بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: در این اردوی 
یک روزه، افزون بر 27 میلیون ریال دارو، خدمات درمانی عمومی و تخصصی 

و اقالم بهداشتی به صورت رایگان در اختیار اهالی این روستا قرار گرفت.

راهیابی اثر کارگردان 
چهارمحالی به جشنواره 

فیلم کودک

ارائه خدمات درمانی رایگان 
در مناطق سخت گذر 
چهارمحال و بختیاری

جمع آوری 
12۰میلیون تومان 
در جشن گلریزان 

چهارمحال و بختیاری

مدیر ستاد دیه چهارمحال و بختیاری شامگاه شنبه در جشن گلریزان شهرکرد که به منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای تاسیس ستاد 
دیه در استان، تاکنون دو هزار و 140 نفر زندانی جرایم غیر عمد آزاد شده اند.

حافظ طاهری با اشاره به اینکه تعداد کل زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شده در سال گذشته 160 نفر بوده است، افزود: میزان بدهی این تعداد زندانی 13 میلیارد و 400 
میلیون تومان بوده که از این میزان پنج میلیارد و 400 میلیون تومان از طریق رضایت طرفین و مابقی از طریق ستاد دیه کشور و اعطای وام به صورت عادی و بالعوض 
ازطریق بانک های عامل تامین شد. طاهری با اشاره به وجود یک هزار و 860 زندانی در زندان های استان، تصریح کرد : از این تعداد، 315 زندانی جرایم غیر عمد هستند 
که 16درصد زندانیان را شامل می شوند. وی گفت: متاسفانه میانگین  زندانیان جرایم مالی در استان بیش از دو برابر میانگین کشور است. طاهری ادامه داد: بسیاری از 
زندانیان بدهی های بسیار کمی دارند و به دلیل نوسانات بازار محبوس شده اند. مدیر ستاد دیه استان ادامه داد: امسال برای نخستین بار در کشور جشن گلریزان دانشجویی 
به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد، برگزار و شش میلیون و 870هزار تومان جمع آوری شد. وی خاطرنشان کرد: در جشن امروز)شنبه( نیز 120 میلیون تومان به 

منظور آزادی زندانیان جرایم غیر عمد توسط خیرین و مردم در استان جمع آوری شد.

ورزشـکاران اسـتان چهارمحـال و بختیـاری در مسـابقات 
انتخابی تیـم ملی دوومیدانـی دو مدال طال کسـب کردند.
مدیـر کل ورزش و جوانـان چهارمحـال و بختیـاری گفت: 
تیم پنج نفـره دوومیدانـی اسـتان چهارمحـال و بختیاری 
موفـق بـه کسـب دو نشـان طـال، یـک نشـان نقـره و یک 

نشـان برنـز در رقابت هـای انتخابـی تیـم ملی شـد.
آقـای قاسـمی افـزود: در ایـن رقابت هـا محمـد صمیمـی 
ورزشـکار اسـتان در ماده پرتاب دیسـک با رکـورد 58 متر 

و 55 سـانتی متر نشـان طـال را از آن خـود کرد.
وی گفـت: امیـر مـرادی دیگـر ورزشـکار چهارمحـال و 
بختیاری نیز در مـاده یک هزار و 500 متر توانسـت رکورد 

سـه دقیقـه و44 ثانیـه را ثبـت و نشـان طال کسـب کند.
قاسـمی افـزود: همچنیـن محمـد ارزنـده در پـرش طول، 
نشـان نقـره و مهـدی جعفـری در800 متـر نشـان برنـز 
را بـه خـود اختصـاص دادنـد. مهـدی مـرادی دیگـر 
 دوومیدانـی کار اسـتان نیـز در 800 متـر بـه مقـام چهارم 

رسید.
نـان چهارمحـال و بختیـاری  مدیـرکل ورزش و جوا
گفـت: منتخبـان بـا راه یافتـن بـه اردوی تیـم ملـی، 
 خـود را بـرای حضـور در رقابت هـای قهرمانـی آسـیا 

آماده می کنند.
بیسـت و دومیـن دوره مسـابقات دوومیدانـی قهرمانـی 

درخشش دو ومیدانی کاران در مسابقات انتخابی تیم ملی

بیــش از 400 پایــگاه اوقــات فراغــت دانــش آموزی، 
 تابستان امسال در اســتان چهارمحال و بختیاری فعالیت

 می کند.
مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری گفت: بیش 
از 41 هزار دانش آموز در سراســر استان تحت پوشش این 

طرح قرار می گیرند. 
بهروز امیدی افزود: تقویت آگاهی های دینی مبتنی بر قرآن 
و عتــرت، کتابخوانی، مطالعه و پژوهش، برنامه گســترده 
ورزشــی، اردو های جهادی، زیارتی، ســیاحتی، علمی و 
گردشــگری، مهارت آموزی در ابعاد فنی حرفه ای، هنری و 
مهارت های زندگی، شناسایی، معرفی و تقدیر از اختراعات 
و ابتکارات جوانان، از جملــه برنامه های  پایگاه های اوقات 

فراغت دانش آموزی در تابستان است.
به گفته وی طرح اوقات فراغت در استان از سوم  تیر ماه به 

مدت 8 هفته در سطح  استان  برگزار خواهد شد.
مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: بروز 
و ظهور استعدادها و خالقیت ها، رشد و بالندگی مهارت ها 
و توانایی های دانــش آموزان ، کســب ارزش ها و فضایل 
اخالقی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خودباوری در 
دانش آموزان، از کارکردهای مهم برنامه های غنی ســازی 

اوقات فراغت است.

فعالیت 4۰۰ پایگاه اوقات فراغت 
دانش آموزی در استان

امســال 500تن توت فرنگی درگلخانه هــای چهارمحال 
و بختیاری کشــت شــده اســت. مدیــر باغبانــی جهاد 
کشــاورزی اســتان گفت: هم اکنون ســه هکتار از مزارع 
 گلخانه ای این استان به کشت توت فرنگی اختصاص یافته

 است.
شیرانی با اشــاره به وجود19هکتارگلخانه در استان گفت: 
از این تعداد، شش گلخانه به کشت توت فرنگی اختصاص 

یافته است.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: 
کاماراسو، سلوا و گاویوتا، مهم ترین ارقام توت فرنگی است 

که در گلخانه های استان کشت می شود.
شیرانی با بیان اینکه کشــت این محصول به صورت نشاء 
درگلخانه هــا انجام می شــود، گفت:تولیــد این محصول 
گلخانه ای ساالنه 500 تن است که به طور میانگین در هر 

مترمربع، ساالنه 12 کیلوگرم برداشت می شود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه این محصول به استان های همجوارصادرمی شود، 
گفت: توت فرنگی درشهرهای بلداجی، هفشجان و همچنین 
روســتای کاکلک به صورت گلخانه ای کشت می شود که 
عالوه بر تامین نیاز داخل اســتان، به استان های همجوار 

نیز صادر می شود.

 تولید 5۰۰ تن توت فرنگی
در گلخانه های چهارمحال

 آسـیا، تیر ماه امسال در شـهر اودیشای هندوسـتان برگزار
 می شود.

تيم پنج نفره دووميدانی استان 
چهارمحال و بختياری موفق به کسب 

دو نشان طال، يک نشان نقره و يک 
نشان برنز در رقابت های انتخابی تيم 

ملی شد

دوهزارو500 کودک درچهارمحال وبختیــاری زیرچترحمایتی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( هستند.

مدیرکل کمیته امدادامام خمینی)ره( استان گفت: این کودکان 
درگروه سنی زیر شش سال هستند.

علی ملکپورافزود: درطرح حمایت ازاین قشر، ماهیانه 130میلیون 
تومان کمک هزینه تغذیه به کودکان پرداخت می شود.

وی گفــت: در دو ماهــه اخیر240میلیــون تومان بــه صورت 
 کارت خرید به کودکان نیازمند و زیر شــش ســال این اســتان 

اهدا شد. 
25 هزار و 700 خانوار درچهارمحال وبختیاری زیر پوشش کمیته 

امداد امام خمینی )ره( هستند.

دوهزار و5۰۰ کودک؛ زیرچترحمایتی 
کمیته امداد امام خمینی)ره(

معاون بهبودتولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری 
گفت: کشت نشای برنج در شالیزارهای استان با کشت ارقام چمپای 
محلی، گرده  محلی،کوهرنگ، سازندگی و فیروزان آغاز شده است. 
حمیدرضا دانش افزود: امســال تاکنون بیــش از 2800هکتار از 
شالیزارهای اســتان نشــا کاری شــده که پیش بینی می شود از 
شالیزارهای این اســتان 15هزار تن شــلتوک و 12هزار تن برنج 

برداشت شود.
وی گفت: 70 درصد شــلتوک تولیدی این اســتان به برنج سفید 

تبدیل می شود.
به گفته وی، تاکنون بیشــترین ســطح برنج بــا 1600 هکتاردر 
 شهرســتان لردگان و کمترین ســطح با 25 هکتار کشــت شده

 است. 
وی گفت: عمده محصول برنج اســتان در لردگان، کیار و فارسان 
تولید می شــود. دانش همچنین ازتغییرالگوی کشــت از برنج به 
ارزن، سورگوم و... خبرداد وگفت: این اقدام به منظور صرفه جویی 

در مصرف آب انجام شده است.
وی یادآور شد: کشت نشا در اراضی برنج تا پایان دهه  نخست تیرماه 

ادامه دارد.

آغازکشت برنج درشالیزارهای 
چهارمحال وبختیاری

کارگاه تولید نمد در شهرک صنعتی شهرکرد به بهره برداری رسید. 
معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: برای راه اندازی 
این کارگاه بخش خصوصی با مشــارکت بخش دولتی سه میلیارد 

ریال اعتبار سرمایه گذاری کرده است.
مهرداد رئیســی افزود: با بهره برداری از این کارگاه زمینه اشتغال 
مســتقیم 15نفر فراهم شــد و 21 نفر هم به صورت غیر مستقیم 

مشغول به کار شدند.
وی گفت: این کارگاه در حال حاضــر با توان تولید ماهانه یک هزار 
متر مربع نمد، در راستای ایجاد ظرفیت های جدید در بازار های ملی 

و بین المللی ایجاد شده است.
شهرک صنعتی شــهرکرد در فاصله پنج کیلومتری مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

معاون صنايع دستی چهارمحال و بختياری خبر داد:

افتتاح کارگاه تولید نمد در شهرک 
صنعتی شهرکرد

شهرستان
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از مهم تریــن مخترعانی که می تــوان به آنها اشــاره کرد، 
لئونــاردو داوینچــی، هنرمنــد و مختــرع ایتالیایی دوره 
 رنســانس اســت کــه اولیــن طــراح هواپیما به شــمار 

می رود.
همچنین توماس ادیسون با 1093 اختراع ثبت که مهم ترین 
آنها المپ رشته ای و گرامافون است را می توان نام برد. در 
واقع روند اختراعات و ابتکارات هیچ زمانی متوقف نخواهد 
شد و همیشه در طول زمان با ذهن خالق افرادی که همیشه 
در پی کشف و رسیدن به راه های تازه هستند، به حیات خود 

ادامه خواهد داد.
 در قانــون ثبــت اختراعات طرح هــای صنعتــی وعالئم 
 تجــاری مصــوب 13۸۶، اختــراع را این گونــه تعریــف 
کرده اند: اختــراع نتیجه فکر فرد یا افرادی اســت که برای 
اولین بار فرآیند یــا فرآورده ای خاص را ارائه و مشــکلی را 
دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می کنند؛ 
فرآیندی با سابقه  طوالنی مدت که هر لحظه ممکن است در 

ذهن افرادی در سرتاسر دنیا به شکل ایده یا طرح جدیدی 
به وجود آمده و شخص قصد ثبت آن را در قالب یک اختراع 
داشــته باشــد تا بتواند از حمایت های مادی و معنوی آن 

بهره مند شود.
در ماده ۲ قانــون مذکور آمده اســت کــه اختراعی قابل 
ثبت اســت که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی 
باشد و برای اینکه ثبت شــود به گواهینامه ثبت نیاز است؛ 
گواهینامه ای که در ماده 3 قانــون ثبت اختراعات این گونه 
تعریف شده است: ســندی که اداره مالکیت صنعتی، آن را 
برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از 

حقوق انحصاری بهره مند شود.
تا چند سال پیش فردی که قصد داشــت اختراعی را ثبت 
کند مجبور بود با چندین بار مســافرت به تهران و مراجعه 
حضوری بــه اداره مالکیت صنعتی ایــن کار را انجام دهد؛ 
اما خوشبختانه چند سالی است که فرآیند ثبت همزمان با 
پیشرفت تکنولوژی، دیگر به صورت اینترنتی در سامانه اداره 

مالکیت صنعتی انجام می شود تا هم هزینه رفت و آمد کمتر 
شده و هم تسریع در روند ثبت انجام گیرد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت یک اختراع در ســامانه عبارت 
است از: مدارک شناســایی مثبت هویت متقاضی اختراع، 
اظهارنامه اختراع، توصیف اختــراع، ادعانامه، خالصه ای از 
توصیف اختراع و نقشــه )در صورت لزوم( که پس از ارسال 
و پرداخت هزینه طرح درخواستی، مورد ارزیابی داوران در 
مراجع ذی ربط )که از ســوی اداره معرفی می شــوند( قرار 
گرفته و در صورت تایید پس از ثبت در روزنامه رسمی کشور، 
گواهی ثبت اختراع برای متقاضی صادر می شود و درصورتی 
که مورد تاییــد داوری قرار نگیرد، پــس از تکمیل مدارک 
ارسالی برای اداره مذکور، درخواست بررسی دوباره مطرح 
می شود. مدت حمایت از یک اختراع در کشورمان۲0 سال از 
تاریخ تسلیم اظهارنامه است؛ به این شرط که هزینه تمدید 

اعتبار به موقع پرداخت شود. 
در واقع فرآیند ثبت اختراعات با پیچیدگی ها و مدت زمان 
طوالنی که برای ثبت آن سپری می شود، نتیجتا حقی را به 
صورت انحصاری و موقت برای مخترع فراهم می آورد که پس 
از آن بتواند از حاصل فکر و ایده خود بهره برداری الزم را چه 

از لحاظ مادی و چه معنوی صورت دهد.
 امــا بجــز آن عــدم حمایت هــای الزم از اختراعاتــی 

که به ثبت می رسد از سوی 
 نهادهای متولــی، موجب 
ازبین رفتن انگیزه و اشتیاق 
مختــرع بــرای ایده هــا و 
طرح هایــی می شــوند که 
پتانســیل های الزم را برای 
جهانی شــدن داراســت و 
می توان آنهــا را در آینده 

ثبت کرد.
تجاری ســازی اختراعات 
یکی از جنبه های بســیار 
مهم و موثر برای پیشرفت 
یک کشور از جنبه اقتصادی 
محسوب می شود که امید 
آن مــی رود مســئولین 
توجهات خــود را بیش از 
پیش به این امــر معطوف 
کــرده و ســرمایه گذاری 

عظیمی را برای حمایت از طرح هــا و اختراعات مخترعین 
محترم انجام دهند تا هر چه زودتر شاهد شکوفایی اقتصاد 

کشور در حوزه اختراعات و ابتکارات باشیم.

يادداشت
هشدار تامین اجتماعی درباره انتشار اخبار استخدامی در فضای مجازی

مشــاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
متقاضیان، اخبار استخدام در این سازمان را فقط از پایگاه اطالع رسانی و کانال 

تلگرامی سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنند.

اخبار

با مسئوالن

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت: 
در جهت اجرای تبصره 3 ماده 10۲ قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور که دولت را به تبدیل واردات به تولید داخلی باهمان 
برند اصلی مکلف کرد، عملکرد دو ماهه ســال 9۶ صنعت 

دخانیات کشور در تولید معادل 1/4میلیارد نخ بوده است.
 علی اصغر رمزی تصریح کرد: در دو ماهه امســال صنعت 
دخانیات کشور معادل 44/1میلیارد نخ تولید داشته است 
که در مقایســه با تولید مدت مشابه سال قبل 1/۸میلیارد 
نخ معادل 1۲۸ درصد رشد داشــته است و واردات ۲ ماهه 
امسال را به میزان نیم میلیارد نخ اعالم کرد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل ۲/5میلیارد نخ معادل ۸0 درصد 
کاهش در واردات را شاهد هســتیم. رمزی هدف تبصره 
3 ماده 10۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را تامین نیاز 
کشــور از محل تولیدات داخلی و به صفر رساندن واردات 
سیگار بیان کرد که در این راستا نسبت تامین نیاز از محل 
تولیدات داخلی را که در سال 1393 حدود 5۲ درصد بود، 
با به اجرا درآوردن این تکلیف قانون، این نســبت در سال 
1395 به ۸۲درصد افزایش یافت و در سال 139۶ نیز برنامه 
رساندن این نسبت به بیش از 91 درصد در دستور کار قرار 
دارد. وی گفت: عرضه کنندگان غیر مجاز محصوالت دخانی 
به عنوان قاچاقچی تلقی می شوند و با آنها برخورد می شود و 
تنها سه اتحادیه سوپر مارکت، خواربار فروش و سقط فروش 
با شرایطی خاص برای واحدهای صنفی تابعه خود، اقدام 

به صدور پروانه خرده فروشی محصوالت دخانی می کنند.

یک حلقه مار پلنگی در منزلی مسکونی در فالورجان، 
کشف و در طبیعت رها سازی شد.  رییس  اداره حفاظت 
محیط زیســت  شهرســتان فالورجان گفت: بر اساس 
گزارش واحد آتش نشــانی بخش پیربکــران مبنی بر 
زنده گیری یــک حلقه مار در منزل مســکونی واقع در 
دهستان سهروفیروزان، یگان حفاظت اداره شهرستان 
فالورجان بــه منظور تحویل، شناســایی، بررســی و 
رهاسازی گونه مورد نظر اعزام شدند. محمدولید مغربی 
افزود: کارشناســان با اطمینان از سالمتی مار، آن را در 
زیستگاهی شبیه به زیستگاه اصلی اش رهاسازی کردند.  
مار پلنگی، ماری غیرسمی بوده که زیستگاه آن مناطق 
کوهستانی،  دامنه ها،  دشت ها،  مناطق صحرایی و حتی 
باغات و مزارع اســت. نقش این مار بــی آزار در کنترل 

جمعیت جوندگان و حشرات و آفات بسیار مهم است.

طرح سنجش سالمت نو آموزان بدو ورود به دبستان در اصفهان آغاز 
شد. معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان گفت: در این طرح شاخص های 

سالمت هشتاد هزار نوآموز شش سال تمام سنجیده می شود.
پژمان عقدک افزود: طرح سنجش سالمت نو آموزان در  55پایگاه ثابت 

شهری اجرا می شود.
 وی گفت: ضریب هوشی، بینایی، شنوایی و جسمی حرکتی  از مواردی 
است که در این طرح بررسی می شــود و در صورت مشاهده هرگونه 

اختالل،  نوآموزان به مراکز در مانی معرفی می شوند.

 اجرای طرح سنجش سالمت 
در مدارس اصفهان 

۱۲۸درصد افزایش تولید و 
۸۰درصد کاهش واردات سیگار

یک حلقه مار پلنگی در منزل 
مسکونی کشف  شد

بیش از هشت و نیم تن میوه غیربهداشتی در اصفهان معدوم شد.
مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حکومتی استان 
اصفهان گفت: این میزان میوه غیر استاندارد قاچاق شامل انواع سیب 
ســبز فرانســوی و گالبی آفریقای جنوبی بود که به دلیل نداشتن 

مجوزهای گمرکی معدوم شد.
محمد جواد ابراهیمیــان ارزش این محموله قاچــاق را دو میلیارد 
و 500میلیون ریال اعالم کردو افزود: ســازمان جهاد کشــاورزی 
 استان اســتاندارد بودن هیچ یک از این میوه های وارداتی را تایید

 نکرده بود.

امحای میوه قاچاق در اصفهان

ابتکارات جديد نیازمند حمايت مسئوالن؛

شکوفایی اقتصادی با به کارگیری اختراعات محقق می شود

رییس مرکــز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: در ســال 95 یک 
میلیون و 400 هزار وســیله نقلیه فاقد معاینه فنی جریمه شدند 
که 490 هزار مورد آن توسط دوربین های نظارتی و مابقی توسط 

عوامل پلیس اعمال قانون صورت گرفته است.
ســرهنگ احمد کرمی اســد اظهار کرد: 34 درصد اعمال قانون 
وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی در ســال 95 توسط دوربین بوده و 
اســتان های تهران، اصفهان و مرکزی به ترتیب بیشترین اعمال 

قانون را داشته است.
رییس مرکز اجرائیات پلیــس راهور ناجا گفت: از ابتدای ســال 
جاری تاکنون نیز ۸55 هزار مورد جریمه وسایل نقلیه فاقد معاینه 
فنی در سامانه ثبت شده اســت که در این خصوص رکورد جریمه 

خودروهای فاقد معاینه فنی شکسته شد.
کرمی اســد اضافه کرد: دلیل این رکورد و افزایش جریمه در سال 
جاری، کنترل بیشتر وســایل نقلیه بوده اســت؛ ضمن اینکه در 
اصفهان و تهران به ترتیب در ســال 9۶ بیشــترین اعمال قانون 

درخصوص نداشتن معاینه فنی صورت گرفت.

رکورد جریمه خودروهای فاقد 
معاینه فنی شکسته شد

مدیرکل زندان های اســتان اصفهان گفت: بیــش از 50 درصد از 
زندانیان استان اصفهان به جرم مواد مخدر در زندان به سر می برند.

اســدا... گرجی زاده با اشــاره به اینکه طی یک سال گذشته سعی 
داشته ایم آمار ورود به زندان های  استان اصفهان را کاهش دهیم، 
اظهار داشت: طی سال های اخیر میزان ورود به زندان های استان 

اصفهان روند افزایشی پیدا کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ورود به زندان متوقف شده است، تصریح 
کرد: می توان گفت که بیش از 50 درصد از زندانیان استان اصفهان 

به جرم مواد مخدر در زندان به سر می برند.
مدیرکل  زندان های استان اصفهان، در ادامه با اشاره به اینکه فقر و 
بیکاری عامل بازگشت مجدد زندانیان به زندان است، افزود: از این رو 
آموزش مشاغل در زندان های اســتان اصفهان در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته پنج هزار و ۶00 گواهی آموزشی فنی و 
حرفه ای برای زندانیان صادر شده است، ابراز داشت: این گواهینامه ها 

بدون آرم زندان در اختیار مددجویان قرار گرفته است.
گرجی زاده اضافه کرد: از مددجویان و سازمان های مردم نهاد تقاضا 

می شود نسبت به اشتغال زندانیان توجه ویژه داشته باشند.

مديرکل زندان های استان اصفهان

۵۰ درصد زندانیان اصفهان به جرم 
مواد مخدر زندانی هستند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: مسائل مربوط 
به توان بخشــی و درمانی در اولویت اقدامات جمعیت هالل احمر قرار 

می گیرد.
محســن مومنی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت هالل احمر 
برای کمک به آسیب دیدگان، در کنار فعالیت های آموزشی برای جذب 
و هدایت جوانان، اقدام های الزم در مســیر توان بخشی و درمانی را نیز 

مدنظر قرار داده است.
وی افزود: امیدواریم در آینده با گســترش امور مربوط به توان بخشی و 
درمانی، گام بلندی در جهت رفع مسائل مربوط به این مشکالت برداریم و 

شاهد آن باشیم که با کمک خیران در این مسیر حرکت کنیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: اکنون که در شهر 
نطنز با کمک خیران، ساخت مجتمع توان بخشی و درمانی را آغاز کرده ایم، 
باید بتوانیم با همکاری دیگر خیران استان این حرکت را به کل استان و 

منطقه تعمیم دهیم.
وی تصریح کرد: جمعیت هالل احمر وظیفه اصلی و مهم خود )امداد و 
نجات( را همواره مدنظر داشته اســت و همیشه تالش کرده تا بتواند با 
استفاده از ظرفیت های مهم، به بهترین وجه ممکن برای کمک به مردم 

وارد عمل شود.
مومنی بیان کرد: افتخار ما این اســت که در ماه مبارک رمضان، شاهد 
تاسیس و افتتاح ســاختمان فیزیوتراپی به همت نجف علی جهانی از 

خیران شهرستان نطنز هستیم.

 امور توان بخشی و درمانی
در اولویت هالل احمر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: براساس آخرین سرشماری 
انجام شــده، جمعیت حیات وحش مناطق چهارگانه تحت حفاظت اداره کل 
محیط زیست استان، از حدود ۲1 هزار رأس، به بیش از ۲9 هزار رأس افزایش 
یافته است. ظهرابی با بیان اینکه یک سوم جمعیت حیات وحش ایران در استان 
اصفهان است، یادآور شد: بیشترین جمعیت حیات وحش استان را آهو، کل، بز، 

قوچ و میش تشکیل می دهد.
وی همچنین به افزایش تعداد مناطق چهار گانه حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان از 9 مورد در سال 9۲ به 1۲ مورد تا پایان سال گذشته خبر داد و گفت: در 
این راستا یک اثر طبیعی ملی در شهرستان برخوار، یک منطقه حیات وحش در 

آران و بیدگل و یک منطقه در کوه یخاب، مصوب و اضافه شده است.
وی ســطح زمین های تحت حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان را یک میلیون و ۲70هزار هکتار اعالم کرد.

 خرید بیمه سربازی
با پرداخت حق بیمه

 جمعیت حیات وحش استان 
به ۲9هزار رأس افزایش یافت 

مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی، از خرید بیمه سربازی با پرداخت هزینه 
بیمه برای ۲ سال خدمت خبر داد. سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعی اظهار داشت: کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند بعد 
از مدت خدمت بازنشسته شده و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی می شوند. 
وی در ادامه بیان کرد: در همین راستا کسانی که دوران خدمت را سپری کرده اند 
می توانند هزینه بیمه ۲ سال خدمت را پرداخت کنند تا این ۲ سال به سوابق 
بیمه ای آنها افزوده شود. البته اگر فردی کسری خدمت هم داشته باشد به میزان 
مدت زمانی که خدمت کرده است با پرداخت هزینه می تواند بیمه خدمت خود 
را خریداری کند. نوربخش با اشاره به مبلغ پرداختی برای خرید بیمه خدمت به 
منظور اضافه شدن آن به سوابق بیمه ای گفت:  میزان پرداخت برای خرید حق 
بیمه خدمت برای متقاضیان متفاوت اســت و به ازای هر ماه، با توجه به میزان 

دستمزد و حقوق، متقاضی باید هزینه ای را پرداخت کند.

ريیس کمیسیون بهداشت، سالمت و 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر 

اصفهان:

پزشکان از نحوه واگذاری 
شهرک سالمت راضی 

نیستند

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه شهرک سالمت نوع جدیدی از ارائه خدمات سالمت است، اظهار 
داشت: این مرکز می تواند دیگر مراکز درمانی شهر اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تضعیف این مراکز به لحاظ اقتصادی شود.

غالمحسین صادقیان با تاکید بر اینکه اخیرا و به دنبال اخبار واصله، تعدادی از کاربری های شهرک سالمت به صورت انحصاری به برخی از افراد غیر مرتبط واگذار شده 
است، تصریح کرد: این اقدام عالوه بر زیر پا گذاشتن ضوابط وزارت بهداشت، باعث ایجاد نارضایتی در جامعه پزشکی شده است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال می توان به کاربری های مربوط به داروخانه با یک شرکت واگذار شده  اشاره کرد که برای تاسیس داروخانه با آیین نامه و ضوابط مربوطه 
همخوانی ندارد و باعث ایجاد نارضایتی در جامعه داروسازی شده است. صادقیان با اشاره به نزدیک شدن به ایام بهره برداری از شهرک سالمت ابراز داشت: بر این اساس 

از شهردار تقاضا می شود به صورت فوری در قالب یک جلسه اختصاصی، دغدغه های جامعه پزشکی را برطرف کنیم.

مدیر عامل خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه گفت: بیماران 
نقص ایمنی اولیه از سال گذشــته با مشکل تامین داروی 
خاص خود از جمله IVIG پیریوژن مواجه شدند و همچنان 
این مشــکل وجود دارد. ســید محمدباقر حجازی اظهار 
داشت: داروی IVIG یکی از داروهای حیات بخش بیماران 
نقص ایمنی  اولیه است و در صورتی که از این دارو استفاده 

نکنند در معرض خطر مرگ قرار می گیرند.
وی بیان داشت: بیماران نقص ایمنی اولیه برای ادامه حیات 
خود نیازمند تزریق این دارو هســتند که هر ویال آن برابر 
با 750 هزار تومان است که 90 درصد هزینه آن را بیمه ها 
می پردازند. مدیر عامل خیریه بیمــاران نقص ایمنی اولیه 
 IVIG با اشاره به اینکه از سال گذشــته  با کمبود داروی
پیریوژن  مواجه شــدیم و این مشکل همچنان وجود دارد، 
 IVIG اعالم کرد: ســال گذشــته به دنبال کمبود داروی
پیریــوژن و نبود آن در ســطح داروخانه هــا ، از موجودی 
انبارهای دارویی تهران  استفاده کردیم و برای مدتی مشکل 
بیماران حل شد؛ اما امسال برای بار دیگر بیماران در تامین 

این دارو دچار مشکل شده اند.
وی ادامه داد: در گذشته داروی IVIG پیریوژن از سوییس 
وارد می شد که هیچ بیماری به آن حساسیت نداشت؛ اما از 
 IVIG سال گذشته به دلیل عدم وارد کردن این دارو، داروی
اینتراتکت از آلمان وارد می شود که معدودی از بیماران به 

آن حساسیت دارند و به کما می روند.
 IVIG حجازی گفت: حساســیت برخی بیماران به داروی
اینتراتکت به دلیل سیستم ایمنی خود فرد است و اشکال 
از دارو نیســت؛ زیرا 90 درصد بیماران بــه این دارو هیچ 
حساسیتی ندارند. وی گفت: نبود داروی IVIG پیریوژن در 
سطح بازار تنها مشکل اصفهان نیست و  دیگر استان ها نیز 

با این مشکل مواجه هستند.
مدیر عامل خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه حضرت صدیقه 
طاهره )س( بیان داشت: خیریه تاکنون برای رفع مشکل این 
تعداد از بیماران از سوی معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت 

پیگیر بوده؛ اما هنوز نتیجه  ای نگرفته است.

مدیر کل انتقال خون اصفهان گفــت: مرکز انتقال خون 
خواجوی این کالنشهر به مرکز جامع انتقال خون استان 

اصفهان تبدیل می شود.
مجید زینلی افزود: به زودی این مرکز به دستگاه های تولید 
پالسما و پالکت تجهیز می شود و زمینه اهدای پالسما و 

پالکت در مرکز انتقال خون خواجو فراهم خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون در مرکــز انتقال خون 
خواجوی اصفهان به صورت موردی پالکت و پالسمای ضد 
هاری اهدا می شود، گفت: توسعه فعالیت های این مرکز در 
برنامه های اداره کل انتقال خون استان اصفهان قرار دارد. 
مدیر کل انتقال خون اصفهان با اشــاره به اینکه تخت ها 
و دستگاه های مربوط به تولید پالسما برای مرکز انتقال 
خون خواجوی اصفهان، خریداری و سالن خونگیری آن 
آماده شده است، گفت: در انتظار دریافت مجوز نصب آنها 

از سوی سازمان انتقال خون هستیم.
وی تاکید کرد: مرکز تولید پالسما و پالکت اداره کل انتقال 
خون اســتان اصفهان در آینده ای نزدیک به بهره برداری 

خواهد رسید.
زینلی به اهدای پالســمای ضد هاری توسط شهروندان 
اصفهانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته دستگاه های 
مربوط به تولید پالسمای ضد هاری نصب و راه اندازی شد 
و تاکنون ۲۸4 اهدا کننده پالســمای ضدهاری با حضور 

در این مرکز، ۲ هزار و ۲74 واحد پالســمای ضد هاری 
اهدا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه پالسمای ضدهاری برای تولید واکسن 
ضدهاری مورد اســتفاده قرار می گیرد، افزود: پالسمای 
ضدهــاری تولید شــده در مرکز انتقال خــون اصفهان، 
 برای تولید واکسن به ســازمان انتقال خون کشور ارسال 

می شود. 
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به افزایش سه 
درصدی آمار اهداکنندگان خون در این اســتان در سال 
گذشــته گفت: آمار اهداکنندگان خون در این استان در 

سال گذشته به 1۲۸ هزار نفر رسید.

مدير کل انتقال خون اصفهان خبرداد:

تبدیل مرکز انتقال خون خواجو به مرکز جامع انتقال خون استان 

انتقال خونسالمت

مدير عامل خیريه بیماران نقص ايمنی اولیه:

مشکل داروی بیماران نقص ایمنی اولیه همچنان پا برجاست

يکی از استعدادهای نهفته در وجود انسان، ايده پردازی و نوآوری در راستای رسیدن به  میثم هاديان
ساخت و تولید يک محصول است که تحت عنوان »اختراع« از آن نام برده می شود.در کنار 
اختراع، اکتشاف نیز به عنوان فرآيندی مطرح است که نیاز به تحقیق و جست وجو دارد. از آتش که يکی از 
اولین اکتشافات بشری تا برق که يکی از مهم ترين اختراعات در تاريخ معاصر است، توسط افراد مختلفی در 

طول سالیان متمادی ساخته يا کشف شده اند.

 اختراع نتیجه فکر 
فرد يا افرادی است 

که برای اولین بار 
فرآيند يا فرآورده ای 

خاص را ارائه و 
مشکلی را دريک 

حرفه، فن، فناوری، 
صنعت و مانند آنها 

حل می کنند
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جریمه 50 هزار تومانی در انتظار رانندگان متخلف
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا گفت:  استفاده از شیشه دودی به نحوی که 
راننده و سرنشین خودرو قابل تشخیص نباشند، تخلف محسوب می شود و جریمه 

50 هزار تومانی در مراکز استان ها و جریمه 30 هزارتومانی در سایر شهرها دارد.

متهم اسیدپاش:

روز نوزدهم مرداد سال 88 جوانی تلفنی با پلیس تماس  قصدم تخریب خودرو بود نه اسیدپاشی 
گرفت و خبر داد که همسرش را در خانه به قتل رسانده 
است. بالفاصله ماموران و تیم جنایی راهی خانه مورد نظر 
در جنوب تهران شدند. آنها پس از ورود با جسد زن جوانی 
به نام »گل بهار« - 28 ســاله - در اتاق پذیرایی روبه رو 
شدند. پس از تحقیقات مقدماتی و انتقال جسد به پزشکی 
قانونی، مشخص شــد که وی در اثر خفگی جان باخته 
است. شوهر این زن نیز در نخستین مراحل بازجویی به 
قتل اعتراف کرد.او گفت: در حال مشاجره با هم بودیم که 
همسرم به پدر و مادرم ناسزا گفت که نتوانستم خودم را 
کنترل کنم. به همین خاطر عصبانی شدم و با بستن پرده 

توری به دور گردنش او را خفه کردم.
مرد جوان پس از محاکمه در دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران با توجه به درخواست اولیای دم به قصاص محکوم 
شــد، اما چون مقتول یک زن بود، باید والدین او تفاضل 
دیه را پرداخت می کردند تا حکم اعدام اجرا شود، اما به 
علت نپرداختن دیه، این مرد محکوم در زندان بالتکلیف 
باقی ماند و پس از 8 ســال بالتکلیفی سرانجام از قضات 
دادگاه تقاضا کرد به وضعیتش رسیدگی کنند. این مرد در 
جلسه دادگاه از اولیای دم درخواست بخشش کرد و گفت 
یا او را به خاطر تنها دخترش ببخشند یا زودتر اعدامش 
کنند!پس از اظهارات وی، قضات وارد شور شدند و قرار 

است به زودی در این باره تصمیم گیری کنند.

مرد همسرکش:

  مرا به خاطر دخترم ببخشید
 یا اعدام کنید

دونده سرشناس ســراوانی با ضربات چاقو به قتل رسید. 
محمد رضا گمشــادزایی، رییس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان سراوان گفت: طبق اطالعاتی که به دست آمده 
»یحیی تاج ور« دونده و ورزشکار معروف  با ضربات چاقو  
یک  فرد معتاد در یکی از خیابان های سطح شهر سراوان 
به قتل رسید. وی افزود: قاتل از صحنه جرم متواری شده 
و پیگیری های الزم برای دســتگیری وی در دستور کار 
پلیس قرار گرفته اســت. به گفته اهالی ورزش سراوان 
تاج ور جوانی کوشــا و فعال در خدمت به جامعه ورزش 
ســراوان بود و همیشــه آنچه در توان داشت با کمترین 

چشمداشت برای ورزش سراوان انجام می داد.  
حضور وی در مسابقات، قوت قلبی برای دیگر ورزشکاران 
و ورزش دوســتان شهرســتان بود، همچنین به خاطر 
عالقه ای که به علی دایی داشت، سراوانی ها به وی لقب 

علی دایی را داده بودند.

قتل فجیع ورزشکار معروف 
سراوانی

حصر وراثت
3/478 عفت السادات صائب داراي شناسنامه شماره 1436 به شرح دادخواست به کالسه  
683/96 از اين شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان ملوک مقاره عابد به شناســنامه 651 در تاريخ 95/11/28 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 1- ســيد حسين صائب 
41933 )فرزند( 2- سيد حسن صائب 1434 )فرزند( 3- سيد جواد  صائب 1853  )فرزند( 
4- ســيد محمد صائب 3541 )فرزند( 5- مونس صائب 41932 )فرزند( 6- عفت السادات 
صائب 1436 )فرزند( 7- زينت الســادات صائب 1374 )فرزند( اينک با انجام تشــريفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهي مي نمايد تا هر کسي اعتراضي دارد يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 6597 شعبه 10 شوراي حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()148 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/579 چون خانم هاله حيدری پور اسفرجانی فرزند محمد مالک يک دانگ و نيم مشاع از 
ششدانگ پالک 15190/12053 واقع در بخش 5ثبت اصفهان با تسليم استشهاد محلی که 
هويت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکيت يک دانگ و نيم مشاع 
از ششدانگ پالک مزبور به شــماره ثبت 9452 صفحه 562 دفتر 63 بنام نامبرده ثبت و 
سند مالکيت به شماره چاپی 323433 صادر و تسليم گرديده است و اعالم نموده به علت 
جابجايی مفقود شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده طبق تبصره يک اصالحی 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غير 
از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا  وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت و سند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 7987 

هاديزاده رئيس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان  )200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/590 شماره: 363/94 به موجب رای شــماره 356 تاريخ 95/04/13 حوزه 25 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعيت يافته اســت محکوم عليه خانم بتول شاهين 
فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 180/000/000 ريال 
)يکصد و هشتاد ميليون ريال(( بابت اصل خواسته و مبلغ 3/300/000 ريال )سه ميليون 
و ســيصد هزار ريال( بابت هزينه دادرســی و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چک های: 1- )539229 - 93/11/15 مبلغ 30/000/000 سی ميليون ريال( 2-) 539227 
- 93/10/15 مبلغ 20/000/000 بيســت ميليون ريــال( 3-) 539232 - 93/12/28 مبلغ 
40/000/000 ريال چهل ميليون ريال( 4- )539228 -93/10/30 مبلغ 20/000/000 ريال( 
5-) 539230 - 93/11/30 مبلغ 30/000/000 سی ميليون ريال ( 6-) 539231 - 93/12/15 
مبلغ 40/000/000 ريال( چهل ميليون ريال تا تاريخ اجرای حکم و هزينه نشر آگهی در حق 
خواهان آقای سعيد خيرالهی فرزند ايرج شغل پارچه فروش به نشانی اصفهان بازار بزرگ 
روبروی پاساژ فروشگاه خيرالهی. و پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام می 
باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد، محکوم عليه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:7448 شعبه 
25 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره دو( )254 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
3/592 شــماره صــادره: 1396/42/376028- 1396/3/18 نظر به اينکــه تحديد حدود 
ششدانگ يک باب خانه پالک شــماره 4483/3705  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام حبيب سعادت و اعظم قاسم خانی فرزندان مصطفی و محمود 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به 
دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 96/4/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 8393 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)147 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/594 شماره درخواست: 9610463637100010 شماره پرونده: 9309983638200280 
شماره بايگانی شعبه: 960442  شاکی آقای قاسم چوپانی فرزند قدرت اله شکايتی مبنی 
بر ايراد ضرب عمدی و تخريب اتومبيل و صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و کالسه 
960442 ع ثبت و برای روز شــنبه مورخ 1396/5/28 ساعت 10:30 صبح وقت رسيدگی 

تعيين شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم )اکرم حسينی( و درخواست شاکی 
و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار يا محلی آگهی تا نامبرده از تاريخ انتشار آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم  نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر واال 
تصميم قانونی و مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 71 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

خوانسار)128 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/595 شماره درخواست: 961046367100008 شماره پرونده: 9309983638200487 
شماره بايگانی شعبه: 950233  شکات آقايان 1- مجتبی فخری 2- عليرضا فخری فرزندان 
اسماعيل 3- محمدرضا مختاری فرزند عليرضا 4- صديقه فخری فرزند آقاحسن شکايتی 
مبنی بر ايراد ضرب عمدی و فحاشــی عليه آقای ميثم نصيريان فرزند غالمعباس تسليم 
دادسرای عمومی و انقالب خوانســار نموده که پس از سير مراحل قانونی و صدور کيفر 
خواست به دادگاه ارسال و به کالسه 960233 ع ثبت و برای روز شنبه مورخ 1396/5/28 
ساعت 9 صبح وقت رسيدگی تعيين شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم )ميثم 
نصيريان( و درخواست شــاکی و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب 
يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشــار يا محلی آگهی تا متهم نامبرده از تاريخ 
انتشار آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر واال تصميم قانونی و مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 72 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار)162 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/596 شماره درخواست: 9610463367100009 شماره پرونده: 9509983638200348 
شماره بايگانی شعبه: 960343  شــاکی آقای رمضان نوروزی فرزند قربانعلی شکايتی 
مبنی بر ورود به عنف و تخريب عليه آقای سعيد مرادی تسليم دادسرای عمومی و انقالب 
خوانسار نموده که پس از سير مراحل قانونی و صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و به 
کالسه 960343 ع ثبت و برای روز شنبه مورخ 1396/5/28 ساعت 10 صبح وقت رسيدگی 
تعيين شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم )سعيد مرادی( و درخواست شاکی 
و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار يا محلی آگهی تا نامبرده از تاريخ انتشار آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم  نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر واال 
تصميم قانونی و مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 73 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

خوانسار)144 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/597 آقای مســعود محمد خانی فرزند حيدر دارای شــماره شناســنامه 28 به شرح 
دادخواست به کالســه 1396/151 از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده که شــادروان حيــدر محمدخانی فرزند آقا علی اصغر به شــماره 
شناسنامه 3028 در تاريخ 1396/02/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای بهمن محمدخانی فرزند حيدر به شماره شناسنامه 
349 صادره از حوزه يک شهری خوانســار )فرزند متوفی( 2- آقای منصور محمدخانی 
فرزند حيدر به شماره شناسنامه 345 صادره از حوزه يک شهری خوانسار )فرزند متوفی( 
3- آقای مجتبی محمدخانی فرزند حيدر به شــماره شناسنامه 105 صادره از حوزه يک 
شــهری خوانســار )فرزند متوفی( 4- آقای احســان محمدخانی فرزند حيدر به شماره 
شناسنامه 17226 صادره از حوزه يک شهری خوانسار )فرزند متوفی( 5- آقای مسعود 
محمدخانی فرزند حيدر به شماره شناســنامه 28 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 6- 
خانم فروغ محمدخانی فرزند حيدر به شماره شناسنامه 245 صادره از حوزه يک خوانسار 
)فرزند متوفی( 7- خانم ناهيد محمدخانی فرزند حيدر به شماره شناسنامه 17687 صادره 
از حوزه يک خوانســار )فرزند متوفی( 8- خانم گالب آقا زاهدی فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 14959 صادره از حوزه يک شهری خوانسار )همســر متوفی( اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی به شورا 
تحويل دارد بديهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م 

الف: 74 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خوانسار )259 کلمه، سه کادر(
فقدان سند مالکیت

3/599 شــماره صادره: 1396/42/368344- 1396/2/27 نظر به اينکه سند مالکيت يک 
سهم و نيم مشاع از 13 ســهم سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره 7 فرعی از 
4790 اصل واقع در بخش 5 اصفهان ذيل ثبت 5947 در صفحه 207 دفتر امالک جلد 53 به 
نام آقای الياس برومندی فرزند داود تحت شماره چاپی مسلسل 2/036392 سند دفترچه 
ای ثبت و صادر و تســليم گرديده است ســپس آقای اصغر خردمندنيا فرزند مرتضی با 
وکالت به شــماره B6UB256R مورخ 1395/12/6 از طرف نامبرده با ارائه درخواست 
13962170200246684 مــورخ 1396/2/25 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضاء شهود آن ذيل شماره 8562 مورخ 1396/2/24 به گواهی دفترخانه 414 اصفهان 
رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت ســهل انگاری مفقود گرديده است و 

درخواست صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد 
يا در صورت اعتراض  اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 8539 قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان)257 کلمه، سه کادر(
حصر وراثت

3/473  فريد فرهنگپور دارای شناســنامه شماره 2087 به شــرح دادخواست به کالسه  
84/96  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان زهرا پسنده به شناسنامه 15618 در تاريخ 95/06/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و يک دختر 1- فرشيد 
فرهنگ پور ش.ش 2002 ، 2- فرهاد فرهنگ پور ش.ش 2498، 3- فريد فرهنگ پور ش.ش 
2087، 4- ناهيد فرهنگ پور ش.ش 2943 . اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 6578 شعبه 54 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()138 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/474  منصور شريفی دارای شناسنامه شماره 65 به شرح دادخواست به کالسه  26/96  
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
بلقيس فرجی به شناسنامه 1993 در تاريخ 95/01/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 پسر و 2 دختر 1- محمدرضا شريفی 
ش.ش 364 )پسر( 2- مرتضی شريفی ش.ش 156 )پسر( 3- مصطفی شريفی ش.ش 120 
)پسر( 4- منصور شريفی ش.ش 65 )پسر( 5- مجيد شريفی ش.ش 15 )پسر( 6- شهناز 
شريفی دوراهی ش.ش 204 )دختر( 7- مهناز شريفی دوراهی ش.ش 195 )دختر( . اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک 
ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 6607 شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()157 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/469  گل پسند مختاری دارای شناسنامه شــماره 1411 به شرح دادخواست به کالسه  
73/96  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان علی مختاری بنی به شناســنامه 621 در تاريخ 95/12/25 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به هفت فرزند دختر به اسامی 
ذيل: 1- پری مختاری ش.ش 17 )فرزند دختر( 2- سليب ناز مختاری ش.ش 1329 )فرزند 
دختر( 3- گل پسند مختاری بنی ش.ش 1411 )فرزند دختر( 4- طلعت مختاری بنی ش.ش 
1976 )فرزند دختر( 5- شهين مختاری ش.ش 1807 )فرزند دختر( 6- زهرا مختاری بنی 
ش.ش 819 )فرزند دختر( 7- اعظم مختاری بنی ش.ش 2757 )فرزند دختر( اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به 
شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6603 شعبه 54 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو()170 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/466  ناصر صالحی دارای شناسنامه شماره 668 به شرح دادخواست به کالسه  96/96  
از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
غالمعلی صالحی به شناســنامه 2071 در تاريــخ 96/2/2 اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به پنج پسر و يک دختر و همسر: 
1- احمدرضا صالحی ش.ش 3135 )پسر متوفی( 2- منصور صالحی ش.ش 740 )پسر 
متوفی( 3- ناصر صالحی ش.ش 668 )پسر متوفی( 4- اصغر صالحی ش.ش 1730 )پسر 
متوفی( 5- محمدرضا صالحی ش.ش 3608 )دختر متوفی( 6- جميله صالحی ش.ش 87 
)دختر متوفی( 7- شوکت ايزدی ش.ش 25880 )همســر متوفی( اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا 
وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6600 شــعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )مجتمع شماره دو()163 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/467 اميد سليمانی دارای شناســنامه شماره 4610003351 به شــرح دادخواست به 
کالسه  96/85  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 

که شادروان مريم سليمانی به شناسنامه 11 در تاريخ 96/2/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند پسر و يک فرزند 
دختر و يک همسر دائمی به اسامی ذيل: 1-  ايمان سليمانی دشتکی ش.ش 30 )پسر متوفی( 
2- احسان ســليمانی دشتکی ش.ش 3042 )پســر متوفی( 3- آرمان ســليمانی دشتکی 
ش.ش 76 )پســر متوفی( 4- اميد سليمانی دشــتکی ش.ش 4610003351 )پسر متوفی( 
5- الهام سليمانی دشتکی ش.ش 76073 )دختر متوفی( 6- قاسم سليمانی دشتکی ش.ش 
18 )همسر دائمی متوفی(  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 6601 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)170 کلمه، دو کادر (
حصر وراثت

3/475 غالمرضا فــدوی حســينی پوده دارای شناســنامه شــماره 33531 به شــرح 
دادخواست به کالســه  38/96  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان ربابه عطانی پوده به شناسنامه 50 در تاريخ 94/04/31 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
سه فرزند پسر و يک فرزند دختر به اســامی زير 1- حسن فدوی حسينی پوده ش.ش 50 
)پسر متوفی( 2-  جمشيد فدوی حســينی پوده ش.ش 1318 )پسر متوفی( 3- غالمرضا 
فدوی حســينی پوده ش.ش 33531 )پســر متوفی( 4- مهين فدوی حسينی پوده ش.ش 
1010 )دختر متوفی( اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
 الف: 6579 شعبه 54 حقوقی شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)156 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/484  اميد انصاری طادی دارای شناسنامه شماره 1272289702 به شرح دادخواست 
به کالســه  64/96  از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده که شادروان عبدالرضا انصاری طادی به شناســنامه 25277 در تاريخ 91/09/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو 
فرزند پسر و يک مادر و يک همسر دائمی به اســامی ذيل: 1- اميد انصاری طادی ش.ش 
1272289702 )فرزند پسر متوفی( 2- امير انصاری طادی ش.ش 1272975797 )پسر 
متوفی( 3- اقدس طالبی طادی ش.ش 67 )مادر متوفی( 4- حميرا اورگان علی پور ش.ش 
117 )همسر دائمی متوفی( . اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 6588 شعبه 54 حقوقی شورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )158 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/463  ناهيد موحديان عطار دارای شناسنامه شماره 882 به شرح دادخواست به کالسه  
3/96  ش 54 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان عباسعلی موحديان عطار به شناسنامه 9288 در تاريخ 96/01/17 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر 
و همســر: 1- حميد موحديان عطار ش.ش 1368 ، 2- حامد موحديان عطار ش.ش 376، 
3- ناهيد موحديان عطار ش.ش 882، 4- نوشين موحديان عطار ش.ش 1269، 5- پروانه 
کيوانی ش.ش 84 همسر متوفی.. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 6551 شعبه 54 حقوقی شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره 

دو( )150 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/464  منيژه باقری پنارتی دارای شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کالسه  
13/96  از اين شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده که 
شادروان محمدرضا باقری پنارتی به شناسنامه 10 در تاريخ 95/11/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به يک پســر، دختر، 
همســر، مادر، پدر 1- ميالد باقری پنارتی ش.ش 1273352467، 2- مهسا باقری پنارتی 
ش.ش 1272860231، 3- منيژه باقری پنارتی ش.ش 242 )همسر( 4- صديقه اسمعيلی 
ش.ش 1 )مادر( 5- احمد باقری پنارتی ش.ش 13 )پدر( اينک با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6552 شــعبه 54 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )مجتمع شماره دو( )147 کلمه، دو کادر(

فرشید 43 ســاله متهم اســت به اسیدپاشــی. او بامداد 
پنجشنبه در جریان دعوا و درگیری با خانواده ای که درحال 
بازی والیبال در بوستان فداییان اسالم بودند، مصدوم شد. 
بعد از این دعوا به قصد انتقام گیری به بوســتان بازگشــته 
و درحالی که ظرف اســیدی به دست داشــته آن را روی 
خودرویی پرت کرده است. همین باعث شده اسید موجود 
در ظرف به اطراف پرت شود و به سوختگی هفت کودک و 

هفت زن منجر شود.
او که پــس از این اسیدپاشــی گریخته بود ســاعاتی بعد 
بازداشت شد و با انتقال به دادســرای جنایی تهران مورد 
تحقیق قرار گرفت و به قاضی پرونده گفت: آن روز به بوستان 
فداییان اســالم رفته بودم که با چند نفری دعوایم شد و به 
قصد انتقام گیری از آنها به این کار دست زدم. نمی خواستم 
زنان و کــودکان بی گناه را قربانی اسیدپاشــی کنم، فقط 
می خواستم خودروی پارک شده مردی را که با او دعوا کرده 
بودم، با اسید تخریب کنم. باورم نمی شد اشتباهی که کردم 
باعث شده به افرادی آسیب وارد شــود. خیلی پشیمانم و 
از مصدومیت آنها که اشتباهی روی شــان اسید پاشیدم، 

خیلی ناراحتم.
این مرد به اتهام اسید پاشی تفهیم اتهام شده و برای ادامه 
تحقیقات در اختیــار ماموران اداره پلیــس آگاهی تهران 

قرار گرفت.
فرشید 43 ساله متاهل است و دو دختر دارد. وی به شدت 
ناراحت بود و به ســختی ســرش را باال می گرفت. خیلی 
پشیمان بود، باورش نمی شد در یک لحظه عصبانیت دست 
به چنین اقدامی زده و این چنین خود را به دردسر انداخته 
است. باورش نمی شد دســت به اسیدپاشی زده و به هفت 
کودک و هفت زن آسیب رسانده اســت و اکنون مجازات 

سختی در انتظارش باشد.
چرا آن شب به بوستان )محل حادثه( رفته بودی؟

آن شب من مسافری را به محله افسریه بردم. بعد از رساندن 
وی به سمت خانه ام که حوالی بوستان فداییان اسالم بود، 
رفتم. تصمیم گرفتم دقایقی در بوستان بمانم، کمی آب از 
آبخوری آنجا بخورم و بعد بــه خانه ام بازگردم. همان موقع 
که کنار موتورم ایستاده بودم ماموری به سمت من آمد. با 
مشکوک شدن به من، مدارک شناسایی خودم و موتورم را 

خواست که هیچ مدرکی همراه نداشتم.
بعد چه شد؟

موتورم توقیف شــد تا مدارک را بیــاورم. منتظر ماندم آن 
مامور بازگردد و با او حرف بزنم تا شــاید موتورم را پس 

دهد و به خانه بــروم. در همین موقــع متوجه یک 
خانواده و افراد دیگری شدم که تعداد آنها به 20 

نفر می رســید. آنها در بخش کوچکی از زمین 
بوستان والیبال بازی می کردند. جمعیت آنها 
زیاد بود. نمی دانم چطور شد با دیدن این همه 
جمعیت در آن زمین کوچک خنده ام گرفت و 
به متلک به آنها گفتم تعداد شما برای بازی 

کم اســت، دو نفر دیگر اضافه کنید. 
فکر نمی کردم همین متلک بی مورد من 

باعث دعوا شود.
همان موقع اسید پاشیدی؟

نه؛ آن موقــع مردی ازمیــان جمعیتی کــه والیبال بازی 
می کردند، درحالی که با شــنیدن متلک مــن ناراحت و 
عصبانی شده بود، به سمتم آمد و ضربه ای به صورتم زد که 
باعث شد ابرویم زخمی شود. بعد دعوا شد و با میانجیگری 

افراد دیگر ماجرا خاتمه یافت.
بعد چه کردی؟

به پلیس زنگ زدم، اما چــون دعوا پایان گرفته بود، منتظر 
نشدم ماموران بیایند و به سمت خانه ام رفتم. خیلی از کار 
آن مرد عصبانی بودم. نتوانستم خشم خود را کنترل کنم. 
تصمیم گرفتم به قصد انتقام گیری دوباره به بوستان بروم.

زمانی که به بوســتان بازگشــتم افرادی در آنجا بودند، اما 
چون هوا تاریک بود، من توجهی به افراد نکردم و به سمت 
خودروی پژو 405 پارک شده در همان محل دعوا رفتم. به 
گمان این که این خودرو متعلق به همان مردی است که با 
من دعوا کرده است، در ظرف را باز کردم و محکم به سمت 

خودرو انداختم. سراسیمه هم فرار کردم.
می دانستی در این حادثه 14 نفر مصدوم شدند؟

اصال خبـر نداشتـم به کسی آسیبی وارد شـده اسـت. گمان 
کردم فقط خودرو آســیب دیده است. ترسیدم او به پلیس 
خبر دهد که به خانه نرفتم و در کوچه ها سرگردان بودم. یک 
ساعت بعد از حادثه فردی غریبه که نمی دانم چه کسی بود، 
با تلفن همراهم تماس گرفت و به من گفت اسیدپاشی ای که 
انجام داده ام باعث شده افرادی مصدوم شوند. حتی تعدادی 
کودک دچار ســوختگی شده اند. با شــنیدن این حرف ها 
خیلی شوکه شدم. خودم دو دختر داشتم و می دانستم حاال 
با این اتفاقی که افتاده خانواده هایشان چه درد و سختی را 
تحمل می کنند. من فقط می خواســتم به خودروی پارک 
 شده آســیب بزنم، نمی خواســتم به کسی آســیبی وارد

 شود.

مرد جوان وقتی فهمید فردی غریبه برای همســرش 
مزاحمت ایجاد می کند از دو جوان خواســت وساطت 
کنند تا مرد غریبه به مزاحمت هایش پایان دهد، اما آنها 
دست به آدم ربایی زدند. چندی قبل مردی نزد پلیس 
رفت و مدعی شد دو پسر جوان وی را ربوده و اموالش را 
سرقت کرده اند. ماموران در جریان تحقیقات خود موفق 
شدند دو جوان آدم ربا را دستگیر کنند. آنها در اعترافات 
خود گفتند که با توصیه مرد دیگری دســت به این کار 
زده اند. در این شرایط مردی که دستور آدم ربایی را داده 
بود نیز دستگیر شــد و متهمان در شعبه هشتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران محاکمه شدند. در این جلسه 
که به ریاست قاضی حشمت ا... توکلی برگزار شد، شاکی 
گفت: سوار ماشینم بودم که متهمان به طور ناگهانی سوار 
شدند و از من خواستند حرکت کنم. آنها در ادامه گوشی 
تلفن همراه، کیف پول و چکی یک میلیون تومانی از من 
ســرقت کردند. متهمان در دفاع از خودشان گفتند: ما 
فقط به دلیل اینکه شاکی مزاحمت ایجاد کرده بود، او را 
کتک زدیم و چیزی از او سرقت نکرده ایم. عامل اصلی 
آدم ربایی نیز گفت فقط از دو پسر جوان خواسته بود که 
با مرد مزاحم صحبت کنند .قرار اســت به زودی قضات 

دادگاه رأی خود را در این باره اعالم کنند.

شکایت عجیب مزاحم سمج 
زن جوان از شوهر او!

زنی در کوهرنگ مورد حمله خونین خرس وحشی قرار 
گرفت.سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: حمله یک قالده 

خرس، آسیب دیدگی زنی 55 ساله را در پی داشت.
فرامرز شــاهین گفت: در پی کســب خبری مبنی بر 
زخمی شــدن فردی بر اثر حمله خرس در شهرستان 
کوهرنگ ماموران اورژانس ۱۱5 دشت زرین به محل 
حادثه اعزام شــدند.وی افزود: پــس از حضور نیرو ها 
مشخص شد در پی حمله خرس به یک زن در منطقه 
»پرجفت بیرگان« شهرســتان کوهرنگ چهارمحال و 

بختیاری وی مصدوم شده است.
سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحال و بختیاری اظهارکرد: کارشناسان اورژانس 
مصدوم را که از ناحیه کتف و کمر دچار آســیب شده 
بود، پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارســتان 
سیدالشهدای فارســان منتقل کردند.شاهین افزود: 
این زن 55 ســاله چوپان، در حال چرای گوســفندان 
 بود که ناگهــان با حمله یــک قالده خــرس مواجه

 می شود.

حمله خرس به زن 55 ساله
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توافق نهایی بیت سعید با استقالل
استقالل باالخره اولین خرید لیگ برتری اش را انجام داد. این تیم نهایتا با حسن بیت سعید 
به توافق رسید تا مهاجم فصل گذشته استقالل خوزستان، امسال پیراهن آبی استقالل تهران 

را بپوشد.

ملی پــوش اصفهانی تیم ملــی تکواندوی بانوان اظهــار کرد: در 
دومیــن دوره مســابقات تکواندوی 
قهرمانی آســیا که تنها در رده سنی 
نونهاالن و به میزبانی ویتنام برگزار 
شد توانستم در بخش بانوان مدال 

طال را از آن خود کنم.
یلدا رنجبر که به تازگی از رقابت ها 
بازگشته، افزود: در بخش کیوروگی 
با حریفان مبارزه کردم که در مسابقه 
اول رودرروی حریفی از چین تایپه به 
پیروزی رســیدم، در بازی دوم تکواندوکار قزاقستانی را شکست 
دادم و در ســومین دیدار مقابل بازیکنی از کشــور میزبان یعنی 
ویتنام برنده شدم و نهایتا عنوان نخست و مدال طال را کسب کردم.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی تکواندوی بانوان خاطرنشــان کرد: 
با اینکه نخســتین تجربه ام بود خیلی خوب نتیجه گرفتم؛ حس 
خوبی است چون 8 ســال تالش کردم که چنین روزی را ببینم؛ 
همین که توانستم بین 16 کشور بر ســکوی اول بایستم، پرچم 
 کشورم را باال ببرم و دل مردم ایران را شاد کنم یک دنیا برایم ارزش 

دارد.
وی ادامه داد: درست لحظه ای که پرچم ســه رنگ کشورمان به 
اهتزاز درمی آید و سرود ملی در ســالن طنین انداز می شود، آدم 
احساس غرور می کند به خصوص اینکه با تالش به چنین مقامی 

رسیده باشد و بداند که این زحمت ها بی نتیجه نبوده است.
رنجبر عنوان کرد: بــا توجه به اینکه المپیــک نوجوانان )2018 
میالدی( و المپیک های بعدی را در پیــش داریم، تالش می کنم 
مدال طالی المپیک را به دست بیاورم و هر آنچه که تجربه کرده ام 

را به آیندگان انتقال دهم.

تنش سیاسی بین کشــورهای عربی با قطر باال گرفته و ورزش را 
هم به کلی دستخوش تغییر و تحول 

قرار داده است. 
کشــورهای عربــی بــه رهبــری 
عربســتان، امارات و مصر با کشور 
قطر قطع رابطه کرده اند و نهایت 
تالش خود را به کار می گیرند تا این 
کشور کوچک حوزه خلیج فارس را به 

کلی منزوی کنند.
بــه گــزارش العاجــل؛ هیئتــی از 
کشورهای عربی به ریاست مصر، راهی ســوئیس شده اند تا فیفا 

را متقاعد به پس گرفتن میزبانی جام جهانی 2022 از قطر کنند.
 این  در حالی است که همین کشــورها برای گرفتن میزبانی جام 
جهانی 2022 برای قطر، رشوه های سنگینی پرداخت کردند اما  
االن شرایط به جایی رسیده که آنها خواستار پس گرفتن میزبانی 

جام جهانی از دوست سابق خود هستند.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در فصل گذشــته ابــراز امیدواری 
کرد کــه این تیــم با هدایــت امیر 
قلعه نویی نتایج خوبی کســب کند.

قاســم حدادی فر ضمــن بیان این 
مطلب اظهار داشت: سرانجام پس 
از کش وقوس های فراوان باشــگاه 

سرمربی را مشخص کرد.
 شــخصا برای امیــر قلعه نویی در 
ذوب آهــن آرزوی  موفقیــت دارم. 
قلعه نویی جزو  مربیان کارنامه دار در 
فوتبال ایران محسوب می شــود و امیدوارم ذوب آهن با این مربی 

دوباره به روزهای خوبش  بازگردد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای فصل بعد چه تصمیمی دارد 
و کجا بــازی خواهد کرد، گفت: ســرمربی ذوب آهن تازه انتخاب 
شــده اســت و من هم تصمیمی برای فصل بعد نگرفته ام. تا االن 
هم صبر کردم تا ببینم شــرایط چگونه پیش خواهد رفت. خیلی 
از بازیکنان هم منتظر انتخاب ســرمربی بودنــد. امیدوارم که در 
 نهایت بهترین اتفاق رخ بدهد؛حاال باید دید که شــرایط چگونه

 خواهد شد.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی تکواندوی بانوان:

تالش 8 ساله ام نتیجه داد

 ائتالف عربی میزبانی 2022 را
 از قطر می گیرد؟

 واکنش حدادی فر 
به حضور قلعه نویی در ذوب آهن

ورزش بانوان

سوال روز

واکنش روز

فوتبال جهان

در حاشیه

انتقاد تند سرمربی گیتی پسند 
از سرمربی تیم ملی

آلوارو موراتا، مهاجم رئال مادرید که به زودی راهی منچستریونایتد 
خواهد شد، با این انتقال به گران ترین 
بازیکن اســپانیایی تاریــخ تبدیل 
می شــود. ژوزه مورینیو قصد دارد 
با جذب موراتا خط حمله تیمش 
را تقویت کند و رئــال نیز در قبال 
ستاره جوان خود 90 میلیون یورو 
می خواهد. با این حال انتظار می رود 
که دو طــرف در رقمی حــدود 70 
میلیون یورو به توافق برســند و این انتقال با 

چنین رقمی انجام شود.
 تا به حال گران ترین بازیکن اســپانیایی تاریــخ، فرناندو تورس 
اســت که با 58/5 میلیون یورو از لیورپول راهی چلسی شد. پس 
از او مندیتاست که با 48 میلیون از والنســیا به التزیو پیوست و 
خوان ماتا که با 45 میلیون از چلسی راهی یونایتد شد. همچنین 
داوید ویا و خاوی مارتینز نیز هر دو با 40 میلیون راهی بارسلونا و 

بایرن مونیخ شدند.

»موراتا« به گران ترین بازیکن 
اسپانیایی تبدیل می شود؟

ناظم الشریعه هر کاری دلش بخواهد انجام می دهد!
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با بیان اینکه 
دیگر به بازگشت ملی پوش خود امیدی ندارد، گفت: 
عالیقدر تیم نداشته باشــد، بازهم به تیم ملی دعوت 
می شود چون ناظم الشــریعه توجهی به نظر مربیان 
باشگاهی ندارد. علی افضل درباره غیبت مهران عالیقدر 
در تمرین های گیتی پسند و حضورش در جام رمضان 
امارات گفت: عالیقدر در اختیار باشگاه قرار دارد و فعال 
از او ناامید شده ایم. نمی دانم چه مشکلی برایش پیش 
آمده و باشگاه چه تصمیمی در قبالش خواهد گرفت اما 
امیدوارم هر چه هست، به صالح باشگاه و این بازیکن 
باشد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا جایگزینی برای 
عالیقدر در نظر گرفته اســت یا نه؟ بیان کرد: ما تمام 
سهمیه خود را استفاده کرده ایم و نمی توانیم بازیکنی 
بگیریم اما مطمئن باشید ضرر نخواهیم کرد. بازیکنانی 
که با ما کار می کنند، همه خوب هســتند و نیازی به 
بازیکن دیگری نداریم. در این میان خود عالیقدر ضرر 
می کند؛ البته او اگر تیم هم نداشته باشد به تیم ملی 
دعوت می شود چون ناظم الشــریعه هر کاری دلش 
بخواهد انجام می دهد. سال های قبل هم با او صحبت 
می کردم، اما راه خودش را می رفت و هیچ توجهی به 
توصیه های ما نداشت. سرمربی تیم گیتی پسند تاکید 
کرد: ناظم الشریعه به عنوان سرمربی تیم ملی می گوید 
با مربیان باشــگاهی ارتباط دارد و از آنها مشــورت 
می گیرد، اما او بیشتر به نظرات خودش توجه می کند 
تا مربیان باشگاه ها. من هم دیگر کاری با او ندارم چون 

تنها خودش برای خودش مهم است!
افضل در ادامه با اشــاره به وضعیت گیتی پســند در 
آستانه شروع لیگ و جام باشگاه های آسیا، توضیح داد: 
کارمان را از 16 اردیبهشت آغاز کرده ایم و تمرین های 
خوبی را هم پشت سر گذاشــتیم، اما هنوز به تکامل 
نرســیده ایم. به هر حال افکار هر مربی با مربی دیگر 
فرق می کند و زمان می برد تا تیم به هماهنگی برسد. 
بازیکنان نیز با وجود فشــار زیاد در اردوی شهرکرد، 
همکاری خوبی کردند و ما تا امروز به پنجاه درصد از 
اهداف  خود رسیده ایم. در روزهای آینده نیز تمرین ها 
را ادامه می دهیم تا برای لیگ برتر و جام باشگاه های 
آسیا آماده شویم. فکر نمی کنم اردوی خارج از اصفهان 
داشته باشــیم و می خواهیم تمرین ها را در سالن 25 
آبان دنبال کنیم چون این ســالن توسط AFC برای 
جام باشگاه های آسیا 2015 آماده شده بود و امکانات 

و کف پوش بسیار خوبی دارد.

رســانه های ازبک از ورود کاروان تیم ملی این کشور به تهران 
و اسکان در هتل استقالل خبر دادند.تیم ملی ازبکستان ظهر 
شنبه در حالی با 23  بازیکن و 17 همراه با پرواز چارتر به ایران 
ســفر کرد که به محض ورود به تهران مورد استقبال نماینده 

فدراسیون فوتبال قرار گرفت و سپس با اسکورت ویژه تا محل 
اسکان خود همراهی شد.

سایت چمپیونات ازبک در خبری پیرامون ورود این تیم به تهران 
نوشت:» کاروان ازبکستان بعد از ورود به فرودگاه امام خمینی 
)ره( با استقبال نماینده های فدراسیون فوتبال ایران مواجه شد 
سپس برای اسکان در هتل اســتقالل تهران فرودگاه را ترک 
کرد تا با استراحت کافی، خود را برای آخرین تمرین پیش از 

رویارویی حساس با ایران که امشب برگزار می شود آماده کند.«
گزارش ســایت ازبک از ورود بدون دردســر و مشکل کاروان 
ازبکستان در حالی منتشر شــد که بعد از اتفاقات تروریستی 
تلخ تهران نگرانی های زیادی مســئوالن فدراسیون فوتبال 
این کشور را فرا گرفته بود، اما آرامش حاکم بر پایتخت ایران 
 و استقبال خوب از کاروان ازبکســتان نگرانی ها را به حداقل

 رساند.

گزارش ازبک ها از اسکان در تهران 

 تیم ملــی فوتبــال ایــران، امشــب در یکی از 
حساس ترین دیدارهای خود در مرحله انتخابی 
جام جهانی فوتبال روســیه به مصاف تیم   ملی 
ازبکســتان می رود و در صورت برتری بر حریف 
در فاصله دو هفته  باقی  مانده به پایان این مرحله 
از مسابقات به عنوان سومین تیم پس از روسیه 
)میزبان( و برزیل حضورش در جام جهانی را برای 

دومین بار متوالی قطعی خواهد کرد.
موفقیت تیــم   ملی در صعود به جــام جهانی دو 
رکورد جدید را برای این تیم به ارمغان می آورد. 
تیم ملی برای نخســتین بار به صورت متوالی به 
جام جهانی صعود می کند و همچنین راحت ترین 
صعود خود به ایــن مســابقات را در طول ادوار 

گذشته تجربه خواهد کرد.
این دیدار حســاس پس از اذان مغرب، ســاعت 
21:15 در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شد. 
برگزاری بازی در ســاعات پایانی روز دوشنبه به 
دلیل ماه مبارک رمضان است و زمانی برای صرف 
افطار توســط هــواداران روزه دار در نظر گرفته 

شده است.
ایران و ازبکستان، مهر ماه ســال 95 بازی رفت 
این مرحله را برگزار کرده بودند که شــاگردان 
کارلوس کی روش موفق شدند در تاشکند این 

تیم را با یک گل شکســت دهنــد. در حال  
حاضر در جدول رده بندی گروه A همه تیم ها 
هفت دیدار برگزار کرده انــد که ایران با 18 

امتیاز در رده نخســت، کره جنوبی با 14 امتیاز 
در رده دوم و ازبکستان با 13 امتیاز در رده سوم 
جدول رده بندی قرار دارند و هر تیم تا پایان این 
مرحله سه دیدار خواهد داشت و از میان سه تیم 
ایران، کره جنوبی و ازبکستان، دو تیم به صورت 

مستقیم به مرحله بعد صعود می کنند.  
ایران

شاگردان کارلوس کی روش اردوی خود را از اواخر 
اردیبهشت ماه آغاز کرده اند که با حضور کی روش 
در اوایل خرداد، اردو شکل رسمی به خود گرفت 
و از روز پنجم خــرداد ماه تیم   ملــی با تعدادی 
 از بازیکنان بــرای برگــزاری اردو راهی اتریش 

شد. 
در ادامه  بازیکنان لژیونر به این تیم ملحق شدند. 
تیم   ملی روز 12 خرداد ماه به مونته نگرو رفت و 
در دیداری دوستانه که روز 14 خرداد ماه برگزار 
شد توانست این تیم را در پایتختش با حساب 2 

بر یک شکست دهد.
ادامــه   ن در  شــا ملی پو

ری فوتبال ایران به جای  برگــزا
دوبــی  در  بــه اردو 
تهران باز گشتند و 

ت  ینا تمر

خود را تا آغاز این دیدار ادامه  دادند تا تیم   ملی در 
بهترین شرایط ممکن به مصاف ازبکستان برود.

ازبکستان
ازبک ها در ایــن دوره جزو بخت هــای صعود به 
جام جهانی محسوب می شوند و به دنبال جبران 
حســرت صعود نکردن به جام جهانی هســتند. 
آنها در دوره گذشــته این رقابت ها تنها به دلیل 
تفاضل گل کمتر نســبت به کره جنوبی به این 
رقابت ها صعود نکردند و یک بار دیگر تقدیر، سه 
تیم ایران، کره جنوبی و ازبکستان را در یک گروه 
قرار داده است، اما شرایط جدول رده بندی فعال 
اتفاقات دوره گذشته را رقم زده است، مگر این که 
ازبک ها بتوانند در سه دیدار باقی  مانده حداکثر 
امتیازات را کســب کنند و مســافر جام جهانی 
شــوند. آنها برای دیدار با ایران اردوی خود را از 
چند هفته  قبل آغاز کرده انــد و در آخرین دیدار 
تدارکاتی خود توانستند تایلند را با حساب 2 بر 

صفر شکست دهند.
ازبکستان سابقه غافلگیر کردن تیم   ملی ایران در 
تهران را دارد؛ این تیم چهار ســال قبل توانست 
در ورزشــگاه آزادی تیم   ملی ایران را با یک گل 
شکست دهد. در حال  حاضر تیم   ملی ایران 
در رده 30 رنکینــگ فدراســیون جهانی 
فوتبــال و ازبکســتان در رده 68 این 

رده بندی  است.
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 تمدید آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای شماره های 96/1001 و 96/1002
)شماره های 200961442000001 و 200961442000002 در سامانه ستاد(

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند موضوع مناقصهمناقصه

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

خرید باطری پالنته     96/1001
2V 500 وAH

625/000/000

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

مناقصه گر
-دارا بودن نمایندگی رســمی معتبر فعال در داخل کشور به منظور 

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

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

انجام تعمیرات دوره ای 96/1002
3/650/000/000نیروگاه اصفهان

-داشــتن پروانه معتبر صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه 
با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه های بخــار و گازی مندرج در پروانه 

بهره برداری
- داشــتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های 

بخاری و گازی
- داشتن نیروی انسانی متخصص و موردنیاز

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره 

)031-37871785
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 96/03/13 لغایت روز سه شنبه مورخ 96/03/30

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

مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 
96/04/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه  فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن 

بلوار شفق جاده نیروگاه جنب ساختمان معاونت بهره برداری شرکت تولید نیروی برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/04/10 سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان

سایر شرایط مناقصه:
1- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده )9 صبح روز شنبه مورخ 96/4/10( ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- اطالعات تماس سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: 
 مرکز تماس27313131-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 )اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها در سایت سامانه

 www.setadiran.ir   بخش» ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر« موجود است.(
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

5- ضمنا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
                 www.tpph.ir   http://iets.mporg.ir    شرکت تولید نیروی برق اصفهان

چاپ سوم

م الف: 49637

قاب روز

سو ژه روز

مراسم رسمی آغاز تمرینات تیم ســپیدرود برای حضور در فصل 97-96 لیگ برتر با 
حضور مسئوالن ارشد ورزشی و فوتبالی اســتان گیالن در سالن آمفی تئاتر المپیک 

مجموعه ورزشی دکتر عضدی رشت برگزار شد.

 آغاز تمرینات سپیدرود برای حضور در لیگ برتر 
با برگزاری مراسمی رسمی

سینا عشوری برای گذراندن دوران خدمت ســربازی اش به تیم تراکتورسازی پیوست و 
به واسطه کسب محبوبیت در این تیم، پس از پایان دوران خدمت سربازی نیز در این تیم 
ماندگار شد. حال پس از یک فصل، سینا عشوری از باشگاه تراکتورسازی درخواست کرده 
که هر چه زودتر تکلیف او را مشخص کنند. او در روزهای گذشته با انتقاد از شرایط ادعا کرد 
که در صورت مشخص نشدن وضعیتش در تراکتورسازی به رغم عالقه به این تیم با تیم های 
دیگر وارد مذاکره خواهد شد. با توجه به حضور امیر قلعه نویی در ذوب آهن و رابطه خوبی 
که این سرمربی با عشــوری دارد و در کنار این موضوع حضور چندین ساله سینا در ذوب 
آهن پیش از حضور در تراکتورسازی، احتمال حضور دوباره این بازیکن در بین سبزپوشان 
اصفهانی در صورتی که مذاکرات او با تراکتوری ها به بن بست برسد،محتمل به نظر می رسد.

عشوری به ذوب برمی گردد؟
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ورود 84 هزار نوآموز اصفهاني به پايه اول دبستان
معاون آموزش ابتدايی آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به نام نويسي دانش آموزان مقطع 
ابتدايی از يکم خردادماه تا آخر مردادماه از ورود  حدود 84 هزار دانش آموز  به پايه اول دبستان 

خبر داد.

 با گســترش زندگی مدرن و رشد شهرنشــینی، شهرها به 
کانون های تجمع زيستی و فعالیت های گوناگون اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی بشــری تبديل شده اند.  قرار گرفتن در 
فضای ماشین زده شهرهای امروزی، نیاز شهروندان را برای 
گذراندن اوقات فراغــت، افزايش داده اســت؛ از مهم ترين 
فضاهای گذران اوقات فراغت در شــهرها، فضاهای ســبز و 

پارک ها هستند.
نتايج پژوهش ها نشــان می دهد که حضــور در پارک ها و 
فضاهای سبز شهری به عنوان عاملی موثر در جهت افزايش 
شور و نشاط در زندگی و احساس ســامت جسمی و روانی 
افراد می تواند به عنوان کلیــد محرکی برای افزايش کارايی 

شغلی، تحصیلی و اجتماعی شهروندان باشد.
اصفهان دارای ســه هزار و هفتصد هکتار ) ۳۷ میلیون متر 
مربع( فضای سبز شهری اســت  که با داشتن سرانه فضای 
ســبز ۲4 متر مربع، باالترين رتبه را در سطح کانشهرهای 

ايران دارد. 
بوستان های کنار و مشــرف بر زاينده رود که به بوستان های 

ســاحلی نیز مشــهور هســتند از مهم ترين فضاهای سبز 
اصفهان هستند. زيباترين و منحصر به فردترين فضای سبز 
اصفهان، بوستان جنگلی ناژوان اســت که در غرب اصفهان 
و در کنار زاينده رود قرار دارد، اما متاســفانه موتورســوارها 
 با تردد نابه جا در پارک های شــهر، آرامش مردم را ســلب 

کرده اند.
در فصلول مختلف سال مردم اصفهان با تاريک شدن هوا، به 
پارک می روند تا خســتگی های روزانه خود را روی آرامش 

چمن ها و فضای مطلوبش جا بگذارند.
اما آنچه آزاردهنده است تردد پرسروصدای موتورسوارهاست 
که با چرخ زدن در فضای پارک و ايجاد سروصدا آرامش را از 

خانواده ها گرفته اند.
گاه مشاهده می شود چندجوان سوار بر يک موتور بدون هدف 
در محوطه پارک چرخ می زنند و بــا گاز دادن و بلندکردن 
صدای موتــور، تحمل ماندن خانــواده هــا را در پارک کم 
می کنند. تردد موتور ســوارها در فضای پارک ها، در حالی 
اتفاق می افتد که گشت گاه و بیگاه ماموران نیروی انتظامی در 

محوطه به چشم می خورد و رفت و آمد بیخود موتورسوارها 
را شاهد هستند.

 اين درحالی است که در سطح شهر، روزانه توقیف موتورهای 
بدون ايمنی اتفاق می افتد، اما در پارک ها موتورهای بدون 

ايمنی، آزادانه چرخ می خورند تا آزار مردم را موجب شوند.
موانع ورود موتورســواران در پــارک ها نصب 

شده اند
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در اين باره 
به خبرنگار ايمنا گفت:تردد موتورسواران در پارک ها باعث 
سلب  آرامش شهروندان، ايجاد ناامنی و آلودگی های زيست 

محیطی برای شهروندان می شود.
علیرضا صلواتی افزود: شهرداری اصفهان برای پیشگیری از 
ورود موتورســواران به محدوده پارک های شهر،نمونه ای از 

موانع را طراحی و نصب کرده است.
وی تصريح کرد: اين موانع به گونه ای طراحی شده اند تا ورود 
به محدوده پارک برای عابران پیاده و معلوالن به راحتی انجام 
شود و فقط موتورسیکلت ها قادر به عبور از اين موانع نباشند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
وقتی خانواده ها پارک را برای گــذران تفريح خود انتخاب 
می کنند، اين حق آنهاســت که در محیط پــارک خود و به 

خصوص فرزندان  آنها امنیت داشته باشند.
برخورد پلیس دوچرخه سوار با موتورسواران در 

پارک های حاشیه زاینده رود
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان نیز در اين باره به ايمنا 
گفت: ايــن فرماندهی در ضلــع جنوب و شــمال رودخانه 
زاينده رود با به کارگیری پلیس دوچرخه سوار ضمن ايجاد 

فرهنگ سازی با موتورسواران برخورد می کنند.
سرهنگ حسن ياردوستی اضافه کرد: پلیس دوچرخه سوار 
در ايام غیر تعطیل هفته ای ۲ شب )پنجشنبه ها و جمعه ها( 
و در ايام تعطیل همچون ايام تابستان، همه روزهای اين ايام 
را در پارک های حاشیه زاينده رود اقدام به گشت زنی کرده 
و با موتورسوارانی که وارد پارک می شوند، برخورد می کنند.

وی ضمن تقدير از اقدامات ارزنده شهرداری اصفهان در رابطه 
با نصب موانع در ورودی پارک های شهر، گفت: خوشبختانه 
با نصب اين موانع و فرهنگ سازی هايی که انجام شده، تردد 
موتورسواران در پارک های شهر کاهش چشمگیری داشته 

است.
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان ابراز امیدواری کرد در 
آينده ای نزديک خود موتورســواران به اين باور برسند که 
ورود آنها به پارک های شــهر،مکانی که خانواده ها به همراه 
فرزندانشان برای تفريح آمده اند، می تواند بسیار آزاردهنده 

و خطرناک باشد.

ویژهاخبار

خوشنويســان  از  نفــر   40
اصفهانــی در يــک روز از 
نمايشــگاه قرآن، يــک هزار 
ســوره مبارکه ناس را به روش 
 خوشنويسی با خودکار، کتابت

 کردند.

 کتابت یک هزار سوره ناس
 در نمایشگاه قرآن اصفهان

با مسئوالن

استاندار اصفهان در آيین تجلیل از حامیان، پیشکسوتان 
و کارآفرينان صنايع دستی استان اصفهان اظهار داشت: 
نگاه ويژه دولت به حوزه صنايع دستی در برنامه ششم 
توســعه از جمله اتخاذ برنامه های حمايتی از شاغان 
صنايع دســتی در سیاســت های اباغی حوزه اقتصاد 
مقاومتی، توجه ويژه به روســتاهای هدف گردشگری 
و صنايع دستی در برنامه های تکلیفی میراث فرهنگی 
و مهم تر از همه پیگیری های مجدانــه دولت مردان از 
طريق مجلس  در راســتای ضابطه مند کردن و اصاح 
قوانین مرتبط در حوزه صنايع دستی و قوانین حمايتی 
از هنرمندان و صنعتگران در محورهايی چون مبارزه با 
قاچاق کاال، بیمه هنرمندان، تسهیات کم بهره، رونق 
بازرگانی و اعمال معافیت های مالیاتی در حوزه صادرات 
صنايع دســتی همه ما را بر آن می دارد که عزم خود را 
بیش از گذشته جزم کنیم تا از فرصت های به وجود آمده 
بیشترين بهره برداری را ببريم. رسول زرگرپور تصريح 
کرد: استان فرهنگی هنری اصفهان در طول چند سال 
گذشته افتخارات برجســته ای را در عرصه بین المللی 
کسب کرده و  به نوعی چشــم و چراغ کشور و دولت در 
حوزه صنايع دستی در زمینه اشــتغال و کارآفرينی و 
ارزآوری ملی محسوب می شود.وی با بیان اينکه شعار 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از دريچه صنايع دستی 
به درستی تفسیر و اجرا شده اســت، افزود: راه اندازی 
کارگاه های بزرگ تولیدی صنايع دســتی، فعال کردن 
کمیته ها و اتحاديه های بزرگ صادراتی صنايع دستی، 
کمک به ايجاد شهرک های صنايع دستی به عنوان يک 
صنعت سبز، فراهم آوردن زمینه حضور مراکز تخصصی 
رشــد و دانش بنیان در اين حوزه، فراهم آوردن زمینه 
شــناخت بازارهای جديد حوزه صنايع دستی و اعمال 
سیاســت های هدفمند به منظور ورود به بازار عرضه و 
فروش صنايع دســتی  از جمله اقداماتی است که بايد 
در اين راستا انجام شود.اســتاندار اصفهان با اشاره به 
ايجاد مرکز بین المللی صنايع دســتی در شهر جهانی 
اصفهان گفت: به نظر می رسد باهمت مسئوالن دولتی و 
بخش خصوصی در شرايط کنونی راهکارهای پیشنهاد 
شده قابل اجراست.وی با اشاره به رشد 5 برابری ورود 
گردشگر خارجی و رشــد ۲5 درصدی ورود گردشگر 
داخلی به اصفهان گفت: مبارزه با فروش صنايع دستی 
بنجل خارجی، برقراری سیســتم بــرای دريافت آمار 
صادرات اين صنايع از جمله اقداماتی اســت که بايد به 

جد پیگیری شود  .

استاندار اصفهان:

مرکز بین المللی صنایع دستی 
در اصفهان ایجاد شود

 معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشــاره به آخرين 
وضعیت بهره برداری از فاز سوم خط يک متروی اصفهان اظهار داشت: 
قطارها در اين فاز به صورت آزمايشی  تا میدان آزادی در حال حرکت 
هســتند. علیرضا صلواتی با بیان اينکه در حال حاضر ايســتگاه های 
میدان آزادی و هتل پل نیز تاکنون دارای بیش از ۹5 درصد پیشرفت 
فیزيکی بوده اند، ابراز داشت: تا اوايل تابستان، فاز سه متروی اصفهان 

بهره برداری می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشــاره به اينکه با 
بهره برداری از فاز سه مترو، سرفاصله حرکت قطارها از  ۳0 به  ۱5 دقیقه 
کاهش می يابد، اضافه کرد: زمان فعالیت مترو نیز از ساعت هفت صبح 
تا ۲۲ تعیین شده است. وی افزود: با بهره برداری از فاز سه خط يک مترو 
تسهیات حمل و نقل عمومی و دوچرخه نیز به شهروندان برای سهولت 

تردد تا ايستگاه های قطار شهری ارائه می شود.

مديرکل تعزيرات حکومتی اســتان با اشــاره به صدور حکم تعطیلی 
يک واحد درمانگاه دندانپزشکی به علت نداشتن مسئول فنی در شهر 
اصفهان اظهار کرد: معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان 

اصفهان در اين زمینه گزارشی را اعام کرده بود.
غامرضا صالحی در توضیح جزيیات ايــن خبر گفت: با اعام گزارش 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر فعالیت يک 
درمانگاه دندانپزشکی بدون حضور مسئول فنی، پرونده اين درمانگاه 
متخلف به شعبه رسیدگی به تخلفات بهداشــتی و درمانی تعزيرات 

حکومتی استان ارجاع شد.
 مديرکل تعزيــرات حکومتی اســتان ادامه داد: با احــراز تخلف اين

 درمانگاه دندانپزشکی توسط ريیس شعبه رسیدگی کننده، حکم بر 
 تعطیلی اين درمانگاه تا معرفی مســئول فنــی واجد صاحیت صادر

 شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد:

 افزایش ساعات کار متروی 
اصفهان تا ساعت ۲۲

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

 صدور حکم تعطیلی 
یک درمانگاه دندانپزشکی

تردد موتورسواران در پارک ها پاشنه آشیل آرامش شهروندان؛

موتورسواران در پارک ؛ شهروندان در استرس

ريیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با شهردار اصفهان 
ديدار و پیرامون مسائل مختلف شهری گفت و گو کرد.

فرج ا... رجبی در ايــن ديدار با بیان اينکــه در خصوص دو محور 
اساسی با شهردار اصفهان صحبت کرديم، اظهار کرد: نحوه مديريت 
اليحه درآمد پايدار شهرداری و مديريت شهری، دو محور اساسی 
صحبت با شهردار اصفهان به عنوان شهردار يکی از کانشهرهای 

بزرگ کشور بود.
وی با بیان اينکه شــهرداری اصفهان و ســازمان نظام مهندسی 
استان هر کدام در حوزه مسئولیت خودشان از بهترين های کشور 
هستند، اضافه کرد: انتظار می رود همکاری و تعامل اين دو دستگاه 
با يکديگر بتواند منجر به کیفیت ساخت و ساز و ايمنی بیشتر در 

جهت رفاه بهره برداران و خاطر امنیت شهروندان شود.
رجبی با تاکید بــر اينکه اصفهان جزو شــهرهای برخــوردار از 
مهندسان بسیار خوب و توانمند است، گفت: با اين وجود اين مسئله 
بازهم جای رشد و ارتقا دارد. ساخت و ساز به طور حتم بايد توسط 
متخصصان و افراد دارای صاحیت حرفــه ای صورت بگیرد. بايد 
در اين زمینه فرآيندها تعريف شده و نظارت و کنترل های خاص 
انجام پذيرد تا اطمینان پیدا کنیم اين متخصصان کارهای خود را 

به خوبی انجام دهند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در دیدار 
با شهردار اصفهان مطرح کرد:

افزایش کیفیت ساخت و ساز، نتیجه 
تعامل شهرداری و نظام مهندسی

شهرداری

روزهای آخر جاری شدن آب در زایند رود ) خرداد 96(
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مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان در مراسم تجلیل از هنرمندان صنايع دستی استان 
اصفهان گفت: گرچه اقدامات خوبی در زمینه توسعه اشتغال در صنايع دستی اين استان انجام شده، اما هنوز نتوانسته ايم 

از همه ظرفیت های اين صنايع، برای اشتغال زايی در استان استفاده کنیم. 
فريدون الهیاری بااشاره به اينکه هم اکنون حدود 40 هزار نفر در صنايع 
دستی اين استان اشتغال دارند، افزود: ظرفیت اشتغال زايی صنايع دستی 
فراتر از آمار کنونی است و بايد با برنامه ريزی بتوانیم زمینه اشتغال افراد 

بیشتری را در اين صنايع فراهم کنیم. 
مدير کل میراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری استان اصفهان 
افزود: توسعه صنايع دستی روستايی و عشايری از رويکردهای اين اداره 
کل است و در آينده ای نزديک نخستین پايگاه صنايع دستی روستايی در 

اين استان راه اندازی می شود. 
وی با بیان اينکه قرار است طی مراســمی ۷5 روستای کشور به عنوان 
آزمايشی به عنوان روستای ملی در زمینه تولید صنايع دستی معرفی شوند، گفت: از استان اصفهان روستاهای نشلج 

کاشان، خفر سمیرم و اسفرجان شهرضا به عنوان روستای ملی در زمینه تولید صنايع دستی برگزيده شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

ظرفیت بزرگ صنایع دستی برای اشتغال زایی

مدير کل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان در ضمن محکوم کردن حمله تکفیری ها به مجلس شورای اسامی و مرقد 
مطهر امام خمینی)ره( گفت: در طول انقاب اسامی همواره دشمنان نظام جمهوری اسامی و ملت ايران با طراحی 
حمات تروريستی سعی کردند که نیروهای انقابی را هدف قرار دهند در صورتی که همه ملت ايران انقابی هستند و 

دشمنان در اين امر ناکام خواهند ماند.
حجت االسام و المسلمین رضا صادقی اظهار داشــت: ترور در فرهنگ 
اسامی جايی ندارد. از پیامبر نقل شده است که فرمودند: ان االيمان قید 
الفتک فايفتک مومن؛ ايمان و اسام فتک و ترور را در بند کشیده است و 

اجازه نمی دهد، پس مومن اقدام به ترور و فتک نمی کند.
مدير کل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان خاطر نشان شد: در حال حاضر 
يکی از عوامل مهم فتنه گری در منطقه، جريان سلفی تکفیری است که در 

لباس دفاع از سنت، عما در مسیر منافع غربیان گام برمی دارند.
وی افزود:  اين افراد در راســتای سیاســت های خصمانه و ضد بشــری 

صهیونیست ها و غربیان در جهت از بین بردن اسام حرکت می کنند و اوج اين حرکت ها پس از پیروزی شکوهمند 
انقاب  اسامی ايران آغاز شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

ترور نیروهای انقالبی باعث بیداری بیش از پیش مردم می شود

قرار گرفتن در فضای ماشین زده شهرهای امروزی، نیاز شــهروندان را برای گذراندن اوقات فراغت در 
فضاهای سبز و بوستان ها افزایش داده است، اما متاسفانه موتورسوارها با تردد نابه جا در پارک های شهر 

آرامش مردم را سلب کرده اند.

ريیس اداره فضای ســبز و ســاماندهی مادی های شهر اصفهان 
اظهارکرد: حدود ۳0 نفر در فصول مختلف ســال وظیفه نظافت و 
علف زنی رودخانه زاينده رود را بر عهده دارند و روزانه از ساعت 5 

صبح تا 5 عصر در اين مسیر مشغول فعالیت هستند.
عمرانی يادآور شــد: از محدوده ابتدای ناژوان تا انتهای محدوده 
خدماتی شهرداری اصفهان، نظافت و اليروبی رودخانه زاينده رود 

به عهده شهرداری اصفهان است.
ريیس اداره فضای سبز و ســاماندهی مادی های شهر اصفهان با 
اشاره به اينکه در سال های اخیر به دنبال باز و بسته شدن رودخانه، 
برای نظافت آن مشکاتی به وجود آمده است، افزود: در چند روز 
آينده باز هم رودخانه در حال بسته شــدن است و حالت باتاقی 
به خود می گیرد، مرداب کوچکی داخل شــهر ايجاد می شود که 
بوی بد آن باعث نارضايتی شهروندان می گردد و همه اين عوامل 
 باعث افزايــش چند برابــری فعالیت نیروهای نظافــت رودخانه

 می شود.
وی با اشاره به اينکه به طور متوسط ماهیانه 50 میلیون تومان برای 
نظافت و علف زنی رودخانه هزينه می شود، گفت: در زمان خشک 
بودن رودخانه بســیاری از افراد گمان می کنند کار نظافت انجام 
نمی شود، اين در حال است که اکیپ های شهرداری در همه ايام 

سال در اين راستا فعال هستند.

رییس اداره فضای سبز و ساماندهی مادی های شهر:

ماهیانه ۵۰ میلیون تومان برای 
نظافت رودخانه هزینه می شود

اصاح هندســی تقاطع های سطح شــهر در راســتای بهبود و 
 روان ســازی ترافیک و ارتقای ايمنی شــهر و شــهروندان انجام 

می شود.
علی اصغر شاطوری، مدير منطقه ۷ شهرداری اصفهان در اين باره 
اظهار کرد: اصاح هندســی تقاطع های ســطح منطقه بر اساس 
درخواست شــهروندان و ارتقای ايمنی منطقه در سالجاری انجام 
می شود.وی افزود: در سال جاری اصاح هندسی ورودی خیابان 

آزادی – خیابان کاوه انجام می شود.
مدير منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به ديگر پروژه های منطقه 
ادامه داد: مجموعه فرهنگی- ورزشی و فضای سبز گلستان يکی 
از پروژه های شاخص منطقه است که به درخواست اهالی خیابان 
گلســتان به مســاحت ۱88 هزار متر مربع  در دســت اجراست.

شاطوری با اشــاره به اينکه اين پروژه تاکنون 50 درصد پیشرفت 
داشــته اســت، ادامه داد: عملیات اجرايی مجموعــه فرهنگی- 
 ورزشی و فضای سبز گلستان تا شــهريور ماه سال جاری تکمیل 

می شود.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان خبر داد:

اصالح هندسی تقاطع های سطح 
منطقه ۷ در سالجاری
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دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان:
خدایا راهنماییم كن در آن به كارهای شایسته و اعمال نیك و برآور 

برایم حاجت ها و آرزوهایم را.
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آذین بندی مکان های عمومــی از جمله خیابان ها و 
مراکز خرید و پخــش آهنگ های مخصوص این ماه 
همه نشــان از آغاز ماه رمضان کریم دارد. با آغاز این 
ماه، مراکز خرید بیش از هر زمــان دیگری پذیرای 
مشــتریانی از مالزی و حتی گردشــگرانی از دیگر 
کشورهاست و اقلیت های قومی نیز از این بازار پررونق 

بی نصیب نمی شوند.
عالوه بر بیشتر شــدن رنگ و بوی مذهبی مالزی در 
رمضان و فعال تر شدن مساجد نسبت به روزهای دیگر 
سال و به گوش رسیدن صدای نیایش از بلندگوهای 
مساجد در جای جای این کشــور، فعالیت بازارهای 
محلی که اقدام به فروش انواع مایحتاج روزانه به ویژه 

غذا می کنند نیز بسیار چشمگیر است.
مالزی از لحاظ تنوع غذایی بسیار غنی است و سفره 
افطار بســیار متنوعی دارد . از این رو هنگام غروب 
روزهای ماه مبارک رمضان بازارهای محلی برای خرید 

مایحتاج افطار بسیار پررونق جلوه گر می شوند.
»نسی لمک« که ترکیبی است از مقداری برنج پخته 
شده با شــیرنارگیل، تخم مرغ، ماهی های خشک و 
مقداری سبزیجات با چاشنی های متنوع، غذای غالب 

این شب هاست.
انواع »ساتای« که کباب چوبی ماالیی است و »الکسا« 
نوعی سوپ تند ماالیی هم در سفره مالزی ها دیده 

می شود.
در واقع رمضان ماه تجدید سنت های دیرینه در مالزی 
اســت و می توان در این ماه بــا روش زندگی، آداب 
غذایی، فرهنگ و چرخه اقتصاد این کشور در سال های 

گذشته آشنا شد.
ماه رمضان در مقایســه با دیگر اعیاد و روزهای مهم 
در این کشور )همچون اعیاد چینی و هندی( فرصت 
طوالنی تری برای شــناخت بیشتر فرهنگ جامعه 
ماالیی فراهم می آورد. عالوه بر سنت های مذهبی و 
اسالمی که در مساجد می توان نظاره گر آن بود، ماه 
مبارک رمضان ماهی برای در کنار هم بودن خانواده در 

این کشور هم به شمار می رود.
اهمیت در کنار خانواده بودن و همگام به مسجد رفتن 
و یا صرف افطار جمعی را می توان در تمام طول ماه 
رمضان در خیابان ها، مساجد و حتی رستوران های 
مالزی مشاهده کرد.می توان گفت رمضان در مالزی 
عالوه بر پررونق شدن رنگ، نور و شادی، ماهی برای 
تجدید پیوندهای خانوادگی است. کارمندان ادارات 
دولتی مالزی در این روزها با ســاعات کاری کمتری 
روبه رو هستند و تالش می کنند ساعات بیشتری را 

در کنار خانواده گذرانده و یا در مساجد حضور یابند.
مالزی در روزهای ماه مبارک رمضان و با نزدیک شدن 
ســاعات اذان مغرب و افطار چهــره دیگری به خود 
می گیرد. در این ایام دیگر از ترافیک سنگین خیابان ها 
در شــبانگاه و هنگام افطار به ویــژه در کواالالمپور، 

پایتخت مالزی خبری نیست.

گوناگون

ماه رمضان در مالزی)2(

شرح مجلس

استاد برجسته اخالق حوزه در ادامه سلسله 
مباحث اخالقی خود در ماه مبارک رمضان، 
اظهار کرد: در روایتی )بحاراالنوار ج 94 ص 
119( آمده است که در هر شب از ماه مبارک 
رمضان، حضرت حق، میلیــون میلیون از 
گناه کاران را می بخشــد.آیت ا...  محمدعلی 
ناصری با بیان اینکه طبق ادامه این روایت،  

خدای متعال شــب های جمعه ماه مبارک و شــب های قدر در هر 
ساعتی میلیون میلیون نفر را می بخشــد گفت: در آستانه شب های 
پرفضیلت قدر هســتیم و باید با آمادگی روحی جسمی و پاکی ورود 
کنیم. وی  خاطرنشــان کرد: همچنین در این روایت تاکید شده که 
شب عید فطر به اندازه ای که در کل ماه بخشیده شده است، خداوند 
می بخشد و می آمرزد؛ لکن در شب و روز غدیر به حرمت و به عظمت 
امیر المومنین)ع( چندین برابر آنچه که در ماه رمضان بخشیده و آزاده 
کرده است، می بخشد و می آمرزد.استاد اخالق حوزه ادامه داد: در این 
ماه پرفضیلت بر مومنان فرض است که  برای تقویت مکارم اخالقی و 
ترک رذایل کوشا باشند، یکی از این رذایل، هرزگی چشم است. وی  
ابراز کرد: اگر بخواهیم دستورالعملی برای کنترل چشم بیان کنیم، 
می گویم که در نجف که بودم، کسی به استاد ما گفت که چشم او هرزه 
است و نمی تواند آن را کنترل کند، چه بکند؟ استاد ما فرمودند، سوره 
نور را بخوان، اگر خواندن سوره نور ادامه داشته باشد، دیگر چشمت را 
 کنترل می کنی و موفق می شوی که اختیار چشمت را به دستت بگیری. 
آیت ا... ناصری در آخر، بار دیگر به فضیلــت ماه رمضان و برکات این 
ماه اشاره کرد و گفت: از روایت ها، استفاده می شود که آثار این ماه در 
هیچ یک از یازده ماه دیگر نیست، همان طور که پیغمبر اکرم صلی ا... 

علیه وآله وسلم فرمودند:
ُهَو َشــْهٌر ُدِعیُتْم فِیِه إِلَی ِضَیاَفِه اهللِ َو ُجِعلُْتْم فِیِه ِمْن أْهِل َکَراَمِه اهللِ 
أنَْفاُسُکْم فِیِه تَْسِبیٌح َو نَْوُمُکْم فِیِه ِعَباَدٌه َو َعَمُلُکْم فِیِه َمْقُبوٌل َو ُدَعاُؤُکْم 

فِیِه ُمْسَتَجاب؛ )وسائل الشیعه، ج 10، ص 313.(
آیت ا... ناصری بیان کرد: ماه مبارک رمضان، ماهی اســت که در آن 
به مهمانی خدا دعوت شده اید و در آن، اهل کرامت و احترام شمرده 
شده اید، نفس های شما در آن، تسبیح و خواب شما در آن، عبادت و 
عمل های شما در آن، مورد قبول و دعاهای شما در آن، مستجاب است. 

باغ 
کاغذی

مجموعه حاضر گزیده ای از سخنان حضرت آیت ... سید روح ا... 
خاتمی را در دهه اول انقالب اسالمی که در دیدارها و خطبه های 
نماز جمعه ایراد فرموده اند، دربــر دارد و می توان آن را به منزله 
چکیده و عصاره ای از دیدگاه ها و اندیشــه های حضرت آیت ا... 

درباره فضیلت ماه مبارک رمضان دانست.
بخشی از مفاد کتاب عبارت است از:

- نخستین کاری که باید در طلیعه ماه رمضان انجام دهیم، توبه 
از گناهان است.

- اگر ماه رمضان را طی کردی و تغییر حالی در خود دیدی، بدان 

که رحمت الهی شامل حالت شده است.
- در ماه رمضان یکی از کارهایی که  باید انجام گیرد، این است که 

دشمنی ها را تبدیل به دوستی کنیم.
- درباره روزه فواید اجتماعی، اقتصادی، بهداشــتی و اخالقی 
بسیاری وارد است، اما اصلی ترین فایده روزه رسیدن انسان به 

تقوا و پرهیزکاری است.
-رمضان ماه تمرین بندگی حقیقی است.

-  روزه ای که بدون تفکر و تامل باشد، سودی ندارد و عید فطری 
که در آن انسان بخشیده شده نباشد، عید نیست.

 روزه راستین
)شرح دعاهای روزهای ماه مبارک رمضان (

آیت ا... ناصری:

 مداومت بر تالوت »سوره نور« 
 در کنترل نگاه موثر است

این جزء دو سوره مبارکه انبیاء و حج را شامل می شود. عالمه 
طباطبایی )ره( غرض سوره انبیاء را گفت وگو پیرامون نبوت 
می داند که خداوند مسئله توحید و معاد را زیربنای آن قرار 
داده است. ابتدا داســتان نزدیک  بودن روز حساب و غفلت 
مردم از آن را ذکر می کند. سپس به موضوع نبوت منتقل می 
شود و با ذکر اوصاف کلی انبیای گذشته، می فرماید: پیغمبر 
اسالم)ص( نیز همان گرفتاری ها را باید ببیند، چون آنچه این 
می گوید همان است که آن حضرات می گفتند. پس از آن، 
داســتان جماعتی از انبیاء را برای تایید گفتار اجمالی خود 
می آورد و آنگاه با ذکر یوم الحساب و کیفر و پاداش مجرمین و 
متقین در آن روز، در آیه 105 می فرماید: » در زبور پس از ذکر 
) تورات( نوشتیم  که زمین را بندگان صالحش ارث می برند.« 
نکته جالب این اســت که این مطلب در زبور داوود ) مزامیر( 

فعلی که االن جزئی از کتاب مقدس است، موجود می باشد.
 در آیه 107 ســوره انبیاء، تنها عنوان رسالت پیامبر) ص( را 
رحمت برای جهانیان معرفی می کند. یعنی آن حضرت یکی 
از بارزترین جلوه های مهربانی خداوند نســبت به مخلوقات 
است. سوره مبارکه حج مشرکین را مخاطب قرار داده، اصول 
دین را به ایشان خاطر نشان می سازد و آنان را از عذاب الهی 

 بیم می دهد و مومنین را به نمــاز، حج، عمل خیر، جهاد و...
فرا می خواند. در دو آیه اول با لحنی بسیار تکان دهنده، صحنه 
زلزله قیامت را به تصویر می کشد که در آن هر مادر شیر دهی 
فرزندش را رها کرده و هر بارداری وضع حمل می کند و مردم 
به خاطر شدت عذاب خدا مانند افراد مست می شوند. ) از هول 

و هراس آن روز به خدا پناه می بریم(
جرعه ای از آیات امامت و والیت

 در آیه 27 سوره حج، حضرت ابراهیم علیه السالم را به دعوت 
مردم به حج دستور می دهد و نکته جالب در این آیه که از کلمه 
» یاتوک« به دست می آید این است که هدف از حج ، رسیدن 
به محضر حضرت ابراهیم)ع( است که بر اساس آیه 124 سوره 
بقره دارای مقام امامت است. روایتی از امام باقر علیه السالم و 
نیز تاکید بر این مطلب دارد که » تمامیت حج، به دیدار امام 

است« ) کافی، ج4، ص549(
جرعه ای از آیات جهاد و شهادت

 آیه 38 سوره حج، خداوند را مدافع مومنین معرفی می کند. 
در آیه 39 به افراد ســتمدیده که مورد تهاجم واقع شده اند، 
اجازه جنگ می دهد و در آیه 40 وجود رزمندگان حق را مایه 
حفظ همه عبادتگاه های مکاتب الهی از جمله کلیساها، دیرها، 

کنیسه ها و مساجد بر می شمارد.
اقتصاد اسالمی در قرآن

در آیه 35 سوره انبیاء به دو نوع امتحان الهی یعنی خوبی ها 
و بدی ها اشــاره می فرماید، یعنی ممکن است انسان به هر 
دو شکل مورد امتحان قرار گیرد و امتحان هم با سختی ها و 
هم با ناخوشی هاست. یعنی گاهی ثروت، ابزار امتحان است 
و گاهی فقر، گاهی سالمتی و گاهی بیماری، گاهی امنیت و 
گاهی ناامنی.طبق آیه 28 سوره حج، این فریضه الهی دارای 
سود هایی از جمله ســود اقتصادی و رفع گرسنگی از فقرای 

جامعه است.) اتحادیه تشکل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 17 قرآن کریم

جدول شماره 2159

افقی
1- لقـب پادشـاهان چینی-همـراه رفت-ماهـی 

از سـال
2- اموات،اهل قبور درگذشتگان-تحول اروپا

3- پروفسور حیوانات-سطح،چهره،مایع پیشرفت 
بعضی ها-گندم مصری-گوشـت آذری-یار شلوار 

4- دانشمند هندی-پرستو-نسب شناس
لفبای  5- همنشـین جن-مجـازات شـرعی-ا

اقتصـادی  توسـعه  موسـیقی-ضرورت 
6- حرف نداری-تازه کار-عصر وارونه
7- ساز کلیسا-با اهمیت-قبیله عرب 
8- کشوری در آمریکای جنوبی-فقیر 
9- گرو گذاشتن-نمو،بزرگ شدن-زیبا

10- بله آلمانی-حرف گزینش-ایراد؛عذر-یازده
11- عشـیره-صحنه نمایش-ریه،عدد نفس کش-

ناله و زاری
12- شهر روی آب-انسانیت-دور اندیش

13- رفوزه-دسـت عرب-ثـروت- جنبش-حـرف 
بیـزاری

14- مورد نیاز عکاس-اقدام به کاری کردن
15-فراموشی-جمله قرآنی-شالوده،اساس

عمودی
1- رنج و مشقت را در کمال قدرت تحمل کردن

2- پیشکش-رودخانه پاکستان
3- قامت-خـاک سـرخ-عموی ابراهیم-شـلوار 

جین-شـهر مذهبـی
4 - شـهر تاج-صـورت غیـر عـادی هـر یـک از 

مخلوقات-خـوش چــهره
5- کشتی جنگی-پسوند آغشتگی-شریعت
6- فلزی مرکب از آهن وزغال کربن-عمارت
7- خواری،نرمی-نفس سرکش-نفس،خون

8- از ادویه جات-خوشحالی
9- زینت موی دختران-تکیه دادن-پهلوان

10- کشور عجایب-عدد یک رقمی
11- کوه مکه-نوعی آچار-علت

 12- رهایی-جانـور کیسـه دار درختی اسـترالیا-
جا و محل

13- مـادر لر-تصدیـق روسـی-صد متـر مربـع-
بیماری-مخالف-مـاه سـرد

14- شکسته شدن-از روی ناچاری
15-از روی احتیاط عمل کردن
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شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد مناقصات زیر را برگزار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت، توان مالی و 
تجهیزات جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

1- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
 2- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 96/3/22 تا پایان وقت اداری مورخ 96/3/31 و از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی
 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر 

به نشانی بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر، تلفن 0315-2630161-3 
3- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/10 و 
محل تحویل دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ 96/4/11 در محل 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
4- نوع سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی 
که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل 
اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه 

سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
5- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

آگهی مناقصه

م الف:48614

شماره و ردیف
موضوع مناقصهتاریخ مناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
نحوه پرداختمبلغ برآورد )ریال(

گواهینامه 
صالحیت )از 

سازمان برنامه 
و بودجه(

1
مناقصه شماره 
96/1990/ص 
مورخ 96/3/16

تکمیل سفت 
کاری و اجرای 
نازک کاری 
مسجد محله 
فرهنگ چهار 
شهر جدید 
فوالدشهر

437/191/949

8/743/838/988 ریال بر اساس 
فهرست بهای ابنیه، تاسیسات 
برقی و مکانیکی سال 96 با 

احتساب کلیه ضرایب متعلقه و 
ضریب بهنگام تا متوسط زمان 
اجرای پروژه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت مقطوع

هشتاد درصد از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت های تایید شده از طریق تهاتر 
با اراضی و واحدهای موجود با کاربری 
مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 

قیمت کارشناسی روز و بیست درصد به 
صورت نقدی یا از طریق اوراق یا اسناد 

خزانه اسالمی در صورت تخصیص

داشتن حداقل 
پایه پنج 

در گرایش 
ساختمان و 

ابنیه

2
مناقصه شماره 
96/1991/ص 
مورخ 96/3/16

تکمیل سفت 
کاری و اجرای 
نازک کاری 
مسجد محله 

فرهنگ پنج شهر 
جدید فوالدشهر

403/632/438

8/072/648/770 ریال بر اساس 
فهرست بهای ابنیه، تاسیسات 
برقی و مکانیکی سال 96 با 

احتساب کلیه ضرایب متعلقه و 
ضریب بهنگام تا متوسط زمان 
اجرای پروژه و مبلغ تجهیز و 

برچیدن کارگاه به صورت مقطوع

هشتاد درصد از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت های تایید شده از طریق تهاتر 
با اراضی و واحدهای موجود با کاربری 
مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 

قیمت کارشناسی روز و بیست درصد به 
صورت نقدی یا از طریق اوراق یا اسناد 

خزانه اسالمی در صورت تخصیص

داشتن حداقل 
پایه پنج 

در گرایش 
ساختمان و 

ابنیه

3
مناقصه شماره 
96/1992/ص 
مورخ 96/3/16

اجرای عملیات 
پیاده روسازی 

محالت فرهنگ 
4، فرهنگ 5 و 
فرهنگ 6 شهر 
جدید فوالدشهر

923/519/135

18/470/392/700 ریال بر اساس 
فهرست بهای ابنیه، سال 96 با 
احتساب کلیه ضرایب متعلقه و 
مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه به 

صورت مقطوع

هشتاد درصد از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیت های تایید شده از طریق تهاتر 
با اراضی و واحدهای موجود با کاربری 
مختلف در شهر جدید فوالدشهر به 

قیمت کارشناسی روز و بیست درصد به 
صورت نقدی یا از طریق اوراق یا اسناد 

خزانه اسالمی در صورت تخصیص

داشتن حداقل 
پایه پنج 

در گرایش 
ساختمان و 

ابنیه
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