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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با تصویب طرح جامع حمل  
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امروزه در هر گوشــه ایــن کره خاکــی، هــرگاه از محیط زیســت و رعایت 
استانداردهای زیست محیطی ســخن به میان می آید، بی درنگ بحث توسعه 
پایدار مطرح می شود؛ زیرا اساســا بدون توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، 
نمی توان به توسعه پایدار و داشتن محیطی سالم برای زندگی خود و نسل های 

آینده خوش بین بود.
همزمان با هفته محیط زیست، دکتر بهرام ســبحانی، مدیرعامل بزرگ ترین 
هلدینگ فوالدی کشور و خاورمیانه، در گفت وگو با خبرنگار فوالد درخصوص 
اهمیت توجه به اســتانداردهای زیســت محیطی در همه بخش ها به ویژه در 
صنعت و اقدامات فوالد مبارکه، گفت: تاریخچه روز جهانی محیط زیســت، به 
سال ۱۹۷۲ یعنی ۴۵ سال قبل برمی گردد؛ در آن سال برای اولین بار، سازمان 
ملل متحد کنفرانسی با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد 
برگزار کــرد. همزمان با برپایی ایــن کنفرانس، مجمع عمومی ســازمان ملل 
قطعنامه ای تصویب کرد که منجر به تشــکیل برنامه محیط زیســت سازمان 
ملل)UNEP( شد. وقتی به تاریخ شکل گیری فوالد مبارکه و آغاز بهره برداری 
آن با کمی تامل بنگریم، مشاهده می کنیم که از همان آغاز دوران ساخت، یعنی 
ســال ۱۳۵۸، با احداث مرکز تحقیقات گونه شناسی در شرکت و مطالعه روی 
۷۲ نمونه گیاهی، شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکتی بنا نهاده شده است که 
خود را ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی می داند و بر مبنای توسعه 
پایدار فعالیت می کند. این شرکت اساسا حفظ محیط زیست را یک مسئولیت 
اجتماعی خطیر قلمداد می کند و توجه به این مسئولیت را وظیفه خود می داند.

وی با تاکید بر اینکه این رویکرد فوالد مبارکه در حفاظت از محیط زیست، نوعی 
مسئولیت اجتماعی است که ریشــه در اخالق، فرهنگ و اعتقادات مدیریت و 
کارکنان این شرکت دارد، تصریح کرد: این نگرش واال شکل نگرفته است مگر در 
سایه اصول و بایدها و نبایدهای نحوه برخورد انسان با محیط زیست و همچنین 
آنچه در این شرکت از فرهنگ و ارزش های دین مبین اسالم نشأت گرفته است. 

مدیرعامل فوالد مبارکه با ارائه تعریفی از توسعه پایدار تاکید کرد: توسعه پایدار 
به معنای توسعه جوامع با در نظر گرفتن تامین نیازهای کنونی، بدون لطمه زدن 
به اســتعدادها و توانایی های موردنیاز آینده و در پیش گرفتن رویکردی  است 
که براســاس آن، جوامع، جنبه های اقتصادی خود را با در نظر گرفتن مسائل 
اجتماعی و حفظ منافع محیط زیســت توســعه داده و کیفیت زندگی خود را 

بهبود بخشند.
وی در همین رابطه و با بیــان اینکه فوالد مبارکه از ابتــدای طرح برای تولید 
۲/۵میلیون تن فوالد در این منطقه بنا نهاده شد، خاطرنشان کرد: اجرای توسعه 
فوالد مبارکه و دســتیابی به تولید حدود ۶ میلیون تن فوالد در شرکت شکل 
نگرفت؛ مگر با نگاه و اعتقاد مدیران و کارکنان بر این اصل که فوالد مبارکه باید 
نیاز حال حاضر کشور را برآورده سازد، بدون آنکه توانایی دوره های آینده را در 

برآوردن نیازهایشان فدا کند.
دکتر سبحانی از امحای پســماندهای ویژه )روغن های ترانس آسکارل( تحت 
نظارت سازمان حفاظت محیط زیســت به روش اصولی و طبق ضوابط فنی و 
اجرای طرح فرآوری گرم ســرباره که با هدف کاهــش ضایعات دفنی و تبدیل 
ضایعات به ارزش افزوده و حفاظت از منابع طبیعی تعریف شده است، به عنوان 
بخشی از این فعالیت ها یاد کرد و در این خصوص افزود: این طرح به عنوان طرح 
منتخب بنیاد جهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا در سال ۹۳ معرفی شد.

وی افزود: اجرای سیســتم پایــش لحظه ای و بــر خط آالینده ها و ارســال 
اطالعات آنالیز به سازمان حفاظت محیط زیســت مطابق با قوانین به روزشده 
زیست محیطی، احداث تصفیه خانه های پســاب در شرکت فوالد سبا با هدف 
بازچرخانی پساب به چرخه تولید، توسعه و ارتقای سیستم های تصفیه پساب 
در شرکت فوالد مبارکه با همین هدف و کاهش برداشت آب از رودخانه، ارتقا و 
بهبود سیستم های کنترل غبار با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان و همچنین 
حمایت و تامین مالی طرح جمع آوری و تصفیه پساب های شهرهای مجاور با 
هدف رفع مشکل زیست محیطی منطقه و استفاده از پساب ها در مصارف صنعتی 
و کمک به حل بحران آب در منطقه، بخش دیگری از اقدامات فوالد مبارکه در 

این راستا بوده است.
دکتر سبحانی، با تاکید بر اینکه در پی شکل گیری این فعالیت ها در فوالد مبارکه 
و مشارکت این شرکت در طرح ها و برنامه های زیست محیطی بین المللی نظیر 
طرح تغییرات اقلیم با همکاری انجمن جهانی فوالد، این شرکت موفق به دریافت 
تقدیرنامه از نهادهای بین المللی مربوطه شده است، گفت: هم اکنون در راستای 
بهبود شرایط زیست محیطی منطقه و همگام با توســعه فوالد مبارکه، میزان 
فضای سبز در این شــرکت از ۱۶۰۰ هکتار فراتر رفته است؛ به همین منظور 
تدابیری اتخاذ شده اســت تا آبیاری این میزان فضای سبز با استفاده از پساب 
تصفیه شده صنعتی شرکت و بدون برداشت آب اضافی از زاینده رود در محیطی 

کامال سالم انجام شود.
دکتر ســبحانی در بخش پایانی ســخنان خود، با تاکید بر اینکه شرکت فوالد 
مبارکه برای بهبود فرآیندهای زیست محیطی خود هیچ گاه نقطه پایانی متصور 
نبوده اســت، خاطرنشــان کرد: به همین منظور فوالد مبارکه همواره توسعه 
همکاری ها با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور را به منظور گسترش مطالعات 

خود در این زمینه در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

بدون توجه به حفظ محیط زیست، توسعه پایدار 
غیرممکن است

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 آگهی تمدید فراخوان ارزیابی کیفی
 شماره 960/6004 )شماره 200961188000007 در سامانه ستاد(

موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان انجام نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابراتی و تله متری تحت 
پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرط ورود به فراخوان: دارا بودن حداقل رتبه ۵ ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی 
)توکن(: مرکز تماس: ۲۷۳۱۳۱۳۱- ۰۲۱، دفتر ثبت نــام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸- ۰۲۱- تماس با 

کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره  ۰۳۱-۳۶۲۷۷۶۸۷ 
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت ۹ صبح روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۲۸ لغایت 

ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۰۷
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم 
ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ 96/04/24 در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور)۹ صبح روز شنبه مورخ 96/04/24( به آدرس 

اصفهان ، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان: 

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

۲- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا ۲ سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های 
مشابه استفاده نماید.

 ۳- ســایر شــرایط و اطالعــات  مربــوط بــه فراخــوان هــا در اســتعالم ارزیابــی کیفــی موجود 
می باشد.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

   www.setadiran.ir               www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir          http://iets.mporg.ir

نگاهی به بازگشت جشنواره فیلم کودک و نوجوان به اصفهان؛

یک جشنواره و چند نگرانی

م الف:52744
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هیئت نظارت بر برجام به اقدام سنای آمریکا پاسخی متقابل بدهد
»محمد هاشمی«پیرامون اقدام اخیر سنای آمریکا در تصویب تحریم ها علیه ایران گفت: 
نظام بین الملل در همه موارد مقابله به مثل را به رسمیت شناخته است و آن را تایید می کند. 
بنابراین ضروری است تا هیئت نظارت بر برجام، در برابر اقدام سنای آمریکا مقابله به مثل کند.

اخبار کوتاه

يادداشت

مجلس نمایندگان آمریکا قرار اســت در هفته های آینده بررسی 
طرح مصوب ســنا درباره تحریم های جدید ایــران را آغاز کند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری هیــل، مجلس نمایندگان 
آمریکا اعالم کرد، بررسی طرح مصوب سنا درباره اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران را طی هفته های آینده آغــاز خواهد کرد.با این 
وجود، احتمال دارد رای گیری نهایی درخصوص این طرح به پس 
از تعطیالت تابستانی کنگره موکول شــود.به گزارش ایسنا؛ روز 
پنجشنبه سنای آمریکا طرح تحریم های جدید علیه ایران و روسیه 
و تدوین و منسجم کردن تحریم های کنونی ضد این دو کشور را با 

۹۸ رای موافق تصویب کرد.

»مهرداد الهوتی« نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با برنا در خصوص خبر ترک برخی از اعضای فراکسیون 
به دلیل نارضایتی از وضع موجود گفت: همه در فراکسیون ما راضی 
هســتند و هیچ کس نمی خواهد آن را ترک کند. اتفاقا استقبال از 
فراکسیون مستقیلن هر روز بیشتر و بیشــتر شده است. شخصی 
هم ممکن است پس از یک ســال تصمیم گرفته باشد به هر دلیلی 
فراکســیون را ترک کند، ما  هم مانع نمی شــویم. اگر کســی در 
فراکسیون مســتقلین حضور دارد بر مبنای میل و رغبت خودشان 

است نه توصیه هیچ کس دیگر.

فرماندار ســر پل ذهاب خبر درگیــری دیروز نیروهــای امنیتی با 
تروریست ها را تکذیب کرد. »اکبر ســنجابی« درباره خبر درگیری 
نیروهای امنیتی و تروریســت ها در مرز خســروی و سر پل ذهاب 
گفت: تا این لحظه هی چ گونه درگیری در این مناطق وجود نداشــته 
 است. وی خاطر نشان کرد: شایعه درگیری که مطرح شده را تکذیب

 می کنم.

پارس نوشت:»علی اکبر ناطق نوری« که به دلیل تبلیغ به نفع یک 
نامزد انتخاباتی از سمت خود خارج شده بود؛ درصدد است تا مجددا 
در فضای سیاسی حضور جدی تری داشته باشد و بر این اساس در 
حال رایزنی جهت راه اندازی یک حزب سیاســی است.وی معتقد 
است همراه با حسن روحانی بایستی از اصالح طلبان عبور کند و این 
برای وجهه وی در میان علما مناسب نیست که با اصالح طلبان یکی 
انگاشته شــود.در عین حال که در انتخابات 1400، اصالح طلبان 
برای نامزدی، به دنبال چهره ای از درون جریان خود خواهند بود 
ولی همراهان ناطق نوری گزینه مورد نظر خود را دارند؛ البته ناطق 
نوری بر این باور است که حسن خمینی نیز بیشتر تمایل دارد تا با 
وی همکاری کند.برخی پیشنهاد کرده اند برای اینکه ناطق نوری 
خود را نماد اعتدال نشــان دهد ،عنوان حزب خود را »اصولگرایان 

معتدل« برگزیند.

وب سایت خبری »عیون الخلیج« مدعی شد: طی سند لو رفته از 
دفتر نخست وزیر قطر، شیخ تمیم دستور داده است تا ادوات نظامی 
و غیرنظامی که به آب های  قطر وارد می شوند هدف قرار گیرند.

عیون الخلیج ادعا کرد: امیر قطر دستور داده است تا هر گونه کشتی 
یا شناوری که از شرق یا غرب وارد آب های  قطر می شوند، هدف 
آتش ارتش این کشــور قرار گیرد.این وبسایت ادامه داد: امیر قطر 

ادوات نظامی ایران را مستثنی کرده است.

عکس روز

وصیت نامه عجیب شهید وزارت 
اطالعات

 بررسی تحریم های جدید ایران 
در کنگره آمریکا طی هفته های آتی

خبر اختالف در فراکسیون مستقلین 
تکذیب شد

درگیری نیروهای امنیتی با تروریست ها 
در سرپل ذهاب تکذیب شد

احتمال تاسیس حزب »اصولگرایان 
معتدل« از سوی ناطق نوری

 موضع دوحه درباره 
ادوات دریایی ایران

بین الملل

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که حمله هوایی اش به رقه 
در اواخر ماه مــی، احتماال ابوبکر البغــدادی، رهبر گروه 
تروریستی داعش را کشته است. این حمله هوایی جلسه 
سران داعش را هدف گرفته بود، جلسه ای که در 2۸ ماه می 
برگزار شد. براساس اطالعات به دست آمده، ابوبکر البغدادی 
رهبر داعش نیز در این جلسه حاضر بوده است.همچنین، 
»سرگئی الوروف«، وزیر خارجه روسیه، در واکنش به بیانیه 
وزارت دفاع روسیه گفت: این کشور در رابطه با به هالکت 

رسیدن البغدادی »صد درصد« مطمئن نیست.

حماس و جبهه مردمی فلسطین اعالم کردند که عملیات 
ضدصهیونیستی در قدس از سوی گروه های فلسطینی 

صورت گرفته و ادعاهای داعش تکذیب می شود.
 خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین )حماس( صبح شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
عامل عملیات قدس که منجر به هالکت یک پلیس رژیم 
صهیونیستی و زخمی شــدن دو صهیونیست دیگر شد، 
وابســته به این جنبش بوده و ادعای داعش در وابستگی 
عامالن حمله ضدصهیونیستی به این گروه )تروریستی( 
کذب است. سامی ابوزهری، سخنگوی جنبش حماس، 
گفت: »ادعای گروه داعش تالشــی برای گل آلود کردن 
آب است.« وی افزود: این حمله به دست »دو فلسطینی 
عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین و یک نفر از اعضای 
حماس انجام شــد.« ابوزهری عملیات قدس را عملیاتی 

قهرمانانه و در چارچوب عملیات مردمی خواند.

رییس جمهوری آمریکا در حمله توئیتری دیگری به رقیب 
انتخاباتی سابق خود، از عملکرد او انتقاد کرد.ترامپ گفت، 
هیالری کلینتون از عصبانیت تلفن هایش را با چکش خرد 
می کرد!دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در پیامی 
نوشت:» چرا از خانواده هیالری کلینتون و دموکرات هایی 
که با روسیه ارتباط دارند تحقیقات به عمل نمی آید، اما عدم 
ارتباطات من مورد بررسی قرار می گیرد؟ هیالری کلینتون 
خمیده، تلفن ها را با چکش خرد می کرد، ایمیل ها را پاک 
می کرد و همسرش هم، با دادستان کل دیدار کرد. حاال آنها 

از مانع تراشی حرف می زنند؟«  

 مطمئن نیستیم بغدادی 
مرده باشد

حماس، ادعای داعش را 
تکذیب کرد

 ترامپ بازهم به کلینتون
 حمله کرد!

هنوز ُمهر ریاست جمهوری ترامپ خشک نشده بود که  »آالن 
لیچمن« ،استاد تاریخ آمریکایی، که پیروزی دونالد ترامپ را 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیش بینی کرده بود، 
از اســتیضاح وی خبر داد.  وی اظهار داشت: من پیش بینی 
می کنم که حزب جمهوری خواه در کنگره او را اســتیضاح 
می کند. آنها ترامپ را نمی خواهند؛ چرا که نمی توانند وی را 

کنترل کنند. او غیر قابل پیش بینی است. 
» لیندســی گراهام« از جمهوری خواهان افراطی به ترامپ 
هشدار داد ممکن است تبدیل به اولین رییس جمهور تاریخ 
آمریکا شود که دولتش به خاطر حرف های نامناسبش درباره 

تبانی با روسیه »نابود« می شود. 
وی در یک برنامه تلویزیونی به دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا هشدار داد: »حرف های او می تواند کشتی کاخ سفید 
که او سکاندارش است را غرق کند.« گراهام درگیری ترامپ 
با جیمز کومی، مدیر ســابق اف بی آی، را به یک »مســابقه 
کشتی« تشبیه کرد و درباره اینکه چطور ترامپ به سبب یک 
»جنگنده، اخالل گر و یک زیر و رو کننده واشنگتن« انتخاب 

شد، صحبت کرد.

در همین حال نتایج یک نظرســنجی نشان داد که نزدیک 
به نیمی از شــهروندان آمریکا معتقدند رییس اخراج شده 
اف بی آی در مقایسه با رییس جمهوری کشورشان صادق تر و 

قابل اعتمادتر است.
جمهوری خواهــان آمریکا از ترامپ خواســته اند تا چنانچه 
نوارهایی از مکالمات خصوصی خود با جیمز کومی دارد به 
کنگره تحویل دهد. در غیر این صورت برای او احضاریه صادر 
می شود. در همین حال تحقیقات سنا درباره همدستی تیم 
انتخاباتی ترامپ با روس ها و یا »مانع تراشی در روند اجرای 

عدالت« به کابینه ترامپ کشیده شده است. 
نظر مردم آمريکا در باره ترامپ

موسسه پژوهشی »پابلیک پالیسی پولینگ« روز پنجشنبه 
نتایج نظر سنجی تازه ای را منتشر کرده که در آن 4۸ درصد 
از شرکت کنندگان گفته اند ترامپ سزاوار استیضاح است و 
فقط 41 درصد این استیضاح را رد کرده اند. موسسه مذکور 
یادآور شده که درصد کسانی که خواستار استیضاح ترامپ 
هستند به ویژه در هفته گذشته و بعد از اخراج جیمز کومی 
رییس اف بی ا ی کــه تحقیقات در مورد روابــط ترامپ با 

مقامات دولت روسیه در طول انتخابات این کشور را دنبال 
می کرده، رو به افزایش بی سابقه ای گذاشته است. همزمان 
 با افزایش کســانی که خواستار اســتیضاح ترامپ شده اند

  بیش از 54 در صد از آمریکایی هــا عملکردهای او در این 
 مقام را نادرســت و زیانبار دانســته اند و 45 درصد از مردم 
 این کشــور پیش بینی کرده اند که ترامپ قــادر به حفظ 
 ایــن مقام تــا پایــان دوره اول ریاســت جمهــوری خود

 نخواهد بود.
اتهام رشوه خواری ترامپ از سوی مردم آمريکا

سه هفته پیش معترضان با انداختن نوری روی هتل ترامپ 
نوشــتند رشــوه ترامپ را اینجا بپردازیم. به غیر از چنین 
اعتراض هایی قبال هم یک سازمان غیردولتی شکایتی مشابه 
انجام داده بود. وزارت دادگستری نیز در این باره اعالم کرد 
که چون خود شــاکیان در واقعیت لطمه ای ندیده اند آن را 

رد می کنیم.
مسیر استیضاح ترامپ

با این حال مسیر استیضاح ترامپ چندان هم هموار نیست. 
بر اساس قانون اساسی آمریکا، برای اینکه یک رییس جمهور 
مجبور به ترک کارش شود، باید استیضاح  و به جرم »خیانت، 
رشوه و یا ســایر جرم ها« محکوم شــود. در این مسیر ابتدا 
کنگره باید درخواست و یا مجوز تحقیقات برای استیضاح را 
ارائه کند. اگر این مجوز صادر شد، رییس جمهور استیضاح 
می شود و موضوع به مجلس سنا می رود تا در آنجا با توجه به 

قوانین، دادگاهی برگزار شود.
  روند محاکمه توسط مدیرانی از کنگره و قاضی ارشد دیوان 
عالی کشور نظارت می شود و ســنا به عنوان هیئت منصفه 
عمل می کند. اگر دو سوم از رای ســنا حکم به محکومیت 
رییس جمهور بدهند، او از کار برکنار خواهد شد، اما این اتفاق 
یعنی برکناری یک رییس جمهور از طریق استیضاح تاکنون 
اتفاق نیفتاده است و در تاریخ سیاسی ایاالت متحده آمریکا تا 
کنون تنها دو رییس جمهور استیضاح شده اند ولی در همین 
دو مورد نیز نه »اندرو جانسون« و نه »بیل کلینتون« مجبور 

به ترک کاخ سفید نشده اند.
اســتیضاح با توجه به این واقعیت که کنگــره در اختیار و 
کنترل جمهوری خواهان است ســخت تر می نماید. با این 
حال زنگ هشــدار جمهوری خواهان  علیه ترامپ همچنان 
با شدت بیشــتری در حال نواخته شــدن است. مک کین، 
ســناتور با نفوذ جمهوری خواهان از افول جایگاه آمریکا در 
دوران ترامپ انتقاد کرده و خبرها از شکاف در داخل دولت 
آمریکا حکایت دارد. تداوم این روند می تواند هم حزبی های 
ترامپ را به این نتیجه برســاند که برای کنترل  آسیب های 
ناشی از انتخابات 2016 به سراغ مایک پنس، معاون رییس 
 جمهور آمریــکا بروند. به هر حال ترامــپ هرگز گزینه آنها

 نبوده است.
حال بــا پرونده تازه ای کــه درباره فعالیت هــای مختلف و 
نادرســت  دونالد ترامپ مطرح شده دست اندازهای قضائی 
جدیدی برای آقای رییس جمهور گشوده شده و به ابهام های 

قضائی رییس جمهور آمریکا افزوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: ورود دونالد ترامپ به بازی سیاست آمريکا از روز اول با استقبال همراه نبود. او بیش 
از اينکه يک سیاست مدار باشد، يک تاجر با سابقه جنجالی بود؛ بنابراين حضورش در کاخ سفید همواره با اما 
و اگرها در افکار مواجه بوده است. از توئیت های جنجالی و سخنان نسنجیده گرفته تا بی اعتنايی به جايگاه 
رهبری آمريکا که در خروج اخیر واشنگتن از توافق اقلیمی پاريس بیش از هر موقعیت ديگری نمود داشت و يا 
بحث مداخله روس ها در انتخابات رياست جمهوری 2016 ،همگی شبهاتی را بر سر صالحیت دونالد ترامپ برای 

ادامه رياست جمهوری اياالت متحده آمريکا ايجاد کرده تا جايی که بحث استیضاح وی نیز مطرح شده است.

اخبار

زنگ خطر جمهوری خواهان علیه ترامپ نواخته شد؛

 عصاره رذالت آمریکایی در خطر استیضاح

پارلمان

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه »شــخصیتی که روحیه کار اداری و بخشنامه ای 
داشته باشــد برای شهر تهران مناســب نیست« گفت: 
محسن هاشمی و حسین مرعشی گزینه های مناسبی 
برای تصدی مسئولیت در شهرداری تهران هستند.جالل 
میرزایی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه »شهردار 
آینده تهران باید قدرت تصمیم گیری و تعامل با نهادها 
و سازمان ها را داشته باشــد« گفت: با توجه به شرایط و 
مشکالتی که شهر تهران دارد باید انتخاب شهردار با در 
نظر گرفتن این شرایط انجام شود.وی افزود: شهرداری 
تهران وضعیت خوبــی ندارد و شــخصیتی که روحیه 
کار اداری و بخشنامه ای داشــته باشد برای شهر تهران 
مناسب نیست. باید فردی انتخاب شود که نگاهی عمیق  
و تعامل خوبی با نهادها و سازمان ها داشته باشد.این عضو 
فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه »گزینه هایی مانند 
محسن هاشمی و حسین مرعشــی می توانند مناسب 
برای این مسئولیت باشند« گفت: آقای مرعشی با توجه 
به سابقه ای که در استانداری کرمان دارد و اقداماتی که 
انجام داده قدرت خوبی در ســاماندهی فعالیت نهادی 

مانند شهرداری دارد.

دبیرکل حزب مردم ساالری می گوید: سنای آمریکا یک 
بار دیگر خباثت خود را نشــان داد و تحریم هایی را ضد 
جمهوری اسالمی  تصویب کرد که به طور قطع ضد برنامه 

جامع اقدام مشترک)برجام( است.
 »مصطفی کواکبیــان« افزود: این گونــه تحریم ها که 
هیچ ربطی به بحث های هســته ای نــدارد، ضد برجام 
اســت. وی ادامه داد: چرا آنها این کار را می کنند؟ چون 
می گویند در این منطقه یک نظامی  اســت که بر اساس 
امارت)امیرنشینی(، سلطنت، خالفت و حکومت موروثی  
برقرار نشده، بلکه بر اساس رای مردم شکل گرفته است 
و لذا حرفی برای گفتن دارد.کواکبیان همچنین گفت:  
یک فتوای شرعی است که میزان رای ملت است. همه 
مسئوالن باید خود را خادم مردم بدانند و اگر این مردم 
نباشند، آنها چه کاره هستند؟ باالخره فصل رقابت های 
انتخاباتی تمام شد و فصل رفاقت ها باید شروع شود و همه 
برای حل مشــکالت مردم کمک کنیم. وی افزود: یک 
شــعارهایی در جریان انتخابات داده شده و باید ببینیم 
مطالبات مردم در بحث اقتصاد، سیاست داخلی، روابط 
بین المللی، امــور اداری، در بحــث ویژگی های کابینه 

دوازدهم، چیست؟

عضو فراکسیون امید:

 »هاشمی« و »مرعشی«
 گزینه های مناسب  هستند

دبیرکل حزب مردم ساالری:

تحریم ها 
ضد برجام است

سیدعلی خمینی:

امام)ره( مخالف دیوارکشی 
میان زنان و مردان بود

جعفرزاده: 

ایران از آمریکا شکایت و 
درخواست خسارت کند

ســیدعلی خمینی ، نوه امام راحل )ره( در گفت و گو با 
یکی از رسانه ها گفت: اصل قصه دیوارکشی به والده ما 
برمی گردد که به امام)ره( گفتند در کالس ما حدفاصلی 

گذاشته اند و دیواری کشیده اند.
امام)ره( می گویند: بیخود ایــن کار را کرده اند. والده 
ما می گوید که صورت بدی دارد، اینطور خط کشــی 
کنند. امام)ره( پدر ما را می خواهد. به پدرم می گویند 
که بررسی کنید و جلویش را بگیرید. بعد از آن آیت ا... 
خامنه ای در نماز جمعه به این مطلب اشــاره می کنند 
که ما مخالف دیوار کشیدن هســتیم، ما نمی خواهیم 
در دانشگاه ها دیوار بکشیم. مسئله این است که وقتی 
امام)ره( را مدنظر قرار دهیم، هدف ایشان در غایت عمل 
به وظایف شرعی بود. یعنی سر مسئله شرعی، با کسی 
کوتاه نمی آمد. این در خانواده بود، در بیرون از خانه بود، 

در نوشته هایشان هم هست...
نوه امام)ره( تاکید کرد: باالخره اسالم، حدودی را میان 
زن و مرد قرار داده. ما معتقد هستیم که زنان در انقالب 
بودند، هستند و خواهند بود. در تمام کشور باید از آنها 

استفاده شود ،اما نه با نگاه الابالی غربی...

 نماینده اصالح طلب مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکــه تحریم های جدیــد آمریکا علیه ایــران نقض 
برجام اســت، گفت: ایران باید به خاطر این رفتارهای 
 خالف توافق از آمریکا شــکایت و درخواست خسارت 
کند.»غالمعلی جعفرزاده« نماینده رشــت در مجلس 
شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار افکارنیوز با 
اشاره به تحریم های جدید مجلس سنای آمریکا علیه 
ایران گفت: این تحریم ها نقــض دقیق برجام و خالف 
توافقات حاصل شده است.وی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران به همه توافقات خود عمل کرده، اما آمریکا مرتب 
برجام را نقض می کند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات کشور با بیان اینکه در حال حاضر ایران باید 
با استناد به مفاد برجام و توافقات حاصل شده از آمریکا 
شکایت کند، افزود: ایران می تواند به دلیل نقض برجام 

از آمریکا درخواست خسارت کند.
جعفرزاده اضافه کرد: بر اســاس توافقات حاصل شده 
و متن برجام، آمریکا نه تنها نبایــد به تحریم ها اضافه 
می کرد، بلکه حق تمدید تحریم را هم نداشت اما در حال 

حاضر هم تحریم را اضافه و هم تمدید کرد.

برجامواکنشروحانیت

وزیر امور خارجه عربســتان در جدیدترین گزافه گویی خود به ایران و 
قطر حمله کرد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی مدعی شد، 
مطالبات برای توقف حمایت قطر از تروریســم جهانی است و منحصر 
به شورای همکاری خلیج فارس نیســت. وزیر خارجه عربستان با تکرار 
ادعای واهی خود درباره حمایت ایران از تروریســم، اظهار کرد: ایران با 
استفاده از سپاه پاسداران، تروریسم را در منطقه گسترش می  دهد. وی 
ادعا کرد: اگر ایران می خواهد کشور محترمی باشد، باید دست از حمایت 
از تروریسم و انفجار سفارتخانه ها و انتشار طایفه گری بردارد! الجبیر طی 
سخنانی اظهار داشت: ریاض در حال تهیه لیستی از شکایت ها درباره قطر 
است که به زودی اعالم خواهد شد.وزیر خارجه عربستان با بیان اینکه 
قطر باید به درخواســت های مربوط به حمایت از تروریسم پاسخ دهد، 
 گفت: این درخواست ها جهانی است و فقط مربوط به شورای همکاری 

خلیج فارس نمی شود.

معاون رییس جمهور عراق با ادعای دخالت ایران در امور عراق مدعی شد که 
اقدامات ایران در عراق باعث افزایش فرقه گرایی می شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، »ایاد عالوی«، معاون رییس جمهور عراق، در ادعاهایی علیه 
ایران حمایت ایران از گروه های شیعه عراقی را باعث جلوگیری از تالش در 
راستای از بین بردن فرقه گرایی در این کشور خواند.وی در ادامه نیز مدعی 
شد: ایران در روند تصمیم گیری برای مردم عراق نیز دخالت می کند.عالوی 
افزود: ما انتخاباتی بر پایه فرقه گرایی نمی خواهیم و خواســتار یک روند 
سیاسی جامع هستیم. ما امیدواریم که مردم عراق خود بدون هیچ گونه 
دخالت خارجی نمایندگانشان را انتخاب کنند. عالوی گفت: رهبران عراق 
امیدوارند تا پیش از انتخابات پارلمانی سال آینده کنترل همه مناطق عراق را 
در اختیار بگیرند.به گزارش ایسنا، عالوی در حالی این ادعاها را مطرح کرده 
که نیروهای نظامی و مستشاری ایران بنا به خواست خود مقامات عراقی 

برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور یافته اند. 

ياوه گويی جديد الجبیر؛

ایران دست از انفجار 
بردارد!

معاون ريیس جمهور عراق مدعی شد:

 افزایش فرقه گرایی
 در عراق با دخالت ایران

وصیت نامه شــهید مدافع امنیت، شهید حســن عشوری، که در 
درگیری با تکفیری ها  به شهادت رسید حاوی نکات جالبی است.

تصویر زیر مربوط به آخرین صفحه از وصیت نامه این شهید واالمقام 
است.در این متن جالب آمده است:به هیچ وجه تا زمان پیدا شدن قبر 
مطهر حضرت زهرا)س( برای من سنگ قبری تهیه نکنید.در لحظه 
تدفین، تربت کربال، کفن کربال و پیشانی بند یا زهرا)س( فراموش 
نشود.مبلغ 500 هزار تومان بابت سهل انگاری های من در استفاده 

از بیت المال به محل کارم پرداخت کنید.
به هیچ وجه در مراســم من هزینه های آنچنانی و اسرافی نشود.

سهمیه و حقوق من پس از اینکه متاهل شدم و به همسرم و پدرم و 
مادرم رسید مابقی به یتیمان کمیته امداد امام خمینی )ره( برسد.
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به منظور اجرایی و عملیاتی شدن مصوبات سفر معاون وزیر صنعت به 
شهرک ها و نواحی صنعتی غرب اصفهان، مدیر امور شهرک ها و نواحی 
صنعتی شرکت شهرک های صنعتی اســتان، با ماموریت ویژه از سوی 
مدیرعامل این شرکت، از شهرک های صنعتی گلپایگان، خوانسار، فریدن، 
چادگان و ناحیه صنعتی سعیدآباد گلپایگان بازدیدکرد. امیر حاجی پور با 
بیان اینکه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اهتمام 
ویژه ای نسبت به ثمر نشستن مصوبات سفرهای معاون محترم وزیر صنعت 
و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به اصفهان 
دارد، گفت: در همین راستا، در حاشیه بازدید از شهرک ها و نواحی صنعتی 
غرب اصفهان، جلساتی با هیئت امنا و صنعتگران این مناطق برگزار شده 
است تا روند اجرایی و عملیاتی شدن این مصوبات تسریع گردد.مدیر امور 
شهرک ها و نواحی صنعتی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، 
تشکیل شرکت های خدماتی و همچنین افزایش سطح خدمات ارائه شده 
به صنعتگران مستقر در این مناطق را  از اهم مصوبات سفر معاون محترم 
وزیر، به منطقه غرب اصفهان عنوان کرد و افزود:  در این جلسات به تشریح 
قوانین و مقررات و مسائل مربوط به  تشکیل  شرکت های خدماتی پرداخته 
شد و هیئت امنا و صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی، به تشکیل 

این شرکت های خدماتی ترغیب شدند.

ویژه

کافه اقتصاد

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فریدونشهر در جلسه کارگروه اشتغال 
این شهرستان با اشاره به پرداخت 50 میلیون ریال وام اشتغال خانگی برای 
هر نفر از متقاضیان مشاغل خانگی، گفت: امسال دو میلیارد و 400 میلیون 
ریال اعتبار برای این منظور اختصاص یافته است. در این جلسه سیدمصطفی 
انوری، رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( فریدونشهر، نیز با اشاره به پرداخت 
تســهیالت 400 میلیون  ریالی خرید تجهیزات کشاورزی توسط این نهاد، 
مهم ترین مشکل برای دریافت تسهیالت بانکی به ویژه برای محرومان را ضمانت 
بانکی عنوان کرد و خواستار اتخاذ تدابیری برای رفع آن شد.شهردار فریدونشهر 
نیز در کارگروه اشــتغال حرف هایی برای زدن داشت که با انتقاد همراه بود. 
ابراهیم گوگونانی با بیان اینکه 80 نفر از کارکنان شهرداری فریدونشهر در 
شرایط سختی مشغول به کار هستند، از اینکه این مشاغل در وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به عنوان شغل عادی ثبت شده است، انتقاد کرد.

نماینــده ولی فقیــه در جهاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: 
3 درصد زمین های کشــاورزی کشــور در اختیار اصفهان اســت اما 
 کشــاورزان ما بیش از6/5 درصــد از محصوالت کشــاورزی را تولید

 می کنند.
حجت االســالم مجتبی کوچک زاد ادامه داد: 11/3 درصد از جمعیت 
استان در موضوع کشاورزی فعالیت می کنند و محصوالت بسیاری است 
که اســتان اصفهان در تولید آنها رتبه اول تا سوم را دارد و خودکفایی 

گندم هم به تولید 14 میلیون تن رسیده است.
وی بیان کرد: بزرگ ترین تعاونی دام در این اســتان است و در بخش 
کشــاورزی بیش از 60 مرکز مشــاوره فعالیت می کنند؛ در سال های 
خشکسالی با آب رسانی ســیار باغ ها زنده ماند و خشک نشد و در این 

چند سال به کشاورزان کمک شد تا باغ ها از بین نرود.

پرداخت ۵۰ میلیون ریال 
تسهیالت به متقاضیان 

اشتغال خانگی

3 درصد زمین های 
کشاورزی و6/۵درصد 

تولیدات کشور در اصفهان

نماینده مــردم گلپایگان و خوانســار در مجلس گفت: در 
فضای موجود برخی از کارخانجات قطعه ســازی کشــور 
 بــا ۲0 تــا 30درصد ظرفیــت تولیــد در حــال فعالیت 

هستند.
علی بختیار پیرامون واردات قطعات خودرو برای خودروهای 
ساخت داخل کشور، اظهار داشت: هرچند توان و ظرفیت 
تولید محصوالت با کیفیت باالتر و قیمت پایین تر از چینی ها 
داریم، اما متاسفانه باز هم شاهد واردات قطعات بی کیفیت 

چینی هستیم.
وی با اشاره به عرضه قطعات چینی خودرو با برچسب ایرانی 
در بازار، افزود: بســیاری از این قطعات از مبادی رســمی 
وگمرک وارد کشور می شــوند و آمار ورود آنها در دسترس 

است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه 
امروز شــرکت های قطعه ســازی ما به این حــد از توانایی 
رســیده اند که با چین رقابت کنند، تصریــح کرد: باید این 
شرکت ها را تقویت کرد و برای توانمندسازی آنها همان طور 
که دولت چین از شرکت های خود حمایت می کند، دولت ما 

نیز از شرکت های داخلی حمایت کند.
وی با اشــاره به اینکه عرضه قطعات چینی با برچســب و 
مارک ایرانی، ضربه به تولید داخلی اســت، اظهار داشت: 
ظرفیت بسیاری در قطعه سازی کشور است که ورود قطعات 

خارجی، سبب بیکاری بسیاری از شــرکت های قطعه ساز 
می شود.

بختیار بر لزوم حمایت از قطعه ســازان ایرانی برای مقابله 
با قطعات چینــی خودرو تاکید کرد و گفــت: کارخانجات 
قطعه ســازی داخلی توانایی تولید بــا کیفیت محصوالت 

بلبرینگ دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شهرک صنعتی گلپایگان، 
کارخانجات متعددی وابســته به گروه ســایپا، مگاموتور 
 و همچنیــن کارخانجاتــی در بخش خصوصــی فعالیت 

می کنند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس، از وزیر صنعت 
خواستار پرداخت مطالبات قطعه سازان در شهرک صنعتی 

گروه سایپا شد تا منجر به تعدیل نیروی انسانی نشود.

فرماندار اصفهان گفت: با وجود مسائل و مشکالت موجود، 
اقدامات مثبتی در راســتای رفع مشــکالت شهرک ها و 

نواحی صنعتی شرق اصفهان انجام شده است.
احمد رضوانی در جلســه بررســی مســائل و مشکالت 
شهرک های صنعتی شرق اصفهان، اظهار کرد: دستگاه های 
ذی مدخل باید نســبت به پیگیری مصوبات و تالش در 
جهت اجرایی کردن آنها و شــرکت شهرک ها نیز نسبت 
به تعیین نماینده ای جهت پیگیری و بررســی مشکالت 

شهرک های صنعتی شرق اصفهان، اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مسائل زیست محیطی در 
شهرک ها و نواحی صنعتی، افزود: توجه به مسائل زیست 
محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان همچون 
تخلیه زباله، نخاله ها و نظافت معابر نواحی صنعتی، باید در 

اولویت برنامه ها قرار گیرد.
فرماندار اصفهان پیرامون تامین روشنایی شهرک صنعتی 
ورزنه، خاطرنشــان کرد: 10 عدد پایه برقی باید توســط 
شرکت شهرک ها، در بولوار ورودی شهرک، نصب و تحویل 

اداره برق شود.
رضوانی با اشــاره به خدمات مربوط به گاز و انشــعابات 
داخلی شــهرک صنعتی ورزنه افزود: شرکت شهرک ها 
نسبت به طراحی انشعابات داخلی و در اسرع وقت، جهت 
خدمات اجرایی مربوط به گازرسانی توسط شرکت گاز و 

بهره برداری از آن توسط واحدهای صنعتی اقدام کند.
وی درخصوص تامین گاز مورد نیاز شهرک صنعتی اژیه نیز 
گفت: شرکت گاز درخصوص ایستگاه و ساختمان مورد نیاز 
و شرکت شهرک ها نسبت به اجرای شبکه داخلی شهرک 
باید اقدام کنند. فرماندار اصفهان درباره شهرک صنعتی 
رامشه نیز اظهار کرد: اداره برق شهرستان، ضمن پیگیری 
موضوع و در راستای برطرف کردن مشکالت، ظرف مدت 
دو هفته آینده، اقدام کند.رضوانی بر لزوم استقرار ایستگاه 
آتش نشانی در شهرک صنعتی رامشه، تاکید کرد و افزود: 
شرکت شهرک ها نسبت به اتخاذ تدابیر الزم جهت استقرار 
شیرهای هیدرانت و کپسول آتش نشانی بزرگ همراه با 
وسایل حمل و نقل آن در محل مناسبی از شهرک، اقدام 

کنند.

فرماندار اصفهان خبر داد:

تعیین نماینده   برای پیگیری مشکالت شهرک های صنعتی شرق 

پارلمان
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس انتقاد کرد:

فعالیت کارخانجات قطعه سازی با 3۰ درصد ظرفیت

هیئت دولت به کارخانه های آردسازی سراسر کشور اجازه داد 
با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم 
مورد نیاز خود از کشاورزان اقدام کنند.هیئت وزیران در جلسه 
1396/3/7به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و 
وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده )36( قانون الحاق برخی 
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(ـ  مصوب 

1393ـ تصویب کرد:
1ـ به کارخانه های آردســازی سراسر کشور اجازه داده می شود 
با هماهنگی شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و در 
چارچوب مفاد دســتورالعمل اجرایی که توســط وزارت جهاد 
کشاورزی ابالغ می گردد، نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود 
از طریق مراکز خرید مورد تایید شــرکت یادشده از کشاورزان 

اقدام نمایند.
تبصره1ـ کارخانه های آردســازی موظف اند در صورت خرید 
مستقیم از کشاورزان )برای سهمیه نانوایی های یارانه ای( نسبت 
به پرداخت مرحله اول بهای گندم خریداری شده از طریق سامانه 
خرید تضمینی بانک کشاورزی اقدام نمایند. مابه التفاوت قیمت 
پرداختی توسط کارخانجات آردسازی تا قیمت خرید تضمینی 
گندم، از محل اعتبارات مربوط قانون بودجه ســال 1396 کل 

کشور پرداخت می شود.
تبصره۲ـ ســاز و کار اجرایی موضوع این بند و هزینه مرتبط بر 
خرید گندم توسط کارخانجات آردســازی، بر اساس  پیشنهاد 
وزارت جهاد کشاورزی و تایید ســازمان برنامه و بودجه کشور 

ابالغ می شود.
۲ـ شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است 

ـ مصوب  مطابق قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی 
1368ـ  نسبت به خرید باقی مانده گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
با نرخ تضمینی و با روش پرداخت دو مرحله ای از محل اعتبارات 

مصوب مربوط اقدام نماید.
3ـ بانک  مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران مکلف اســت 
از طریــق بانک هــای عامــل معــادل ســی هــزار میلیارد 
)30/000/000/000/000( ریال تســهیالت برای خرید گندم 
داخلی خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی 

دولتی ایران و خریداران بخش های خصوصی و تعاونی قرار دهد.
تبصرهـ  شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است 
تسهیالت دریافتی را مطابق زمان بندی،  بازپرداخت و وزارت جهاد 

کشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید.
4ـ  به شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اجازه داده 
می شود پس از خرید گندم از کشاورزان، نسبت به عرضه موجودی 
گندم مازاد بر ذخایر راهبردی خود در تاالر صادراتی بورس کاال یا 
در قالب مزایده بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام 
نماید. مابه التفاوت قیمت فروش و قیمت تمام شده گندم صادراتی، 
پس از انجام حسابرســی ویژه یارانه موضوع مــاده)70( قانون 
ـ تعیین تکلیف می گردد. ـ مصوب1366 محاسبات عمومی کشور 

5ـ  وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات الزم در خصوص 
ثبت مشخصات کشــاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار 
محصول قابل عرضه توسط هر کشــاورز در فصل برداشت که 
براساس سطح زیر کشــت آنان و پیش بینی میزان تولید در هر 

منطقه استخراج شده را در سامانه خرید تضمینی درج نماید.
6ـ  قیمت فروش گنــدم موضوع بند )3( تصویب نامه شــماره 
97477/ت51۲5۲هـــ مــورخ 1393/8/۲6کمــاکان برای 

نانوایی های  یارانه ای به ازای هر کیلوگــرم )6/650( ریال و برای 
ســایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم)9/000( ریال، قیمت پایه 

عرضه در بورس کاال تعیین می گردد.
گندم به خاطر نقش مهمي که  در عرصه سیاســي و اقتصادي 
کشورها بخصوص کشور هاي در حال توسعه ایفا مي کند، یک 
محصول اســتراتژیک در تمام دنیا به حســاب مي آید. اهمیت 
اقتصادي گندم، چه از نظر تولید وچه از نظر تغذیه، در دنیا بیش 
از سایر محصوال ت کشاورزي است؛ حتي در مناطقي که به علت 
متغیر بودن شرایط اقلیمي ویا خشکي محیط امکان تولید نباتي 
نباشد، مي توان گندم را کاشــت. گندم از نظر تولید و سطح زیر 
کشــت مهم ترین محصول کشاورزي ایران اســت که افزایش 
محصول آن روز به روز مورد توجه قرار گرفته واز نظر اقتصادي و 

تامین غذاي اصلي از اهمیت بسیاري برخوردار است.
معاون بازرگاني داخلي شرکت بازرگاني دولتي ایران گفت: یکی 
از اساسي ترین محاسن قانون هدفمند کردن یارانه ها، ارتقاي 
کیفیت گندم، آرد و نــان و همچنین کاهش تدریجي شــیوه 
هاي انحصاري تصدي گري در این زمینه بوده است. وی معتقد 
اســت که باید انحصار دولت در زمینه خرید گندم از بین رفته و 
بخش خصوصي و سایر تشکل ها نیز به امر خرید این محصول 
وارد شــوند تا به صورت تدریجي تصدي گري این بخش نیز به 
اتحادیه ها، تشکل ها و کارخانجات آردسازي واگذار شود. احمد 
عبدوس می گوید: اصناف و صنایع غذایي فعال در زمینه تولید 
فرآورده هاي حاصل از گندم مانند ماکاروني، بیسکوییت، نشاسته، 
گلوکز، شیریني و غیره که قبال آرد خود را به صورت سهمیه اي 
از دولت دریافت مي کردند، درحال حاضر تامین آرد مصرفي به 
خودشان واگذار شده تا آرد مورد نیازشان را به صورت مستقیم 
از کارخانجات آردســازي تهیه کنند. وي با بیان اینکه تمامي 
تصدي گري هاي دولت در این زمینه به بخش هاي اجرایي واگذار 
شده تصریح کرد: بدین ترتیب سیستم گندم اماني و سهمیه بندي 
آرد به طور کامل از بین رفته و اصناف و نانوایي ها آرد مورد نیاز 
خودشان را به طور مستقیم از کارخانه آرد سازي مورد نظر تهیه مي 
کنند و همچنین کارخانجات آردسازي نیز خودشان براي خرید 
گندم و تبدیل آن به آرد، اقدامات الزم را انجام مي دهند.به گفته 
عضو هیئت مدیره شرکت بازرگاني دولتي ایران، کاهش معنادار 
عملیات حســابداري و ریالي فرآیند تولید آرد، ایجاد رقابت در 
میان تولید کنندگان آرد، بستر سازي براي ارتقاي کیفیت گندم، 
استفاده از توان مالي بخش خصوصي در زمینه خرید و حمل و 
نقل گندم، افزایش ظرفیت ذخیره ســازي گندم در این بخش، 
ارتقاي تکنولوژي ماشین آالت کارخانجات آردسازي و تشویق 
کشاورزان به کاشت و تولید گندم با کیفیت، از مهم ترین ثمرات 
واگذاري تصدي گري هاي دولت به سایر بخش هاي اجرایي به 

شمار مي رود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نوسانات نرخ ارز از عوامل بسیار مهم 
و تاثیرگذار بر تولید بوده و در سال های گذشته مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است.

سیدناصر موســوی الرگانی با انتقاد از نوسانات شــدید نرخ ارز، اظهار داشت: این  
نوسانات در کنار عدم حمایت از تولید ملی و واردات، مثلت مشکالت پیش روی تولید 
ملی است و یکی از بزرگ ترین دغدغه های موجود در این رابطه، واردات و بی توجهی 

به تولید داخلی است. وی افزود: نوسانات نرخ ارز از دیگر عوامل بسیار مهم تاثیرگذار 
بر تولیدات ملی بوده که در سال های گذشته مشــکالت بسیاری را برای صنعت و 

اقتصاد ایجاد کرده است.
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس درباره تعیین نرخ ارز در بودجه 96، بیان 
داشت: اگر هدف دولت این است که دالر را تک نرخی کند، با فاصله قیمت اعالم شده 

با نرخ ارز آزاد، هیچ گاه نمی تواند به این هدف مهم دست یابد.
وی تصریح کرد: با تک نرخی نشــدن ارز، دالالن به پول بیشتری دست می یابند و 

نبض بازار را در دست می گیرند.
موســوی الرگانی با انتقاد از اینکه امروز همه چیز به نرخ ارز وابســته است، افزود: 

متاسفانه اگر روزی نرخ ارز در بازار افزایش یابد، شاهد آن هستیم که این امر حتی 
بر نرخ لبنیات نیز تاثیر می گذارد؛ در حالی که درآمد مردم ما با ریال است نه با ارز.

وی اضافه کرد: پیشــنهاد 3300 تومانی دولت برای بودجه سال 96، یکی از عوامل 
افزایش قیمت نرخ دالر است و اختیار تک نرخی کردن ارز در دست بانک مرکزی و 

دولت بوده و مجلس فقط می تواند تذکر بدهد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا مجلس به دنبال این 
است که دولت را مکلف به تک نرخی کردن ارز کند، گفت: بنده با نرخ 3300 تومان 
هم موافق نیستم. قیمت ارز در الیحه بودجه سال 1396 نباید از حد 3100 یا 3۲00 

تومان باالتر می رفت.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

نوسانات نرخ ارز با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد

قیمــت انــواع دوربیــن زاویه یاب 
تئودولیت

بازار

SANDING ET-05 سندینگ

 25,000,000
ریال

 25,065,000
ریال

پیگیری مصوبات سفر معاون وزیر صنعت 
به شهرک ها ی صنعتی غرب اصفهان  

SANDING ET-02 سندینگ

 26,000,000
ریال

 26,120,000
ریال

TD J2E مکانیکی

 21,500,000
ریال

 21,570,000
ریال

کشف گوشی قاچاق در بویین میاندشت
ماموران یگان انتظامی شهرســتان بویین میاندشت در بازرســی از یک دستگاه 
 خــودروی پــژوه 405 موفق به کشــف ۲7۲ عدد گوشــی تلفن همــراه قاچاق 

شدند.

معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: بیش از یکصد هزار 
هکتار از اراضی اســتان اصفهان به ســامانه های نوین 

آبیاری مجهز شده است.
احمد صفی اظهار داشــت:  طی سال های خشکسالی، 
باوجود کاهش شدید منابع آبی، خسارات  خشکسالی 
روند کاهشی داشــته که این نشــان دهنده اقدامات 

گسترده سازمان جهاد کشاورزی است.
وی بیان داشت: اقدامات کشــاورزی ازجمله در امور 
زیربنایی، تجهیز اراضی به سیســتم های نوین آبیاری 

تحت فشار و تغییرات الگوی کشت است.
معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان افزود: روند کاهش خسارات 
و مدیریــت مخاطــرات طبیعــی، نیازمنــد تعامل و 
 همکاری تمامی دستگاه های مختلف در سطح استان 

است.
صفی با اشــاره به اینکه مدیریت بحران در ســازمان 
جهاد کشاورزی به صورت ســاختارمند شکل گرفته 
و همیــن موضــوع باعــث کاهش خطرهــای بخش 
کشاورزی شــده اســت، گفت: موضوع رعایت الگوی 
کشت با توجه به شرایط اســتان از اولویت هاست؛ زیرا 
ضروری است که بر اساس آمایش زمین در این بخش 
 حرکت کرد تــا از بروز مشــکالت احتمالی جلوگیری

 شود.

تجهیز یکصد هزار هکتار اراضی 
اصفهان به سامانه  نوین آبیاری

با اجازه دولت صورت می گیرد؛

 کارخانجات آردسازی برای خرید مستقیم گندم وارد می شوند

خبر

سکه تمام بهار آزادی
11،710،000 ریال)طرح جدید(

6،350،000 ریالنیم سکه

3،650،000  ریالربع سکه

2،470،000 ریالسکه یک گرمی

1،138،790 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

کشف قرص قاچاق در اصفهان
بیش از 30هزار عدد قرص نیروزای قاچاق در اصفهان 

کشف و جمع آوری شد.
مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با قاچاق کاالو ارزاستان 
اصفهان گفت: ماموران انتظامی در بازرسی از انباری در 
شهرستان اصفهان ،30هزار و ۲80عدد قرص قاچاق را 

کشف کردند.
محمدجــواد ابراهیمیــان بــا بیــان اینکــه در این 
بازرســی بیش از ۲9هزار کیلو گرم پــودر  قاچاق نیز 
کشــف شــده اســت افزود: ارزش ریالی این محموله 
 قاچــاق بیــش از 70میلیــون ریــال برآورد شــده 

است.
وی گفت: در این بازرســی یک نفر، دستگیر و پرونده 
وی برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع 

داده شد.
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برپایی بازار فیلم اسالمی در تیرماه سال جاری
هفتمین بازار فیلم اسالمی با حضور رسانه ها و شبکه های تلویزیونی اسالمی، تیرماه سال جاری در 
حاشیه نهمین اجالس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی برگزار خواهد شد. در این 
بازار فیلم، رسانه ها توانایی هایشان را در حوزه تولید فیلم ها و سریال های اسالمی به نمایش می گذارند.

اخبار

مدیر امور ســینمایی حــوزه هنری اصفهــان گفت: 
فیلم ســینمایی »رگ خواب« به 

کارگردانی حمیــد نعمت ا... 
در سینما ســپاهان اکران 
می شود.مصطفی حسینی 
با اشــاره بــه فیلم های در 
حال اکــران ســینماهای 

حوزه هنــری اصفهان اظهار 
داشــت: فیلم »رگ خواب« 

به کارگردانی حمید نعمــت ا...، فیلم 
تحسین شده در ســی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، 
در سینما سپاهان اکران می شود.وی افزود: این فیلم 
عاشقانه ای از فروپاشــی یک زن را روایت می کند که 
لیال حاتمی، کــوروش تهامی و الهام کــردا از جمله 
بازیگران آن هستند. وی اضافه کرد: فیلم »کارگر ساده 
نیازمندیم« از منوچهر هادی و »ساعت 5 عصر« کاری 
از مهران مدیری بعد از ماه مبارک رمضان در سینماهای 
حوزه هنری اصفهان اکران می شود.حســینی با بیان 
اینکه در طــول ماه مبارک رمضان بلیت ســینما نیم 
بهاست، گفت: در حال حاضر از  فیلم »نهنگ عنبر2« 
استقبال زیادی شده و در میان ســایر فیلم ها رکورد 

فروش را داشته است.

آغاز اکران عاشقانه »رگ 
خواب« در سینما سپاهان

مرداد مــاه ۹5 بود که تفاهم نامه 5 ســاله ای بین ســازمان 
سینمایی، شــهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی برای 
میزبانی اصفهان از جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 

امضا شد.
اگر چه خبر امضای یک تفاهم نامه برای برگزاری جشــنواره 
فیلم کودک و نوجوان در اصفهان طی پنج سال آینده، برای 
ما )که با خون دل های بســیار به قول مرضیه برومند »آن را 
به جای خودش برگردانده ایم« ( خبر خوبی اســت، اما هنوز 
مواردی برای نگرانی وجود دارد که توجه به آنها می تواند از یک 

تلخ کامی دیگر جلوگیری کند.
اول اینکه برگزاری جشنواره در 5 سال آینده در زمانی توافق 
شده که با تغییر ترکیب شورای شهر پس از انتخابات مواجه ایم 
و این مسئله تغییر به ریسمان ســیاه و سفیدی بدل شده که 
ناخواسته از آن می ترسیم؛ نه به خاطر اینکه از امالی ننوشته 
مسئوالن جدید غلطی بگیریم، فقط به این خاطر که در سال 
۹۴ و درســت زمانی که برپایی دور بیست و نهم جشنواره در 
اصفهان مسلم شده بود، مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی 
به یکباره اعالم کرد: پس از استیضاح شهردار اصفهان و عدم 
کسب رای اعتماد وی از شورای شهر اصفهان، تمامی توافقات 
با شهـــردار 
قـــت  و
اصفهــان 

معلــق 
می شود! اشاره 
علیرضــا تابش 
در این ســخنان به 
توافق 5 ســاله ای بود که 
از سال ۹۰ بین شهرداری اصفهان و بنیاد 
ســینمایی فارابی امضا شــده بود و بر اساس آن 
تا ســال ۹5 و تا ســی امین دوره جشنواره، 
میزبانی اصفهان مسلم بود، اما مدیر 
عامل بنیاد سینمایی فارابی 
با بیان اینکه این اتفاق، 
یعنی تغییر شهردار 
و لغو توافق خللی 
در برگــزاری 
جشــنواره 
یجــاد  ا
نمی کند، 

برخالف اعالم تمایل شهردار جدید به برگزاری دور بیست و 
نهم جشنواره در اصفهان، در جلسه ای که با حضوردکتر ایوبی، 
رییس سازمان سینمایی کشــور، مدیر عامل بنیاد سینمایی 
فارابی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان و سایر 
مسئوالن برگزار شد، اعالم کرد که با توجه به تاخیرات پیش 
آمده، اصفهان در مهرماه ۹۴ امــکان میزبانی ندارد و بعد نیز 
خبر از عالقه مندی همدان به میزبانی از جشنواره داد و پس از 
برگزاری جلساتی در نهایت، برپایی بیست و نهمین جشنواره 
را در همدان اعالم کرد، به آنها  تبریک گفت و شد آن چه شد.

حال اگر در مراســم رونمایی از ســی امین پوستر جشنواره، 
مرضیه برومند به تغییرات ایجاد شده در ترکیب شورای شهر 
اشاره می کند و می گوید: »فرقی نمی کند که شهرداری و شورا 
دست چه کسانی باشد، ما همه در یک دوی امداد شرکت کرده 
ایم.« قطعا چنین اســت و نگرانی های ما نیم نگاهی به ترس 
موجود از تاثیر تغییرات در گذشته بر روند برگزاری جشنواره 
دارد. بیمی که انتظار می رود بــا روی کار آمدن تیم جدید و 
تالش آنها برای محکم نگه داشــتن پایه های این پیمان پنج 
ســاله، پیام اتحاد یکپارچه اصفهانی ها را برای میزبانی این 
جشنواره، به گوش مسئوالن باال دست برساند و به امید دائمی 

شدن برپایی جشنواره در اصفهان بدل شود.
نگرانی دومی که وجــود دارد این اســت کــه علیرضا داد، 
مدیرعامــل بنیاد ســینمایی فارابــی اگرهایــی را در متن 
صحبت های خود در تاریخ ۹ خرداد ماه ۹۶ به نقل از ســتاد 
اطالع رسانی جشنواره، به کار برده که باید آن را جدی گرفت 
و نباید به موجب امضای یک تفاهم نامه پنج ساله، کار را تمام 
دانست و جشنواره را به حال خود رها کرد.  علیرضا داد درباره 
ثابت ماندن محل برگزاری جشنواره در دوره های آتی گفته 
اســت: »طبق همان تفاهم نامه پنج ساله ای که بین سازمان 
سینمایی، شــهرداری اصفهان و بنیاد سینمایی فارابی امضا 
شده، قرار است در چهار ســال آتی هم جشنواره در اصفهان 
برگزار شود؛ البته در یک بند از آن تفاهم نامه قید شده که نحوه 
برگزاری دوره سی ام  و ارزیابی آن تعیین کننده  است. با توجه 
به اینکه مدیران اصفهان همکاری هایی خوبی برای برگزاری 
جشنواره داشــته اند، من گمان می کنم دوره های آتی هم با 
هیچ مشکلی رو به رو نشــود و اگر همه چیز به همین منوال 
پیش رود و این همکاری ها و هماهنگی ها بین برگزارکنندگان 
جشنواره وجود داشته باشــد، دوره های آتی هم در اصفهان 
برگزار خواهد شد.« ما نیمی از راه را رفته ایم، دل آنهایی که 
باید با ما تفاهم نامه امضا می کردند ال اقل برای  5 سال آینده به 
دست آورده ایم و آنچه باقی مانده، اول فراهم کردن تمهیداتی 
برای برگزاری هر چه بهتر سی امین دوره جشنواره است و دوم 
که مهم تر از مورد اول هم است، حمایت از فیلمسازان اصفهانی 
فعال در زمینه سینمای کودک و نوجوان است؛ چرا که اگر لغو 
تفاهم نامه پنج ساله سال ۹۰ به بهانه تغییر شهردار، به مذاق 
هیچ یک از ما خوش نیامده، توافقی که برای حمایت از تولید 
۴۰ فیلم با انجمن سینمای جوانان اصفهان داشتیم نیز نباید 
به بهانه برگزار نشدن جشنواره در سال گذشته لغو شود و به 
یقین میخ آخر تثبیت برپایی جشنواره را تولیدات با کیفیت 

فیلمسازان اصفهانی خواهد کوبید.

 حبیب محبیان چگونه پسرش را
 به اسالم دعوت کرد؟!

محمد محبیان پسر حبیب، خواننده قدیمی ایران به مناسبت اولین 
سالگرد درگذشت پدرش در اینستاگرام پرده از دلیل جذب شدنش 

به اسالم و خواندن قرآن برداشت. 
محمد محبیان در اینستاگرامش نوشت:

وقتی داشتم متنم رو برای سالگرد آسمونی شدن حبیب، در مسجد 
نیاسته، می خوندم؛ چیزی رو کشــف کردم که قبال هیچوقت در 
موردش فکر نکرده بودم. همونطور که قبال گفتم، من اســالم رو 
خودم در حالی که در آمریکا بزرگ شدم، شناختم. به عنوان یک 
بچه، دین های مختلف رو به وسیله دوستان و همسایه ها دیدم و 

راه های مختلف رسیدن به خدا رو احساس کردم.
وقتی به اسالم رسیدم، احساس کردم که دوستی قدیمی رو پیدا 

کردم؛ دوستی که از ته قلبم می شناختمش.
چیزی که باعث شد من به این دوســت قدیمی رو بیارم و به میل 
خودم بشناسمش، قرائت قرآنی بود که قبال هم به اون اشاره کردم. 
در مسجد گفتم که یک بار از حبیب دعوت شد تا در مراسم ختم 
مادر یکی از دوستانش، آهنگ »مادر« رو بخونه که قبول نکرد. در 
نهایت حبیب، با اصرار دوستش برای خوندن این آهنگ به خاطر 
مادرش، باال رفت اما قرآن خوند. این درست جایی بود که تالوت 
زیبای قرآن مــن رو به خودش جذب کرد و ایــن راه حبیب برای 
دعوت به اسالم بود. پدرم حبیب من رو با روش مخصوص به خودش 
به اسالم دعوت کرد...او با صدای زیبا و آهنگینش در خوندن قرآن 
باعث شــد که من به این دوســت قدیمی جذب بشم و درست به 
همین دلیل توصیه شده، کسانی که صدای زیبایی دارن، اذان بگن 

و قرآن بخونن تا چیزی به این زیبایی کشف بشه.
هیچوقت به این موضوع فکر نکرده بودم؛ البتــه فکر کرده بودم، 
اما این نقطه های مشترک رو به هم وصل نکردم. پدرم با استعداد 
خدادادیش که همون صدای زیبا و آسمونیش بود، من رو مسلمان 

کرد.

اینستاگردی

حصر وراثت
3/465 ماریتا هاکوپیان میالگردی دارای شناسنامه شماره 227 به شرح دادخواست 
به کالسه  41/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان آرتون هاکوپیان میالگردی به شناسنامه 806 در تاریخ 95/11/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به یک فرزند پسر و سه فرزند دختر و یک همســر دائمی به اسامی ذیل:1- کارلوس 
هاکوپیان ش.ش 726 )فرزند پسر متوفی( 2- لرتا هاکوپیان ش.ش 103 )دختر متوفی( 
3- ماریتا هاکوپیان میالگــردی ش.ش 227 )دختر متوفــی( 4- کارولین هاکوپیان 
میالگردی ش.ش 24192 )دختر متوفی( 5- دیگرا نوهی ش.ش 1154 )همسر دائمی 
متوفی( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 6553 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)161 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/468  زهره دری کفرانی دارای شناســنامه شــماره 12951 به شرح دادخواست 
به کالســه  62/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین 
توضیح داده که شــادروان یداله دری کفرانی به شناسنامه 13 در تاریخ 95/11/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 2 فرزند پســر و چهار فرزند دختر و یک همســر دائمی به اسامی ذیل: 1- حسین 
دری کفرانی ش.ش 1279 )فرزند پســر متوفــی( 2- محســن دری کفرانی ش.ش 
1240 )پســر متوفی( 3- فاطمه دری کفرانی ش.ش 3614 )دختــر متوفی( 4- زهرا 
دری کفرانــی ش.ش 5653 )دختر متوفــی( 5- زهره دری کفرانــی ش.ش 12951 
)دختر متوفــی( 6- هاجر دری کفرانــی ش.ش 1273699777 )فرزند دختر متوفی( 
7- اکرم السادات حســینی کفرانی ش.ش 803 )همســر دائمی متوفی( والغیر. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبه آگهــی می نماید 
تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 6602 شــعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)183 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/470  مصطفی امینی کردآبادی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به 
کالسه  75/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عباس امینی به شناسنامه 735 در تاریخ 95/04/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به چهار فرزند 
پسر ، سه فرزند دختر و یک همسر دائمی به اسامی ذیل: 1- مصطفی امینی ش.ش 5 
)فرزند پسر متوفی( 2- حسن امینی ش.ش 1155 )پسر متوفی( 3- علی امینی ش.ش 
17058 )پســر متوفی( 4- کمال امینی ش.ش 1442 )پســر متوفی( 5- صدیقه امینی 
ش.ش 2 )دختر متوفی( 6- مهری امینی ش.ش 1156 )دختر متوفی( 7- صغری امینی 
ش.ش 27 )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 6604 شعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان

 )مجتمع شماره دو()172 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/471  سید اصغر حسینی دارای شناسنامه شماره 11000 به شرح دادخواست به 
کالسه  78/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه علی بابائی رنانی به شناسنامه 7199 در تاریخ 95/02/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به سه فرزند پســر و چهار فرزند دختر و یک همســر دائمی به اسامی ذیل: 1- سید 
اصغر حسینی ش.ش 11000 )پسر متوفی( 2- سید مجید حسینی ش.ش 395 )پسر 
متوفی( 3- ســید ابوالقاســم اعتصامی رنانی ش.ش 88 )پســر متوفی( 4- صدیقه 
بیگم حسینی ش.ش 391 )دختر متوفی( 5- خانم آغا حســینی ش.ش 9898 )دختر 
متوفی( 6- بتول حســینی ش.ش 9255 )دختر متوفی( 7- اشــرف حســینی ش.ش 
318 )دختر متوفی( 8- ســید محمد حسینی ش.ش 6933 )همســر متوفی( والغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک مرتبــه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 6605 شــعبه 54 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)187 کلمه،  دو کادر(

حصر وراثت
3/472  زهره رشیدی علویجه دارای شناسنامه شــماره 4090 به شرح دادخواست 
به کالســه  4/96 ش 54 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان علی رشیدی علویجه به شناســنامه 92 در تاریخ 
96/01/30 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک پسر و 5 دختر و همســر 1- غالمرضا رشیدی علویجه ش.ش 
108 )فرزند پسر( 2- شــهناز رشــیدی علویجه ش.ش 164 )فرزند دختر( 3- زهرا 
رشیدی علویجه ش.ش 1239 )فرزند دختر( 4- فاطمه رشیدی علویجه ش.ش 4863 
)فرزند دختر( 5- منیژه رشیدی علویجه ش.ش 347 )فرزند دختر( 6- زهره رشیدی 
علویجه ش.ش 4090 )فرزنــد دختر( 7- خدیجه زمانی علویجه ش.ش 96 )همســر 
متوفی( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 6606 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)173 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/479  اصغر آشتی جو دارای شناسنامه شماره 1378 به شرح دادخواست به کالسه  
757/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رقیه بدیهی جوآبادی به شناســنامه 16 در تاریخ 95/11/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 6 پسر 
و یک دختر و همسر: 1- مهدی آشتی جو ش 1490 )فرزند( 2- مهرداد آشتی جو ش 
2037 )فرزند( 3- محمود آشتی جو ش 2646 )فرزند( 4- مجید آشتی جو ش 1659 
)فرزند( 5- محسن آشتی جو ش 3713 )فرزند( 6- محمد آشتی جو ش 593 )فرزند( 
7- مینا آشتی جو ش - ملی 4- 127007903 )فرزند( 8- اصغر آشتی جو ش 1378 
)همســر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 6596 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان

 )174 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/495  زهره سلیمانی دارای شناسنامه شماره 1276 به شرح دادخواست به کالسه  
98/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرتضی تقیان دهاقانی به شناســنامه 162 در تاریخ 96/02/07 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند 
پسر و یک همسر دائمی به اسامی ذیل: 1- علیرضا تقیان دهاقانی ش.ش 6499 )پسر 
متوفی( 2- حمیدرضا تقیان دهاقانی ش.ش 1270167359 )پســر متوفی( 3- حامد 
تقیان دهاقانی ش.ش 1271544202 )پســر متوفی( 4- زهره سلیمانی برانی ش.ش 
1276 )همسر دائمی متوفی( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 6575 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع 

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

3/496  رحیم پور حکیم داودی دارای شناسنامه شــماره 736 به شرح دادخواست 
به کالســه  702/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان اصغــر پور حکیــم داودی به شناســنامه 25 در تاریخ 
95/01/29 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 2 دختر: 1- اعظم پور حکیم داودی ش.ش 2216 
)فرزند دختر( 2- اکــرم پور حکیــم داودی ش 6874 )فرزند دختــر( 3- رحیم پور 
حکیم داودی ش 736 )فرزند پســر( 4- رحمان پور حکیــم داودی ش 1929 )فرزند 
پســر( و الغیر.  اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 6574 شعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان

 )151 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

3/497  فرح ناز اسفرجان شریف دارای شناسنامه شماره 2454 به شرح دادخواست 
به کالســه  699/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان یعقوب علی ترابی زیارتگاهی به شناسنامه 20 در تاریخ 
96/01/21 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- امیرحســین ترابی 521 )فرزند( 2- لیال ترابی زیارتگاهی 1822 

)فرزند( 3- نرجس ترابی زیارتگاهی 1271152411 )فرزند( 4- فرح ناز اســفرجان 
شریف 2454 )همسر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 6573 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)134 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

3/710 شماره صادره: 1396/09/378032 - 1396/03/23 نظر به اینکه سند مالکیت  
تمامت یک حبه و نیم مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 19 فرعی از 76 اصلی که در 
صفحه 23 دفتر 451 دفتر امالک بنام سید جمال الدین صمصام شریعت ثبت و سند 
صادر و  تسلیم گردیده که مع الواسطه  و به موجب سند شماره 94965- 91/10/30 
دفتر 8 اصفهان بــه الهه ذرخش انتقال گردیده که اینک مجتبــی میرزاباقریان وکالتا 
از طرف نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 960918711357087- 
96/3/20 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره 
17298- 96/03/10 بــه گواهی دفترخانه دفتر 146 اصفهان رســیده اســت مدعی 
است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

254 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا )247 کلمه، سه کادر(
فقدان سند مالکیت

3/711 شماره صادره: 1396/09/378093 - 1396/03/23 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت یک حبه و نیم مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 19 فرعی از 76 اصلی که در 
صفحه 26 دفتر 451 دفتر امالک بنام جالل میرزابان ثبت و ســند صادر و  تســلیم 
گردیده که مع الواسطه  و به موجب سند شماره 94965- 91/10/30 دفتر 8 اصفهان 
به الهه ذرخش انتقال گردیده که اینک مجتبی میرزاباقریان وکالتا از طرف نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960918711357087- 96/3/20 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شــهود آن ذیل شماره 17298- 96/03/10 به 
گواهی دفترخانه 146 اصفهان رسیده است مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت 
جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 255 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

)243 کلمه، سه کادر( 
احضار متهم

3/679 آقای صمد عبدی مجابرانی فرزند میکائیل در پرونده شماره 951647 ب 16 
این شعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به 
موضوع رسیدگی و اظهارنظر می شود.م الف: 8436 شعبه 16 دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو( )77 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

3/680  1- مصطفی حبیب پور فرزند وهاب  2- پرویــز عبدالملکی فرزند محرمعلی 
در پرونده شماره 951638 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، 
در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می 
شود.م الف: 8430 شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو( 

)86 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

3/681  1- ابوذر کریم زاده فرزند ولی قلی  2- سعید یوسفی  فرزند احمد در پرونده 

شــماره 950290 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشــارکت در کالهبرداری تحت 
تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به 
شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، در 
غیر این صورت پس از انقضاء مهلــت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می 
 شود.م الف: 8431 شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(

 )87 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

3/682  1- داود تیبا فرزند احمد  2- ســمیه شــیرین فر فرزند غالمرضا در پرونده 
شــماره 951894 ب 16 این شــعبه به اتهام هر دو مشــارکت در کالهبرداری تحت 
تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، 
در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می 
شود.م الف: 8428 شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو( 

)86 کلمه، یک کادر(
احضار متهم

3/678  1- فردین مهدوی دیگه سرا فرزند جعفرقلی  2- فرهاد مهرابی فرزند رمضان 
در پرونده شماره 951490 ب 16 این شعبه به اتهام هر دو مشارکت در کالهبرداری 
تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید، 
در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می 
شود.م الف: 8429 شعبه 16 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع شماره دو(

)87 کلمه، یک کادر(
اخطار اجرایی

2/685 شماره: 78/94 به موجب رای شماره 832 تاریخ 94/05/21 حوزه 45 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- محمدکاظم 
بهادرانیان فرزند حسین 2- محمدرضا بهادرانیان فرزند حسن 3- اکبر قطاع فرزند 
عباسعلی همگی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان بــه پرداخت مبلــغ 45/533/418 ریــال بابت اصل خواســته به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/5 لغایت زمان صدور اجرای حکم مطابق بند 
60 قرارداد و بنــد 13 تعهدنامه معادل نرخ 20 درصد مانده بدهی برای هر ســال به 
انضمام پرداخت مبلغ 335/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان بانک ملت به نمایندگی 
آقای محمدرضا ساروخانی با وکالت خانم مریم صادقی به نشانی اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شــمالی مدیریت شــعب بانک ملت. آدرس وکیل اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی کاخ ســعادت آباد شرقی نبش بن بســت جاودان مجتمع کیان طبقه 
4 واحد 9. صادر و اعالم میگردد به انضمام نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8421 
 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره یک(

)259 کلمه، سه کادر(
اخطار اجرایی

2/686 شــماره: 172/94 به موجب رای شــماره 831 تاریخ 94/05/21 شــعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم: 1- مانا 
بهادرانیان 2- محمدرضا بهادرانیان 3- اکبر قطاع همگی به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اند به حکم به محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ 43/134/224 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام تعهدنامه معادل نرخ 20 درصد مانده بدهی برای 
هر ســال به انضمام پرداخت مبلغ 335/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشرآگهی 
و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه صادر و به انضمام نیم عشــر دولتی. مشــخصات 
محکوم لــه: بانک ملت بــه نمایندگی آقای محمدرضا ســاروخانی بــا وکالت مریم 
صادقی به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی مدیریت شعب بانک ملت. 
آدرس وکیل اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی کاخ ســعادت آباد شرقی نبش 
بن بســت جاودان مجتمع کیان طبقه 4 واحد 9.. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:8420 
 شــعبه 45 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره یک(

)226 کلمه، دو کادر(

فرشــته طائرپــور، نویســنده و تهیه کننــده »خاله 
قورباغه«گفت: فیلمبــرداری فیلم 

سینمایی عروسکی-موزیکال 
»خالــه قورباغــه« پــس از 
و  فشــرده  کار  ١١۰روز 
بی وقفــه، روز شــنبه 2٧ 
خــرداد )دیروز( بــه پایان 
رســید. بنا بر این گزارش، 

پیش تولید سنگین این پروژه 
در تابستان ۹۴ آغاز شد و فیلم 
در روز ٧ اسفند ۹5 کلید خورد.

طائرپور ابراز امیدواری کرده بود که »خاله قورباغه« بتواند 
مانند »گلنار« با استفاده از ادبیات، مناسبات و فضاهای 
ایرانی، موج تازه ای را درعرصه تولید فیلم های مفرح و 

جذاب برای کودکان و خانواده ها ایجاد کند.

پایان تصویربرداری فیلم 
»خاله قورباغه«

نگاهی به بازگشت جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان به اصفهان؛

یک جشنواره و 
چند نگرانی
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اعالم آمادگی ایران برای صدور 
خدمات فنی مهندسی به آفریقا

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات، از آمادگی ایــران برای صدور 
خدمات فنی مهندســی در حوزه فناوری اطالعات به کشــورهای 

آفریقایی خبر داد.
 ،)WSIS( محمود واعظی در حاشیه اجالس جهانی جامعه اطالعاتی
با برخی از وزرای کشورهای آفر یقایی حاضر در این اجالس گفت وگو 

کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات در این دیدار با تاکید بر توفیقات 
به دست آمده برای ایران در حوزه فناوری اطالعات گفت: هم اکنون 
شرکت های تولید کننده تجهیزات مخابرات ایرانی، محصوالت خود 
را به برخی کشــورهای آفریقایی صادر می کنند و این امکان وجود 

دارد که نرم افزارهای ایرانی هم به کشورهای این منطقه صادر شود.
وی با تاکید بر نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توسعه کشورها 
و نقش و جایگاه ICT در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، از آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی در این 
حوزه خبر داد. واعظــی با اعالم ظرفیت های موجــود همکاری، از 
آمادگی برای انجام پروژه های مشترک، تحقیق و توسعه و آموزش 
نیروی انسانی متخصص خبر داد. اجالس جهانی جامعه اطالعاتی 
با حضور وزرا و مســئوالن حوزه فناوری اطالعات کشورهای عضو 
سازمان ملل متحد، از ۲۲ خرداد ماه در ژنو برگزار شد و روز جمعه به 

کار خود پایان داد.

فناورانه

یک شرکت انگلیسی دستگاهی ساخته که با تحلیل ضربان قلب، تنفس و شیوه 
ایســتادن فرد، اضطراب کاربر را ردیابی کرده و از شدت آن می کاهد. نام این 
دستگاه Sensate است. این دستگاه روی سینه فرد قرار می گیرد و هنگامی 

که دچار اضطراب می شود، شروع به لرزیدن می کند.
دستگاه دارای حسگرهای یکپارچه ای است تا بتواند اطالعات بیومتریک مانند 

ضربان قلب، تنفس، شیوه ایستادن فرد و دمای بدن را کنترل کند.
این اطالعات به طور بی ســیم به تلفن هوشــمند کاربر منتقل شــده و یک 
اپلیکیشن مخصوص آنها را تحلیل می کند. هنگامی که تحلیل ها نشان دهد 
کاربر مضطرب است، اپلیکیشن به Sensate دستور لرزش می دهد و به این 

ترتیب امواج صوتی با فرکانس پایین ایجاد می شود.
هرچند این امواج قابل شــنیدن نیســتند اما لرزه ها در قفسه سینه منتشر 
می شــوند تا با تحریک عصب از میزان اضطراب بکاهند. همزمان اپلیکیشن، 
موسیقی آرامی را از طریق هدفون برای کاربر پخش می کند که با صدای امواج 
هماهنگ است. بنابراین فعالیت مغز را به سمت فرکانس های خاصی راهنمایی 

می کند و در نتیجه تاثیر آرام بخشی دستگاه بیشتر می شود.

 احساس درد کمتر در دندان پزشکی گجتی که از اضطراب تان می کاهد
با هدست واقعیت مجازی

محققان بریتانیایی به این نتیجه رســیده اند که اســتفاده از هدست واقعیت 
مجازی، تاثیر بسزایی در کاستن از احســاس درد بیماران و همچنین افزایش 

آرامش افرادی دارد که به دندان پزشکی مراجعه می کنند.
آنها دســت به آزمایش جالب توجهی زده و ۷۹ بیماری را که برای کشیدن یا 
پرکردن دندان به دندان پزشــکی مراجعه کرده بودند به عنوان داوطلب مورد 
بررسی قرار دادند.آنها بیماران را به سه گروه تقسیم بندی کردند: بیمارانی که 
مناظر ساحلی را در واقعیت مجازی می دیدند، آنهایی که مناظر شهری را در این 
دنیای خاص تماشا می کردند و کسانی که اصال از هدست های واقعیت مجازی 
استفاده نمی کردند. نتیجه در نوع خود جالب توجه بود: آنهایی که اقیانوس و 
چشم انداز آن را تماشا می کردند نسبت به دو گروه دیگر به مراتب کمتری درد را 
احساس می کردند.همچنین مشخص شد آنهایی که مناظر شهری را در دنیای 
مجازی می دیدند از حیث احساس درد با آنهایی که از این هدست ها استفاده 
نمی کردند تفاوتی ندارند و این بدان معناست که تماشای صحنه های آرامش 
بخش )مانند اقیانوس و ســاحل( در دنیای مجازی، در کاستن از احساس درد 

بیمارانی که به دندان پزشکی مراجعه می کنند تاثیرگذار است.

 نتیجه آزمون های تصادفات تسال همه را شگفت زده کرده است؛ هیچ تصادفی 
نمی تواند سرنشینان خودروی تسال را با خطر مواجه کند و مدل X هرگز چپ 

نخواهد کرد.
سازمان ملی امنیت تردد در جاده های آمریکا که مسئول انجام آزمایش های 
امنیت سرنشــین و امنیت خــودرو در ایاالت متحده اســت، نتیجه آخرین 
آزمون های خود را منتشر کرده که در آنها خودروی شاسی بلند تسال با شگفتی 

توانسته است باالترین امتیاز ممکن را دریافت کند.
تمامی پنج مدلی که از خودروی تمام الکتریکی تســال X به بازار عرضه شده 
است، در آزمون های تصادف از روبه رو، تصادف جانبی و چپ کردن، امتیاز کامل 
دریافت کرده اند و مجموع امنیت آنها در باالترین رده ممکن دسته بندی شده 
است. این آزمون ها نشان داد که شانس واژگون شدن این خودرو در تصادفات 
تنها 3/۹ درصد است و این ثبات بی سابقه به لطف بسته های باتری که در کف 
اتاق نصب شده اند به دست آمده. مجموعه امنیت تسال X پس از مدل S این 
شرکت، به رتبه دوم تمام خودروهای موجود در آمریکا رسیده و شرکت ایالن 

ماسک را در صدر امنیت جاده ای ایاالت متحده آمریکا نشانده است.

علم پژوهی

پــس از یک قــرن مدفــون بــودن زیر یــک فوران 
آتش فشانی، دانشــمندان موفق به کشف پلکان های 
گمشــده صورتی و ســفید نیوزلند زیــر الیه هایی از 

خاکستر و گل شدند.
این پلکان طبیعــی یک بار به عنــوان یکی از عجایب 
جهان شــناخته شــد و لقب بزرگ ترین »سیلیکای 
رســوبی« روی زمین را به خود اختصــاص داد؛ با این 
وجود باستان شناســان می ترســیدند که این پلکان 
توسط فوران 1886 کوه تاراورا نابود شده باشد. اما حاال 
دانشمندان می گویند که محل دقیق مدفون شده آن را 
می دانند و گمان می کنند کــه برخی از پلکان ها هنوز 

سالم باقی مانده باشند.
در دوران شکوفایی، گمان می شــد که پلکان صورتی 
و ســفید نیوزلند بزرگ ترین توده درهم جوشیده فلز 
سیلیکای رسوبی روی ســیاره است. درهم جوشیدن 
فلزات وقتی اتفاق می افتد که یک چشــمه معدنی یا 
آبفشــان رســوبی به اندازه کافی ته نشین می شود که 
می تواند یک پوســته تشــکیل دهد و تپه ها، پلکان یا 

مخروط های طبیعی در اطراف آب ایجاد کند.
گمان می شــود ســایه صورتــی رنــگ در بعضی از 
پلکان ها، بــه دلیل حضور کلونی های گســترده ای از 
باکتری های رنگیزه دار مانند »ترموس رابر«، از بستگان 
میکروارگانیزم های ساکن استخر رنگارنگ پارک ملی 

یلواستون است.
چند ســال قبل، بان دفترچــه خاطراتــی متعلق به 
فردیناند ون هوچستتر، زمین شناس قرن 1۹ را کشف 

کرده بود. 
در یادداشــت های وی اطالعــات خامــی از ارزیابی 
قطب نمای دریاچه روتامانا آورده شده است که نشان 
می دهد در ۲0 کیلومتری جنوب-شــرق شهر روتورا 
واقع در نیوزلند شــمالی قرار گرفته است. از آنجا که 
این اطالعات ســه دهه قبل از فوران آتش فشانی ثبت 
شده اند، پلکان صورتی و ســفید به سادگی در منطقه 

مشخص بوده است.
این فوران نه تنها یکی از شــگفت انگیزترین عجایب 
طبیعی را مدفون ساخته، بلکه مناظر اطراف آن را نیز 

به شدت تغییر داده است.
طی چند سال گذشته، چندین تیم  تحقیقاتی ادعای 
کشــف مکان این پلکان را داشتند؛ حال آنکه اختالف 
اصلی آنها بر ســر این بود که آیا پلکان صورتی و سفید 
توســط فوران آتش فشان نابود شــده یا بخشی از آن 

حفظ شده است.

کشف دوباره هشتمین  اعجاب 
جهان باستان

کشف قدیمی ترین شواهد فعالیت انسان در اروپا
محققان استرالیایی  غاری در منطقه موراویان  واقع در جمهوری چک کشف کرده اند که در 
آن شواهدی از  دوران نخستین انسان نوین به چشم می خورد. در این غار بیش از ۲0 هزار 

استخوان حیوان، ابزارهای استخوانی، اسلحه و مهره های استخوانی یافت شده است.

شاسی  بلند تسال،امن ترین خودروی تاریخ شد

آخرین اطالعات لو رفته از گلکسی 
نوت ۸

ساخت قالب های چینی برای تولید 
میوه های عجیب!

 کیبورد جدید مایکروسافت
با حسگر اثر انگشت معرفی شد

پد شارژری که با الکترومغناطیس 
میدان انرژی ایجاد می کند

در میان آخرین خبرهای لو رفته در رابطه با گلکسی نوت 8، اطالعات 
جالبی مشاهده می شود که ازجمله اطالعات درز کرده می توان به 
ضخامت نوت 8 اشــاره کرد که برابر با ضخامت گلکسی S8 و حتی 

نازک تر از آن خواهد بود. نوت8 مرداد 13۹6 عرضه می شود.
با دقت در صفحه نمایش نوت 8 می توان ویژگی های مشترکی میان 
صفحه نمایش این گوشی هوشمند و صفحه نمایش گلکسی S8 پیدا 
کرد. ابعاد صفحه نمایش، ضخامــت و طراحی از جمله ویژگی های 

مشترک میان گلکسی S8 و نوت 8 است.
با مقایسه بیشتر عکس ها و ویدئو های گلکسی S8 و نوت 8 می توان 
شباهت های بیشتری میان این دو گوشی هوشمند پیدا کرد. نکته 
قابل توجه این است که طراحی نوت 8 تغییرات زیادی نداشته است و 

سعی شده از الگوی S8 برای طراحی استفاده شود.
متاسفانه اخبار ضدونقیض در این زمینه بسیار بوده و هنوز هیچ خبر لو 
رفته ای تایید نشده است، اما آخرین خبرها نشان می دهد که گلکسی 
نوت 8 با صفحــه نمایش 6/4اینچی، پردازنده 83۵ اســنپدراگون، 
دوربین ۲ گانه 1۲ مگا پیکســلی و قیمتی در حدود قیمت گلکسی 
S8 عرضه می شود. البته سامسونگ تاکنون هیچ کدام از ویژگی های 
ذکر شده را تایید نکرده است ولی باید تا ماه اوت صبر کرد و دید کدام 

ویژگی ها در نوت 8 وجود خواهد داشت.

یک شــرکت چینی قالب های عجیبی برای پرورش میوه ساخته 
است که روی ریشه گیاهان در حال رشــد قرار می گیرد و میوه و 

سبزیجات به آرامی داخل آن را پر می کنند.
 شرکت چینی Fruit Mould Co در تولید  قالب های مخصوص  
میوه و ســبزیجات تخصص دارد  و می تواند میوه را به شکل های 

عجیب و غریبی پرورش دهد. 
برای این کار کافی است کشاورزان قالب را روی ریشه گیاهان در 
حال رشد قرار داده و اجازه دهند میوه و سبزیجات به آرامی داخل 

قالب را پر کنند.

مایکروسافت اقدام به ارائه  دو محصول جدید در فروشگاه خود کرده 
که یکی از آنها، یک کیبورد مجهز به سنسور اثر انگشت است. 

این صفحه کلیــد Modern Keyboard نــام دارد که هرچند 
مشخصات کاملی از آن اعالم نشده، اما یکی از ویژگی های جالب آن 

امکان استفاده به صورت باسیم و بی سیم است. 
محصول دیگر نیز یک ماوس با نام Modern Mouse است. 

البته در حال حاضر این دو محصول قابل سفارش نیستند؛ اما قرار 
است به زودی در معرض فروش قرار گیرند.

پد شــارژر جدید، موس را به طور پیوسته حتی در زمانی که از آن 
استفاده نمی شود شارژ می کند.

موس یکی از ابزارهای محبوب در بین کاربــران و همچنین ابزار 
مناسبی برای بازی است. به همین منظور بسیاری از شرکت های 
بزرگ و سازندگان معروف، پد موس با قابلیت های مختلف تولید 
می کنند. الجستیک نیز به تازگی پد شارژر خاصی تولید کرده که 

دارای سیستم خاص Powerplay است.
این ابزار با استفاده از نوسان الکترومغناطیس میدان انرژی ایجاد 
کرده و بدون انتقال داده ها، عملکرد باالیی در موس های بازی دارد. 
این نوسان الکترومغناطیسی مشــکلی برای رایانه های معمولی 
ایجاد نخواهد کرد و باوجود اینکه با ویندوز ســازگار است، با مک 

سازگار نیست.

روزانه ساعت ها با گوشی هوشــمند خود کار می کنیم؛ اما 
در برخی مواقع فرصت کافی برای به دســت گرفتن گوشی 
نداریم و ترجیح می دهیم با گجتی ساده تر گوشی هوشمند 
خود را کنترل کنیم. در برخی شرایط نیز در حین رانندگی 
نمی توانیم گوشی هوشــمند خود را مدام در دست بگیریم، 
بنابراین پیدا کردن گجتی هوشــمند در این زمینه بســیار 

مفید خواهد بود.
گجت O6، یک دایره کوچک رنگی است که ۹۹ دالر قیمت 
دارد و از آلومینیوم ســاخته شده اســت و قابلیت فشردن و 
چرخاندن را دارد. این گجت با بلوتوث به گوشــی هوشمند 
متصل می شود و با نصب یک اپلیکیشــن روی آیفون خود 
می توانید این گجت را کنترل کنید. با استفاده از اپلیکیشن 
این گجت، کاربر می تواند ایمیل ها و توییتر خود را چک کرده 
و آن را به روز رسانی کند. همچنین می تواند به تماس های 
خود در حین رانندگی و در هر زمان دیگری با استفاده از این 

گجت پاسخ دهد.
کاربر با فشردن دکمه دایره ای وسط این گجت به تماس های 
خود پاسخ می دهد. با اســتفاده از این گجت حتی می توان 

برنامه هایی مثــل Pandora, Spotify و Netflix را نیز 
کنترل کرد.

 ،O6،Fingertips Lab کمپانی ســازنده و صاحب امتیاز
طی سخنان خود در رابطه با این گجت به این موضوع اشاره 
کرده است که با وارد شدن دستیارهای مجازی مانند دستیار 
گوگل و الکســا آمازون، رابطه ای میان هــوش مصنوعی و 
کاربران ایجاد شده که فراتر از رابطه یک کاربر با یک وسیله 
است. در این راستا O6 نیز در تالش است تا رابطی همراه و 
آسان ارائه دهد که همه جا با کاربر همراه بوده و مانند دستیار 
گوگل و الکسا آمازون تنها مربوط به خانه و یک مکان ثابت 

نیست.
این گجت در عیــن حال کــه دارای ویژگی هــای مثبت 
فراوانی اســت محدودیت هایــی نیــز دارد. از ویژگی های 
مثبت آن می توان به ساده و کوچک و در دسترس بودن و از 
محدودیت های آن نیز می توان به محدود بودن حرکات این 

گجت اشاره کرد.
O6 هنوز گجت کامل و بی عیبی نیست و برای کامل شدن 

مسیری طوالنی را در پیش رو دارد.

از دیگر ویژگی های بســیار خوب و خاص O6 می توان به 
طراحی آن اشــاره کرد که بسیار هوشــمندانه و هنرمندانه 
اســت. انتخاب دو تن رنگی، پررنگ و کمرنــگ و طراحی 
دایره وار این گجت، از ویژگی هــای منحصر به فرد طراحی 
آن است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که صفحه های 
دایره ای شــکل روی این گجت لمسی نیستند و کاربر برای 
انجام دادن کارهای خود بایــد دکمه های روی این گجت را 
فشــار دهد. کاربران می توانند بند این گجت را که با قیمت 
1۹دالر به فروش می رسد خریداری کنند و گجت را شبیه به 
ساعت مچی به دست خود ببندند. استفاده از بند برای افرادی 
که نمی توانند مدت زیادی گویش هوشــمند را در دســت 
خود بگیرند، پیشنهاد بسیار خوبی است. همچنین در حین 
دوچرخه سواری یا فعالیت ورزشی نیز می توان با استفاده از 
این بند و گجت، به راحتی صدای موسیقی را کم و زیاد کرد 

و به آهنگ بعدی یا قبلی رفت.
دکمه های گجت O6 از حساسیت باالیی برخوردار است و 
کاربر در حین کار با آن باید مراقب فشــار دادن هر قسمتی 
از گجت باشد. با استفاده از تغییر در تنظیمات اپلیکیشن با 
استفاده از O6 عکاسی نیز می توان کرد؛ به این ترتیب دکمه 
وســط O6 می تواند به عنوان دکمه ای اســتفاده شود که 

درواقع نقش شاتر را بازی می کند.
در بســیاری از گزارش ها آمده است که O6 در حین گوش 
دادن به موســیقی و جلو یا عقب بردن آن، عملکرد کندی 

داشــته اســت و برخی از 
کاربــران، گــزارش هایی 
در زمینه تاخیــر در جواب 
دادن به تمــاس های خود 
با استفاده از O6 داشته اند.

از دیگــر قابلیــت های این 
گجت، اســتفاده از صدای 
اپلیکیشن در حین رانندگی 
اســت؛ به این صورت که با 
استفاده از ســخنگوی این 
گجت، بدون نگاه کردن به 
صفحه گوشــی هوشمند و 
تنها با شــنیدن، می توانید 
کارهای روزمره خود را انجام 

دهید.
 O6 کاربردهــای گجــت
فــراوان اســت و در واقــع 
می توان این گجت را نوعی 
رقیب نوپا برای دستیارهای 
مجازی به شمار آورد. باید 

دید در آینــده کمپانــی Fingertips Lab چه تغییراتی 
در گجت هوشــمند خود ایجــاد خواهد کرد. اپلیکیشــن 
 گجت O6 در حال حاضر برای سیســتم عامل iOS عرضه 

شده است.

گجت ها و رابط های زیادی در بازار برای گوشی های هوشمند وجود دارد. گجت O6 نیز یک رابط هوشمند 
و کاربردی است که با اتصال آن به گوشی هوشمند، کاربر می تواند بسیاری از کارهای روزانه خود با گوشی 

هوشمند را تنها با فشردن یک دکمه انجام داد.

کار با گوشی حین رانندگی با استفاده از 
O6 گجت هوشمند

هوش سنج

پنج گونی شــکر به وزن های ۲، 3، 4 و 6 و یک گونی 
خالی در اختیار داریم. می خواهیم همه شــکرها را در 
یک گونی بریزیم. هر بار می توانیم یک عمل »ادغام« 
انجام دهیم. هر ادغام یعنی انتخاب دو عدد از گونی های 
شکر، مثال با وزن های α و b و یک گونی خالی و ریختن 
کامل شکرهای دو گونی در گونی خالی. فرض کنید که 
هزینه  انجام این ادغام برابر a+b باشد. کمترین هزینه  

کل انجام این کار چقدر است؟
 الف( 1۹     ب( 43     ج( 46     د( ۵1     هـ( 60

پاسخ معمای تکرار هفت: جواب 1۵ بار است؛ به خاطر 
اینکه در اعــداد 3۷ و 4۷ و ۵۷ و 6۷ کال 4 بار رقم ۷ به 
کار می رود، اما از اعداد ۷0 تا ۷۹ باید 11 بار رقم ۷ را به 
کار برد . الزم به ذکر است که در عدد ۷۷ دو بار رقم ۷ به 
کار می رود. به این ترتیب برای نوشتن اعداد از ۲8 تا 80 

باید مجموعا 1۵ بار رقم ۷ را به کار برد.
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  جواب معمای شماره 2163

امروز قصد داریم روبــات VideoSignBot@ را برایتان 
معرفی کنیم که با کمک آن می توانید ویدئوهای مورد نظر 
خود را به گیف تبدیل کرده و به ســادگی با دوستانتان به 

اشتراک بگذارید.
روبات VideoSign پیش از آنکه قادر باشد ویدئوهای شما 
را به گیف تبدیل کند، می تواند کلمه مورد نظرتان را روی 

ویدیوی مورد نظر درج کند.
پس از ارسال ویدئوی مورد نظر برای روبات، شروع و پایان 
 VideoSign برش را به ترتیب و بر حســب ثانیه بــرای

بفرستید.
در همین رابطه روبات فوق از شما می خواهد تا ابتدا متنی 
را که باید روی ویدئو درج شود، برایش ارسال کنید. پس از 
آن اجازه ارسال ویدئوی مورد نظر برای کاربر صادر می شود.

کافی اســت ویدئوی دلخواه خــود را از گالــری دیوایس 
هوشــمندتان آپلود کرده و یا آن را از کانال ها یا گروه های 

 مورد نظر خود برای روبات فوروارد نمایید. یکی از مهم ترین 
ویژگی های VideoSign، قابلیت انتخاب شــروع و پایان 
برش است؛ با استفاده از این ویژگی کاربران می توانند تنها 

بخش های دلخواه خود از ویدئو را به گیف تبدیل کنند.
پس از ارسال ویدئوی مورد نظر برای روبات، شروع و پایان 
 VideoSign برش را به ترتیب و بر حســب ثانیه بــرای
بفرستید. پس از آن روبات از شما می خواهد که نوع تم گیف 
ساخته شــده را نیز انتخاب کنید. این تم ها که به سه نوع 
Lable ،Title و Subtitle ختم می شوند، محل قرارگیری 

متن ارسالی را مشخص می کنند.
گیف ها می توانند کاربردهای مختلفی داشــته باشند؛ از 
آموزش کار با نرم افزار یا محصولی خاص گرفته تا ساخت 
عکس های متحرک خنده دار و طنز آمیز. فرمت GIF نه تنها 
به شما اجازه می دهد تا یک تصویر زیبا را مشاهده کنید، بلکه 

تجربه ای بسیار عمیق تر را نیز در اختیارتان قرار می دهد.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

معرفی

معرفی VideoSign؛ 

روباتی برای تبدیل فایل های ویدئویی به گیف

 با وارد شدن 
دستیارهای مجازی 
مانند دستیار گوگل 

و الکسا آمازون، 
رابطه ای میان هوش 
مصنوعی و کاربران 
ایجاد شده که فراتر 
از رابطه یک کاربر با 

یک وسیله است
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يادداشت
اهدای اعضای جوان ۲۶ ساله فالورجانی به ۴ بیمار نیازمند

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( اصفهان 
گفت:همزمان با شب های قدر با اقدام خداپسندانه خانواده صادق شفیعی جوان ۲۶ 
ساله فالورجانی، اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی به ۴ بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

ويژه

حرکت قافله تشییع نمادین 
امیرالمومنین )ع( در دولت آباد

همزمان با شام بیست و یکم ماه مبارک رمضان 
و ایام شهادت حیدر کرار، شیر خدا حضرت علی 
علیه السالم، هیئت یاحسین علیه السالم شهرستان برخوار اقدام به 
راه اندازی قافله عزای نمادین مراسم تشییع غریب مدینه در شهر 

دولت آباد کرد.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

مردم شهر درچه همچنان در خط 
انقالب و والیت هستند

جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان  در گفت و گو بــا صاحب نیوز 
اظهار داشت: شــهر درچه در طول دفاع مقدس، شهر شاهد نمونه 
کشور بوده و ثمره خون شهدا زمینه را فراهم کرد تا همچنان این 

شهر در خط انقالب، جمهوری اسالمی و والیت بماند.
ســردار مجتبی فدا در ادامه افزود: همانطور که حضرت امام )ره( 
فرمودند راه شهدا کور شدنی نیســت و همچنان ادامه دارد. نسل 
بعدی هم که نسل پیام گیر هشت ســال دفاع مقدس هستند این 

موضوع را به خوبی دریافت کرده و راه شهدا را ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: در بحث مدافعان حرم و دفاع از اهل بیت)ع(، مردم 
شهر درچه و شهرستان خمینی شــهر با تعداد شهدایی که تقدیم 
حرم اهل بیت کردند، نشــان دادند که همچنان مانند هشت سال 
دفاع مقدس مقاوم و استوار بوده و  امروز هم در خط مبارزه با جبهه 

تکفیر و صهیونیسم و استکبار جهانی قرار دارند.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان سالم و 
درود خود را به پیشگاه  شــهدای انقالب، هشت سال دفاع مقدس 
و مدافعان حرم فرســتاد و  صبوری، متانت و اســتقامت خانواده 
 معظم شهدا، همسران و فرزندان شهدا را از خداوند منان خواستار

 شد.

با مسئوالن

رییس جمعیت هــالل احمر 
شهرســتان خوروبیابانک در 
گفت وگو با خبرنگار ســفیرخور، از توزیع ۲00 ســبد 
حمایتی در شب های قدر بین نیازمندان خبر داد و گفت: 
رمضان امسال با مساعدت و تالش خیران و موسسه های 
مردم  نهاد عالوه بر افزایش کمیت سبدها، کیفیت اقالم 
اهدایی به نیازمندان مورد توجه قرار گرفت.حســین 
ایرجی افزود: این ســبد های غذایی که شامل روغن، 
برنج، ماکارونی، رب گوجه، شــکر، چای و سویاست با 
همت خیران و اعضای داوطلب جمعیت، تهیه و بسته 
بندی شده اســت.وی افزود: دســت کلیه داوطلبان و 
خیران که در این زمینه کمک رسان نیازمندان بودند 
را به گرمی فشرده و کمال تقدیر و تشکر را از این عمل 
خیر آنها دارم. ان شاءا... پاداش و ثواب این کمک ها را در 
شب های قدر از خداوند متعال و مولی علی )ع( بگیرند.

طرح همای رحمت با تأسی از سیره واالی حضرت علی 
)ع( و با بهره مندی از همت واال و دستان توانای خیران 
برای دســتگیری از نیازمندان کم برخوردار همزمان با  

ایام ماه مبارک رمضان در شهرستان اجرا شد.

ريیس جمعیت هالل احمر خوروبیابانک خبر داد:

 توزیع ۲۰۰ سبد غذایی 
در خوروبیابانک

فرماندار شهرســتان لنجان در نشست 
شــورای حفاظــت از منابــع آب این 
شهرســتان اظهار کرد: ایران ســرزمینی کــم آب با معدود 
رودخانه های محلی بوده که با رشد جمعیت و افزایش تقاضای 
آب در بخش های مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات 
روبه رو است؛ بنابراین با توجه به وضعیت اقلیمی و منابع آب 
کشور، این مسئله حکایت از محدویت جدی منابع آبی دارد؛ 
چراکه ۸۵ درصد مساحت کشــور جزو مناطق خشک، نیمه 
خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب های جمعیتی از 
جمله کالن شهرهای کشور که منابع تامین آب آنها متکی به 

منابع زیرزمینی است را در برمی گیرد.
سید محسن سجاد  با اشاره به اینکه توسعه پایدار یک مفهوم 
تک بعدی نبــوده، بلکــه دارای ابعاد اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصادی و زیست محیطی اســت، افزود: با توجه به کاهش 
بارندگی در کشور و خشکســالی های متوالی سالیان اخیر، 

در حال حاضر منابع آب زیرزمینی کشور به وضعیت بحرانی 
رسیده و باید گفت که کلید توســعه پایدار در راستای اجرا و 
اثر بخشــی برنامه های مدیریت آب در کشور تنها با تعامل و 

همراهی دوسویه مردم و مسئوالن محقق خواهد شد.
سجاد با اشــاره به اینکه ۶0 کیلومتر از رودخانه زاینده رود از 
دل شهرستان لنجان عبور می کند، تصریح کرد: ۳0 کیلومتر از 
حوزه رودخانه زاینده رود به صورت دائمی و ۳0 کیلومتر دیگر 
به صورت فصلی است، اما رشــد بیش از حد تقاضا و افزایش 
بی رویه مصرف آب در دهه های اخیر باعث شده که رودخانه 
زاینده رود که دارای قدمت فراوانی بوده، امروز به یک رودخانه 
فصلی تبدیل شود. وی یادآور شد: در حال حاضر شهرستان 
لنجان مدخل توزیع و آبرسانی به بیش از پنج میلیون نفر در 
استان اصفهان را برعهده دارد که از اهمیت باالیی برخوردار 
است. سجاد در ادامه بر لزوم اتخاذ تدابیر الزم و اصولی برای 
جلوگیری از ورود آالیندگی ها به رودخانه زاینده رود تاکید و 

 تصریح کرد: با توجه به آلودگی های روز افزون محیط زیست
 به خصوص آلودگی آب و اثرات مخرب آن بر سالمت انسان 
و محیط، بــه کارگیری روش هایی بــرای جلوگیری از ورود 

آلودگی به منابع آبی و پاالیش آن الزم و ضروری است.
وی لزوم شناسایی منابع آالینده آب در رودخانه زاینده رود را 
ضروری دانست و متذکر شد: در خصوص ریختن پساب ها و 
منابع آالینده در رودخانه باید تصمیمات جدی اتخاذ شده و 

برخوردهای الزم با متخلفان انجام شود.
وی با اشــاره به بحران آب در کشــور و به تبع آن در استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: با توجه به بحران آب و در راستای 
حفاظت و کنترل منابع، جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز 
در شهرستان لنجان امری ضروری است که باید اکیپ گشت و 
بازرسی به صورت مستمر، بازرسی های خود را انجام و گزارش 

حفر چاه های غیرمجاز را به فرمانداری انتقال دهند.
فرماندار شهرســتان لنجان اذعان کــرد: از ۲۵0 حلقه چاه 
غیرمجاز شناســایی شده در شهرســتان، تعداد ۱۴۸ حلقه 
چاه در حریم رودخانه بوده که این نشــان دهنده خأل دفتر 
نمایندگی منابع آب طی سال های گذشته در این شهرستان 
بوده که با پیگیری انجام گرفته توسط فرمانداری، این دفتر 
در شهرستان مستقر شده است و در سال گذشته بالغ بر ۹0 
حلقه چاه غیر مجاز به منظور حفاظت از منابع آب و تقسیم 

درست منابع زیر زمینی مسدود شد.
وی عنوان کرد: کمیته های برخورد با متخلفان و بهره برداران 
غیرمجاز منابع آب، با جدیت کار خود را ادامه دهند تا با ارائه 
گزارش این کمیته ها سوخت و همچنین نهاده های کشاورزی 
به دارندگان چاه های غیرمجاز تحویل داده نشود و در پایان 

شاهد انسداد چاه های غیرمجاز در شهرستان باشیم.  
ســجاد در ادامه با اشــاره به پدیده تغییراقلیم  وتاثیر آن بر 
افزایش متوســط دما وایجاد بارش های ناگهانی وسیل آسا 
در ســال های اخیر گفت: به منظورمقابله بــا اثرات چنین 
رخدادهایی در سطح شهرستان مبلغ سیزده میلیارد ریال، 
از محل اعتبارات ملی جهت اجرای پروژه های آبخیزداری به 

شهرستان لنجان اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان لنجان عنوان کرد:

اختصاص اعتبار ملی جهت اجرای پروژه های آبخیزداری 

لنجان

خبر

نمونه اخذ شده از سگ 
مشــکوک به هاری در 
شهرســتان فریدن با تایید انستیتو پاستور، 

مثبت اعالم شد.
در پی تمــاس تلفنــی یکــی از دامداران 
روستای درختک فریدن با شبکه دامپزشکی 

شهرستان مبنی بر مشاهده یک قالده سگ 
با عالئم پرخاشــگری، ریزش بزاق از دهان 
و حمله به اجسام متحرک، اکیپ بررسی و 
مبارزه با بیماری های دامپزشــکی به محل 
اعزام شــدند.پس از اخذ تاریخچه و معاینه 
بالینی و با توجــه به عالئم، کارشناســان 

دامپزشــکی به بیماری هاری مشــکوک و 
نسبت به اخذ نمونه مورد نیاز اقدام کردند.
رییس شبکه دامپزشکی فریدن در خصوص 
نحوه نمونه برداری از این سگ گفت: نمونه 
مورد نیاز جهت تشــخیص قطعی بیماری 
هاری در دام مغز اســت و چاره ای جز مرگ 
حیوان وجود ندارد؛ بنابراین با تزریق داروی 
بیهوشــی و ایجاد مرگ بی درد، نمونه الزم 

اخذ و برای تایید تشخیص به انستیتو پاستور 
ارسال شد.کیماسی افزود: به منظورآشنایی 
با بیماری هاری و راه های پیشگیری از ابتال 
به این بیماری کشــنده، جلسه ای آموزشی 
در مسجد روســتای درختک برگزار و کلیه 
افرادی که با این سگ در تماس بودند جهت 
انجام اقدامات پیشگیرانه به مرکز بهداشت 

شهرستان معرفی شدند.

تایید گزارش یک مورد بیماری هاری در فریدن
 فريدن

خوروبیابانک

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان 
دهاقان اظهار داشــت: اجرای طرح 
خداپســندانه همای رحمت همزمان با سراسر استان در 
شهرســتان دهاقان با اقالم حمایتی در قالب بسته های 
غذایی برای کمک به نیازمندان تهیه شده است. وی هدف 
از اجرای این طرح را کمک به خانواده های بی سرپرست 
و بی بضاعت دانست و افزود: ۳00 بســته مواد غذایی که 
توسط خیران جمع آوری شده در شب های قدر بین این 
خانواده ها توزیع می شود و امید آن را داریم که این تعداد 

افزایش پیدا کند.
سید مرتضی عمادی، باتوجه به اینکه اجرای طرح همای 
رحمت برای یازدهمین ســال متوالی در شهرستان اجرا 
می شود، گفت: در سال گذشته نیز همین مقدار سبد غذایی 
بین مستضعفان توزیع شد. عمادی، ارزش هر بسته غذایی 

را ۲00 میلیون ریال عنوان کرد.

ريیس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان 
خبرداد:

توزیع بیش از 3۰۰ سبد غذایی 
در دهاقان

دهاقان

دولت آباد

 درچه

تحدید حدود اختصاصی
3/611 شــماره صادره: 1396/42/376824 - 1396/03/21 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 3612/1 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
مفروز و مجزا شده از پالکهای 3612 و 3611 که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
محســن آقا کریمی فرزند عبدالمحمود در جریان ثبت است و بموجب رای شماره 
7821 مورخ 1394/04/20 و رای اصالحی شــماره 1585 مــورخ 1396/02/28 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف احداثی در پالکهای 3611 و 3612 می باشــد و 
عملیات تحدید حدود قانونی پالکهای مزبور به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1396/04/21 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز 
 پذیرفته خواهد شد.م الف: 8640  قویدل رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)177 کلمه، دو کادر(
 ابالغ احضاریه

3  شــماره درخواســت: 9610460364600001 شــماره پرونــده:  /683
9509980364601677 شماره بایگانی شــعبه: 951706 آگهی ابالغ به علی اکبر 
پهلوانی صادق نظر به اینکه عباسعلی موجودی ف رحیم به اتهام تحصیل مال از 
طریق نامشروع حسب شکایت ســید فضل اله میرحسینی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالسه 951706 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی 
از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 8427 شعبه 27 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 2()147 کلمه، دو کادر(
 تبادل لوایح

پرونــده:  شــماره   9610110350200371 نامــه:  شــماره    3 /684
9509980350200623 شماره بایگانی شــعبه: 950745 آگهی تبادل لوایح بدین 
وســیله به تجدیدنظر خواندگان مجهول المکان شــینا و اقدس و حسین و شوکت 
همگی اشتری و زهرا و علی و فرید همگی شیخ االسالم ابالغ می گردد در خصوص 
دادنامه ی 96/284 شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان توسط تجدیدنظر خواه محمود 
جعفری دســتجردی و غیره تجدیدنظرخواهی گردیده لذا چنانچه پاســخی دارید 
ظرف 10 روز پس از نشر روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارید ارائه نمایید. م الف: 

8494 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)102 کلمه، یک کادر(
مزایده

3/687 آگهی مزایده اموال غیر منقول به موجب مــواد 113 الی 136 قانون اجرای 
احکام مدنی، در رابطه با پرونده اجرایــی 961842 ج 2 مطروحه در اجرای احکام 
شــعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان، یک دستگاه ساختمان مسکونی که حسب نظریه 
کارشناسی ارزیابی و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رسد: مورد مزایده: فروش ششدانگ پالک ثبتی شماره 19584 
فرعی از 28 اصلی بخش 14 اصفهان با مالکیت بالســویه خانمها ویدا بهجتیان و 
ربابه حدادنیا پالک ثبتی مذمور به آدرس خانه اصفهان خ گلخانه بعد از چهارراه 
نیروی هوایی روبروی بانک مسکن پالک 88 طبقه دوم جنوب شرقی مجتمع ایلیا 
که حسب گزارش نیروی انتظامی در تصرف ویدا بهجتیان می باشد. اوصاف ملک 
مورد مزایده: محل مورد نظر واحد آپارتمان مسکونی در حال سکونت از مجتمع 
مسکونی 15 واحدی به نام ایلیا در خانه اصفهان، خیابان گلخانه، بعد از چهارراه 
نیروی هوایی روبروی بانک مسکن پالک 88 طبقه دوم واحد جنوب شرق )شماره 
9( می باشد. آپارتمان مذکور اســکلت بتن آرمه، ســقف تیرچه بلوک در 7 طبقه 
زیرزمین همکف )شــامل پارکینگ، انباری و البی( اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم 
می باشد. پنج طبقه مسکونی و در هر طبقه 3 واحد آپارتمان با نمای خارجی آجر 
سنگ می باشد کف حیاط و پارکینگ ها سنگ می باشــد. آپارتمان مذکور دارای 
سیســتم گرمایش پکیج و رادیاتور، سیستم خنک کننده اســپلیت، کف سرامیک، 
کابینت آشپزخانه چوب، سه اتاق خواب و امتیاز آب و برق و گاز می باشد. دربهای 
و پنجره های آلومینیوم و دربهای داخلی چوب می باشد. مساحت عرصه آپارتمان 
طبق 103/60 مترمربع که مالکین قدرالسهم از سایر مشــاعات طبق قانون تملک 
آپارتمان و آیین نامه های آن را نیز دارا می باشد. 1- مالکین پالک ثبتی مذکور سه 

دانگ ویدا بهجتیان و سه دانگ رباب حدادنیا می باشد. 2- حسب نظریه کارشناس 
دادگستری، بهای مال توقیف شــده از قیمت پایه 3/000/030/000 ریال شروع و 
در اجرای ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نماید. 3- شــرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده 129 قانون 
اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشــنهادی خود رابه عنوان سپرده به 
صندوق اجرا به شماره حساب 2171290210008 نزد بانک ملی واریز نمایند. و 
برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به 
پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی پس 
از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 4- پرداخت 
بدهی های معوقه مربوط به آب، برق، گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری )در صورتیکه ملک مورد مزایده 
دارای بدهی های مذکور باشــد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده باشــد یا نه، برعهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور 
سند بر عهده برنده مزایده می باشد. 5- پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام 
ثمن معامله و صدور دستور تملیک، مورد مزایده در اجرای مواد 134 و 143 قانون 
اجرای احکام به نام خریدار منتقل خواهد شد. 6- متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل 
از شــروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید 
نمایند. 7- زمان مزایده روز پنج شــنبه مورخ 96/04/22 ساعت 9 الی 10 و مکان 
مزایده اجرای احکام شــعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می 

باشد. م الف: 8441 شعبه 2 اجرای احکام حقوقی اصفهان)588 کلمه، 6 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/716 چون علی ابراهیمی محمدآبادی فرزند حسن نسبت به ششدانگ با تسلیم  
2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر 
328 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت ششدانگ پالک 6035/5 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی  که در صفحه 131 دفتر 365 به نام 
نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشــده و در رهن و وثیقه نمی باشــد. به علت جابجائی سند 
مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 9292 هادیزاده رئیس منطقه 

ثبت اسناد شرق اصفهان  )211 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

3/689 کالسه پرونده اصلی: 1091/95 شماره دادنامه: 9609976794700287 - 
96/03/03 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
امیرحســین احمدیان باغبادرانی به نشــانی اصفهان خیابان کاوه ابتدای خیابان 
آیت ا... ادیب بیمه پاســارگاد خوانده: رضا عیدی وندی به نشانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: به تاریخ 96/01/26 شعبه هفدهم با عنایت 
به محتویات پرونده کالسه 1091/95 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورا در خصوص دعوی امیرحســین احمدیان باغبادرانی 
به طرفیت رضا عیــدی وندی به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 
308339/44- 93/11/10 جمعا به مبلغ 1/300/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش 
ابراز و اقامه ننموده،شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 2/300/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 287/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )چک( 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت 
مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان 

 اصفهان می باشد. م الف: 8466 شعبه 17 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان
)295 کلمه، سه کادر(

ابالغ رای
3/717 کالســه پرونــده: 951396 شــماره دادنامــه: 9609976793701457- 
96/02/31 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
محمد باقر کرباســیون فرزند امان اله به نشانی اصفهان مشــتاق دوم خ مهرآباد 
کوچه 3 دست چپ کوچه اول دست راست بن بست اول پالک 9 وکیل: محمدرضا 
مهدیان به نشانی اصفهان بلوار آیینه خانه جنب مسجد النبی ساختمان آیینه پالک 
60 دفتر آقای جعفری قوام آبادی. خوانده: حسن مظاهری فرزند مرتضی به نشانی 
مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای محمد باقر کرباسیون فرزند امان اله 
با وکالت محمدرضا مهدیان به طرفیت حسین مظاهری فرزند مرتضی به خواسته 
مطالبه مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک به شماره 070822 به 
عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواســت 
تقدیمی، تصویر مصدق چــک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت اصل خواســته و یکصد و ســی و پنج هزار و پانصد تومان بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف 93/07/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 8446 شعبه 7 حقوقی  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()351 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/718 کالســه پرونــده: 951395 شــماره دادنامــه: 9609976793701461- 
96/02/31 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
محمد باقر کرباســیون فرزند امان اله به نشانی اصفهان مشــتاق دوم خ مهرآباد 
کوچه 3 دست چپ کوچه اول دست راست بن بست اول پالک 9 وکیل: محمدرضا 
مهدیان به نشانی اصفهان بلوار آیینه خانه جنب مسجد النبی ساختمان آیینه پالک 
60 دفتر آقای جعفری قوام آبادی. خوانده: همایون محبی به نشانی مجهول المکان 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای محمد باقر کرباســیون با وکالت محمدرضا مهدیان به 
طرفیت همایون محبی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال وجه چک 
به شماره 222033- 93/6/7 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و سی و شش هزار 
تومان بابت هزینه دادرســی و حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 93/6/7 تــا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 
 8445 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( 

)341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

3/719 کالســه پرونــده: 951398 شــماره دادنامــه: 9609976793701592- 
96/3/7 مرجع رســیدگی کننده: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: 
مســعود خان محمدی فرزند عبدالحمید به نشــانی خ جی فروشــگاه کناف ایران 

خوانده: فروغ اســماعیلی مزدآبادی به نشــانی مجهول المکان  شــورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای شــورای حل اختالف در 
خصوص دعوی آقای مســعود خان محمدی فرزند عبدالحمیــد به طرفیت فروغ 
اسماعیلی مزدآبادی فرزند حســین به خواســته مطالبه مبلغ هجده میلیون ریال 
وجه چک به شــماره 654587- 92/6/7 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی 
در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخــت مبلغ هجده میلیون ریــال بابت اصل خواســته و یک میلیون 
و چهارصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف 95/6/7 تا تاریخ اجــرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت 
روز قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 8439 
 شــعبه 7 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

 )300 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/720 کالســه پرونده: 95-909 خواهان: امیرحســین احمدیــان باغبادرانی به 
نشــانی اصفهان خ کاوه، خ آیت اله ادیب جنب امالک 110 بیمه پاسارگاد خوانده: 
1- اکبر احمدی صفت 2- داریوش احمدی صفت به نشانی مجهول المکان خواسته 
مطالبه مبلغ 5/300/000 ریال وجه یک فقره چک به شــماره 992298 - 95/7/15 
گردشکار: به تاریخ 96/1/21 به توجه به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا محترم شعبه 29 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
امیرحســین احمدیان باغبادرانی به طرفیت 1- اکبر احمــدی صفت 2- داریوش 
احمدی صفت به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون و سیصد هزار ریال 5/300/000 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 992298 - 95/7/15 به انضمام کلیه خسارات 
قانونی. با عنایت به محتویات پرونــده و وصف تجریدی بودن چک و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 
بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
را دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رســیدگی و اینکه مشارالیه ها در قبال 
دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیــاورده و هیچگونه دلیل موجــه و مدرک موثر 
قانونی مبنی بر برائت ذمه خویــش ابراز و اقامه ننموده شــورا به لحاظ مصون 
ماندن دعوی و مســتندات خواهان از هرگونه خدشــه و تعــرض قانونی دعوی 
مطروحه را ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد 198- 515- 522- 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 536 مورخ 69/7/10 هیات عمومی دیوان 
عالی کشــور، حکم به محکومیت تضامنــی خوانده ردیف اول بــه عنوان صادر 
کننده و خوانده ردیــف دوم به عنــوان ظهرنویس، به پرداخت مبلــغ پنج میلیون 
و ســیصد هزار ریال )5/300/000( ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و 
شصت و دو هزار و پانصد ریال )262/500 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 95/7/15 تا زمان وصول بر اســاس آخرین 
شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صــادر و اعالم مــی دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از آن قابل واخواهی در همین شــورا می باشد. 
 م الف: 8465 شعبه 29 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره یک(

)356 کلمه، 4 کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانب علیرضا معینی مالک خودرو L90 مدل 89 به رنگ ســفید به 
  7702035322 D 091466 و شماره NAALSRALDAA054444 شماره
و شماره پالک 13- 316 ن 17 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 

کارت و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارد.
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7 مسئول بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعزام تیم های 65 نفره پزشکی 
به مناطق عشایری استان گفت: مردم مناطق عشایری بره مرده و سرتنگ محمودی در 

شهرستان کیار از خدمات مشاوره ای و خدمات درمانی بهداشتی رایگان بهره مند شدند.

ارائه خدمات درمانی بهداشتی رایگان در مناطق عشایری استان
اخبار

ورزشــکار چهارمحال و بختیاری به دومین اردوی آماده ســازی تیم 
سه گانه نیروهای مسلح دعوت شد.

محمدمهدی رحمتی ورزشکار ســه گانه کار این استان به همراه ۱۱ 
ورزشکار دیگر از روز جمعه تمرینات خود را در دومین اردوی آماده سازی 

تیم سه گانه نیروهای مسلح زیر نظر مربیان پیگیری می کنند.
مرحله دوم این اردو تا دوم تیر در شهر ساری برپاست و رحمتی در این 
اردو خود را برای حضور در رقابت هــای قهرمانی ارتش های جهان که 
نیمه مرداد در شهر واندورف کشور آلمان برگزار می شود، آماده می کند.

گردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد. 
وجود گردشگران زیاد در یک کشور، از بودن امنیت حکایت 
می کند. رونق گردشگری بین کشــورهای همسایه، ثبات 
منطقه ای را به همراه دارد و در یــک فرآیند کلی تر به ثبات 
تمام جهان می انجامد. گردشگری از بعد فرهنگی و اجتماعی 
نیز دارای اهمیت اســت زیرا جوامع و کشــورهای میزبان 
می توانند از طریق گردشــگران، به ترویــج زبان، فرهنگ و 

رسوم اجتماعی شان بپردازند.
از لحاظ اقتصادی، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی 
کشور ۳/۴ درصد، در اشتغال زایی در حدود 5۴۱ هزار شغل 
مســتقیم و غیرمســتقیم و در صادرات غیرنفتی در حدود 
۱۴درصد برآورد شده که این وضعیت بیانگر ضعف عمومی 
این بخش ازنظر مدیریت، تبلیغات، ســاختار حقوقی و نیز 

ارتباط ضعیف آن با ساختار صنایع کشور است.
قــراردادن جهانگــردی در اولویت های اقتصادی کشــور، 
تمامی ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش 
می دهد و حتی برگزاری انواع تورهای علمی، ادبی، هنری را 
با مزیت های خاص خود و به ویژه با منافع اقتصادی در کشور 
بهینه می کند. بیشــتر توانمندی های کشور ما برای جذب 

گردشگر مسئله فرهنگ و ملیت است، یعنی به دلیل قدمتی 
که کشور ما دارد بیشــترین جذابیت را در حوزه فرهنگ و 
تمدن داراست. بسیاری از کشورها قادرند در حوزه های دیگر 
راحت تر فضاسازی کنند، ولی کشــور ما در حوزه فرهنگ و 

دینداری توانسته از مزیت نسبی الزم برخوردار شود.
در این بین آنچه اصال مورد توجه قرار نمی گیرد ظرفیت هایی 
اســت که اســتان ما را از ســایر اســتان ها متمایز کرده؛ 
ظرفیت هایی مانند گردشگری و کشــاورزی که باید مورد 
توجه مدیران قرار گیرد و سال هاســت به دست فراموشی 
سپرده شده. استان ما از دیرباز به استانی چهارفصل مشهور 
بوده و همواره مورد توجه گردشــگران از سراسر کشور قرار 
گرفته است اما هیچ گاه در نگاه کالن مدیران به این ظرفیت 
به چشم یک صنعت نگاه نشده. صنعت گردشگری امروز یکی 
از پردرآمدترین و اشتغال زاترین صنایع موجود در جهان است 
که با وجود چنین موهبت های الهی هیچ گاه شاهد مدیری 
توانمند در بخــش مدیریت گردشــگری نبوده؛مدیری که 
بتواند با ایجاد زیرساخت های الزم صنعت گردشگری را به 
صنعت نخست استان تبدیل کرده و این منطقه را به عنوان 
قطب گردشگری، نه تنها به همه کشور که در سطح جهان، 

معرفی کند.
با نگاه مقطعی، ســوءمدیریت، بی تدبیــری و عدم حضور 
مدیران، کارشناســان و صاحب نظران عرصه گردشگری در 
سطح تصمیم گیری در اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان، نه تنها در راســتای پیشرفت گردشــگری استان 
کمترین حرکتی صورت نگرفته است بلکه هر روز از گوشه 
و کنار استان خبر تخریب یا غارت میراث فرهنگی استان به 

گوش می رسد. 
متاســفانه به دلیل عدم نگاه صحیح مدیران اســتان، امروز 
شــاهد نابودی میــراث فرهنگی و همچنیــن ذبح صنعت 
گردشگری استان هستیم که این مهم تنها با تغییر نگاه کالن 
و همچنین جایگزینی مدیرانی توانمند و دلســوز در رأس 

میراث فرهنگی و گردشگری استان محقق می شود.
برای توسعه جهانگردی استان  و قرار گرفتن در ردیف یکی 
از قطب های جهانگردی منطقه و جهان، در مرحله نخست 
باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و ســپس 
برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی 
یک الگوی موفق جهانگردی در کشور گام برداشت. اما وقتی 
از ظرفیت تبدیل گردشگری اســتان به یک صنعت پرسود 
سخن می گوییم، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که استان 
چهارمحال و بختیاری با توجه به وضعیت جغرافیایی و آب و 
هوایی خود، مستعد انواع گردشگری های مرسوم در جهان 
است؛ به عنوان مثال گردشگری تفریحی به عنوان رایج ترین 
نوع جهانگردی، گردشــگری درمانی بــرای بهره گیری از 
آب و هوای مطبــوع و چهارفصل یا امکانات تشــخیصی و 
درمانی، گردشگری مذهبی که شامل زیارت اماکن مذهبی و 
امامزاده های سراسر استان می شود، گردشگری بازاری )سفر 
گردشــی به منظور جانبی خرید و فروش کاال(،گردشگری 
همایشــی برای شــرکت در همایش ها و بازدید از مناطق، 
گردشگری الکترونیک یا همان e-Tourism که دربرگیرنده 
اطالعات و انجام بخش اعظم سفر به صورت مجازی است و 
گردشگری ورزشی به منظور انجام ورزشی خاص یا مسابقات 
بین المللی و حتی اردوهای تیم های مختلف ورزشــی که با 
رقم های کالن در خارج از کشــور اردو می زنند و در نهایت 
گردشگری پزشکی که شاخه ای از گردشگری سالمت است و 
به طور کلی به معنای تامین درمان به همراه گردشگری برای 
بیمارانی است که نیازمند انواع درمان های تخصصی هستند. 
به این ترتیب اســتان ما می تواند در منطقه و حتی کشــور 
به یکی از قطب های گردشــگری استان تبدیل شود که این 
مهم تنها با اهتمام مســئولین امر محقق می شود که نیاز به 

تخصص، دلسوزی و دغدغه مندی دارد.

با مسئوالن

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری 
گفت: این نهاد در راستای مدیریت مصرف برق و کاهش 
پیک بار در فصل تابســتان و کاهش خاموشی،  اقدام به 
اجرای طرح های فنی، آموزشی، تبلیغی، فرهنگی و... کرده 
است . مجید فرهزاد با اشاره به رایگان شدن برق مصرفی 
کشــاورزان که یکی از طرح های تشــویقی این شرکت 
در راســتای کاهش پیک بار تابستان اســت، اظهارکرد: 
کشاورزانی که طی ساعات ۱9 الی 2۳ که پیک بار مصرف 
است، چاه های کشاورزی خود را خاموش کنند، با حضور 
در امور برق شهرستان های خود و امضای تفاهم نامه از برق 

رایگان کشاورزی بهره مند خواهند شد . 
وی تشکیل اکیپ های جمع آوری المپ های پرمصرف، 
تست مستمر لوازم اندازه  گیری، اجرای طرح فهام به منظور 
کنترل و پایش مصارف مشترکین، اطالع رسانی و تبلیغات 
تلویزیونی، برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با انرژی های 
تجدید پذیر ویژه مدارس، برگزاری نشست های تخصصی 
با مسئوالن مرتبط با حوزه های آموزشی را از اقدامات انجام 

شده در خصوص مدیریت مصرف برق عنوان کرد. 
 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ادامه داد:

 اطالع رســانی و امضای تفاهم نامه همــکاری در زمینه 
مدیریت مصرف برق با صاحبان صنایع و کشاورزان استان 
از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت در اشاعه فرهنگ 

اصالح الگوی مصرف و مدیریت این انرژی است .

مجید فرهزاد تشریح کرد:

اقدامات شرکت توزیع برق 
استان در عبور از پیک تابستان

ورزشکار چهارمحالی به اردوی تیم 
سه گانه نیروهای مسلح راه یافت

برای توسعه جهانگردی استان  و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های جهانگردی منطقه و جهان، در 
مرحله نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها 

و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق جهانگردی در کشور گام برداشت.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دو 
هزار و 25۰ هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری اصالح 
می شوند. ذبیح ا... غریب با اشاره به اینکه دو هزار و 25۰ 
هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری اصالح می شوند، 
اظهار داشت: باغات کم ارزش و درجه سه در این استان 
حذف می شوند. وی عنوان کرد: بهترین باغات میوه در 
شهرستان سامان واقع شده اند. مدیرکل جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در تالش هستیم که 
باغات میوه استان از درجه دو و سه به درجه یک تبدیل 
شــوند؛چرا که احیای باغات میوه و افزایش تولید این 
 باغات در اولویت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

است.

مدیرکل جهاد کشاورزی  استان خبر داد:

اصالح ۲۲۵۰ هکتار از باغات 
چهارمحال و بختیاری 

دو نفر از بانوان والیبالیست چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی 
والیبال نشسته جانباز و معلول فراخوانده شدند.

طیبه جعفری و نســرین فرهادی دو بانوی والیبالیســت اســتان 
چهارمحال  بختیــاری، از 2۷ خرداد در آخریــن مرحله از اردوی 

آمادگی تیم ملی والیبال نشسته جانباز و معلول شرکت می کنند.
این مرحله از اردوی تیم ملی والیبال نشسته تا چهارم تیر در تهران 
ادامه دارد و جعفری و فرهادی پس ازاین اردو به همراه دیگر اعضای 
تیم ملی، برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه راهی 

چین می شوند.
شــهر هانگژوی چین از چهارم تا دوازدهم تیر، میزبان مســابقات 
قهرمانی 2۰۱۷ آسیا و اقیانوسیه است و تیم ایران در بخش بانوان 
این رقابت ها، برای کسب سهمیه مســابقات جهانی با حریفانی از 
کشورهای ژاپن، قزاقستان، مغولســتان، کره جنوبی، سریالنکا و 

چین مصاف می کند.

دعوت از ورزشکاران چهارمحال و 
بختیاری به اردوی تیم ملی والیبال

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیــاری، از بافت 
5۰هزارمترمربع فرش دستباف درچهارمحال و بختیاری خبر داد.

نعیم امامی با اشاره به بافت 5۰هزارمترمربع فرش دستباف درچهارمحال و 
بختیاری، اظهار داشت: این مقدار فرش به همت ۱۰۰هزار بافنده روی5۰هزار 

دار قالی بافته شده است. 
وی افزود: مهم ترین ســبک های فرش بافی در استان، سبک بختیاری با 6۰ 
طرح و نقش از جمله نقش چالشتر، خشــتی، لچک و ترنج، چل مینا، سرو و 
کاج، گل افشار و قاب سماور  و سبک های یلمه بروجن، گبه درشت باف و ریز 
باف اردل و نایینی لردگان هستند و سالیانه 2۰۰ هزار متر مربع فرش در این 

استان تولید می شود.
امامی با بیان اینکه فرش این استان دارای مهر اصالت رنگ از اروپاست، گفت: 

هم اکنون ۳۰ کارگاه تخصصی بافت فرش نیز در این استان دایر است.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، از آغاز اجرای طرح 
»آسان خرید« تضمین اعتباری کارکنان دولت با هدف رونق بازار کسب و 
کار در این استان خبر داد. حسن شمسی پور  اظهار کرد: طرح آسان خرید، با 
همکاری بانک تجارت، دستگاه های اجرایی و اصناف و فروشگاه های بزرگ 
در استان اجرا می شود. به گفته وی، در این طرح با اعطای کارت اعتباری، 
خرید تا سقف 5۰۰ میلیون ریال و انجام قرارداد ضمانت دستگاه دولتی برای 
کارکنان خرید، از اصناف و فروشــگاه های بزرگ استان صورت می گیرد. 
شمسی پور با بیان اینکه این تسهیالت با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت در 
۳ قسط است، تصریح کرد: امنیت ســرمایه برای بازاریان و تسهیل خرید 
غیرنقدی برای شهروندان، از دیگر اهداف اجرای این طرح است. هم اینک 
حدود ۳۰ هزار و 5۳8 واحد صنفی شامل 6 هزار و 2۰۷ واحد تولیدی، ۱6هزار 

و ۳۳ واحد توزیعی و هشت هزار و 298 واحد خدماتی در استان فعال است.

بافت ۵۰ هزارمترمربع 
فرش دستباف 

درچهارمحال و بختیاری

 آغاز اجرای طرح 
»آسان خرید« در 

چهارمحال و بختیاری

تکذیب 
خبرتخریب قلعه 

ضرغام السلطنه

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: ناهماهنگی پیمانکارسابق این طرح برای جابه جایی مصالح باقی مانده، علت شکل گیری 
شایعه شده است.

بهمن عسگری افزود: سال 9۳، دیواری با هدف حراست بیشترازسوی یک شرکت پیمانکاری در جوار قلعه ایجاد شده بود که به تازگی از سوی پیمانکار تخریب شده؛ در 
حالی که دیوار تخریب شده مقابل این بنا، اثر تاریخی نبوده وتازه ساز است.

وی گفت: این پیمانکار با قصد خارج کردن تعدادی آجر و مصالح باقی مانده از این دیوار، بدون هماهنگی اقدام به تخریب کرده است.
 عســگری گفت: ایــن اقــدام پیمانــکار اگرچه به بنــای تاریخی آســیب نرســانده امــا غیرقانونــی و بــدون هماهنگی بــوده و ایــن موضوع پیگیــری حقوقی 

می شود.
قلعه تاریخی صمصام السلطنه در فرادنبه متعلق به دوره قاجار بوده و دارای قسمت های اعیانی، نشیمن، حیاط، حمام، برج نگهبانی و باره بند برای نگهداری احشام است.

از مجموع دو هزار اثر تاریخی شناسایی شده دراین استان ، ۷۰۰ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدیـرکل دام پزشـکی چهارمحـال و بختیـاری بـا اشـاره بـه 
مشـاهده یـک نمونـه بیمـاری تـب کریمـه کنگـو در بروجن 
گفت: منشـأ این بیماری مشـترک دامی خارج از اسـتان بوده 
اسـت. عبدالمحمـد نجاتـی اظهارکرد: براسـاس اعالم شـبکه 
بهداشـت اسـتان، یک مورد بیماری مشـکوک به تـب کریمه 
کنگـو تشـخیص داده شـد که اکنـون ایـن بیمـار در یکـی از 

بیمارسـتان هـای اصفهان بسـتری اسـت.
وی افزود: با بررسـی هـای انجام گرفته مشـخص شـد که فرد 
بیمار ازعشـایر کوچ روی اسـتان همجـوار بوده کـه در منطقه 
بروجن مسـتقر شـده و اکنون با انجـام اقدامات بـه موقع حال 

وی خوب گزارش شـده اسـت.
وی تصریـح کـرد: بـا تمهیـدات اندیشـیده شـده، مامـوران بـا 
همراه داشتن بسـته های بهداشـتی و آموزشـی به محل کانون 
مشـکوک به آلودگـی اعزام شـده و عـالوه بر ضد عفونـی کردن 
محـل نگهـداری دام، به آمـوزش دامـداران منطقـه پرداختند. 
مدیر کل دامپزشـکی چهارمحال و بختیاری با اشـاره بر تشدید 
طرح پیشـگیری از بیمـاری تب کریمه کنگو درسـطح اسـتان 
گفت: این بیماری دامی در شهرسـتان های 9 گانه تحت کنترل 
اسـت.  وی تاکید کـرد: با بررسـی های انجام شـده، غیـراز یک 
مورد مشـکوک منطقه شـمس آباد بروجن، هیچ گونـه آلودگی 

مدیرکل دام پزشکی چهارمحال و بختیاری:

منشأ تب کریمه کنگو خارج از استان است

مــردم چهارمحــال و بختیاری 
ازلیالــی  شــب  دردومیــن 
قدر،ازاهدای خون درمراکز انتقال 

استقبال کردند.
مدیــرکل انتقال خون اســتان 
بااشــاره به افزایش زمان فعالیت 

مراکز انتقال خون فعال استان در ماه مبارک رمضان گفت: 
مراکز انتقال خون شــهرکرد، بروجن و فارسان در این ماه از 
ســاعت 8 تا ۱۳ هر روز و مرکز خون گیری شهرکرد شب ها 
نیز از ســاعت 2۱ تا 2۴ آماده خون گیری از مردم روزه دار و 

نوع دوست استان هستند.
محمد ملک محمدی افزود: هم اکنون ۱۰ هزار نفر از مردم 
این استان به طور مستمر و طوالنی مدت خون اهدا می کنند. 
مدیرکل انتقال خون چهارمحال وبختیاری، شرایط اهدای 
خون را داشتن حداقل ۱8 ســال، همراه داشتن کارت ملی، 
وزن بیشتر از5۰ کیلوگرم و نداشتن بیماری خاص اعالم کرد.

ملک محمدی گفت: روزانه به طور میانگین 9۰ واحد خون 
در استان چهارمحال و بختیاری اهدا می شود که با تمهیدات 

اندیشیده شده کمبود خون در استان احساس نمی شود. 
وی افزود: مازاد خــون های اهدایی، به اســتان های معین 

ارسال می شود.

استقبال مردم چهارمحال از 
اهدای خون در شب های قدر

مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
امســال برای نخســتین بار دوره 
آموزشی طرح تربیت مربی حفظ 
قــرآن کریم در شــهرکرد برگزار 

می شود.
حجت االسالم مرتضی عزیزی با اشاره به اینکه دراین طرح 
۱۰۰ نفر از افرادی که حافــظ بیش از پنج جزء قرآن بودند 
شــرکت کردند، اظهار کرد: از این تعداد، 6۰ نفر از افرادی 
که موفق به کسب نمره قبولی شــد ند در این دوره شرکت 

می کنند.
وی با اشاره به اینکه در سه دوره گذشته افراد شرکت کننده 
برای دوره آموزشــی به قم اعزام می شدند، افزود: این دوره 
آموزشــی امسال برای نخســتین بار در شــهرکرد برگزار 
می شود که 2۱ تا 2۳ تیرماه اســاتید اعزامی از قم در این 

دوره حضور دارند.
عزیزی خاطرنشــان کرد: در این دوره هزینه ای توســط 
متقاضیان پرداخت نمی شــود و تمامی هزینه ها به عهده 

اداره کل اوقاف و امور خیریه است.
وی گفت: بعد از اتمام این دوره آموزشی، مدرک مربی گری 

حفظ قرآن به افراد شرکت کننده اعطا می شود.

برگزاری دوره آموزشی طرح 
تربیت مربی حفظ قرآن در استان

بیماری تب کریمه کنگو در اسـتان مشـاهده نشـده اسـت.  وی 
اظهار کـرد: بـا توجه بـه اینکـه این نـوع بیمـاری با گرم شـدن 
هوا در محـل های دائمـی نگهـداری دام شـیوع پیدا مـی کند، 

آموزش و اقدامـات پیشـگیرانه امری ضروری اسـت. 

 با تمهیدات اندیشیده شده، ماموران 
با همراه داشتن بسته های بهداشتی 

و آموزشی، به محل کانون مشکوک به 
آلودگی اعزام شدند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری گفت: 5۰ رشته صنایع دستی در چهارمحال بختیاری 

برای توسعه مورد توجه قرار می گیرد.
بهمن عسگری سوادجانی با اشاره به اینکه 5۰ رشته صنایع دستی 
در چهارمحال و بختیاری برای توســعه مورد توجه قرار می گیرد، 
اظهار داشت: بخش صنایع دستی از مهم ترین ظرفیت های استان 

چهارمحال و بختیاری برای ایجاد اشتغال به شمار می رود.
وی اظهار داشــت: باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و توسعه 

استان بهره برد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: تولید محصوالت دســتی در ســال جاری 
مورد توجه بیشتر قرار می گیرد و عالقه مندان این صنعت حمایت 

می شوند.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، از 
رشد ۱۷ درصدی صادرات در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نعیم امامی با اشــاره به رشــد صادرات در چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: صادرات در این استان در سال جاری بیش از ۱۷ درصد 
رشد داشته است. وی عنوان کرد:  هم اکنون سیمان، لوازم خانگی، 
فریزر، یخچال، بادام، موکت، صنایع دستی و... مهم ترین محصوالت 

صادراتی این استان هستند.
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: بیشــترین کاالهای چهارمحال و بختیاری به کشور عراق 

وکشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود.

۵۰ رشته صنایع دستی برای توسعه 
مورد توجه قرار می گیرد

 رشد ۱۷ درصدی صادرات 
در چهارمحال و بختیاری

شهرستان

 مدیرکل آموزش وپرورش اســتان چهار محــال وبختیاری گفت: 
دانش آموزان مرکز استعداد های درخشان شهید بهشتی شهرکرد 

در مسابقات جهانی ریاضی سه مدال نقره کسب کردند.
بهروز امیدی اظهار داشت: »سید علی ابو الحسنی«، »محمد رضا 
احمدی« و »احمد رضا هاشمی«، دانش آموزان  مرکز استعداد های 
درخشان شهید بهشتی شهرســتان شهرکرد، در مسابقات جهانی 

ریاضی خوش درخشیدند.
وی با اشاره به اینکه مسابقات بین المللی ریاضی )IMC( به صورت 
فردی  هر ساله با شرکت کشورهای مختلف بر گزار می شود، افزود: 
در این دوره از مسابقات که با شرکت چهار هزار دانش آموز برگزار 
شد، دانش آموزان مرکز استعداد های درخشان شهرکرد موفق به 

کسب مدال نقره شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
آتش سوزی در جنگل های لردگان که از ساعت ۱۴ روز جمعه آغاز 

شده بود ظرف دو ساعت مهار شد.
علی محمدی مقدم افزود: این آتش ســوزی کــه در منطقه کرف 
لردگان در مجاورت روستای سرقلعه رخ داده بود با کمک نیروهای 

یگان اطفای حریق و نیروهای آتش نشانی مهار شد.
وی، علت آتش سوزی را دفن زباله در جنگل و آتش زدن آنها اعالم 
کرد و گفت: در این آتش سوزی بیشتر علف های زیر درختان سوخته 

ولی به درختان جنگل آسیب جدی وارد نشده است.
محمدی مقدم با بیان اینکه در حدود سه هکتار از جنگل های لردگان 
درگیر این آتش سوزی بوده است، تصریح کرد: میزان هکتار دقیق 

و خسارت وارده به جنگل به زودی برآورد و اطالع رسانی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه این استان در سال جاری تاکنون درگیر آتش سوزی های عمیق 
و گسترده ای نبوده است، افزود: همکاری مردم در این خصوص نقش 
بسزایی داشته و امید است با توجه به خشکسالی های متوالی و گرمی 
هوا که زمینه را برای وقوع آتش سوزی مساعد می کند، مردم بیش 

از پیش مراقب باشند.

درخشش دانش آموزان شهرکردی 
در مسابقات جهانی ریاضی

 آتش سوزی در جنگل های لردگان 
مهار شد

صنعتی پرسود که در استان متولی ندارد؛

گردشگری چهارمحال و بختیاری در حال احتضار
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يادداشت
باند سارقان خشن در اصفهان منهدم شد

رييس پليس آگاهي استان اصفهان از شناسايي و انهدام باند چهار نفره سارقان 
خشن تلفن همراه و وجه نقد در شهر اصفهان خبر داد.

اخبار

با مسئوالن

قائم مقام مديرکل کميته امداد امام)ره( استان اصفهان 
با اشــاره به خدمت جديد کميته امداد امام)ره( اظهار 
کرد: پرداخت تســهيالت با نرخ ســاالنه کمتر از نيم 
درصد خدمت جديد اين نهاد است که از طريق صندوق 

قرض الحسنه امداد واليت، واگذار می شود.
 صندوق قــرض الحســنه امــداد و واليــت زيرنظر 
بانک مرکزی و متصل به شــبکه سراســری شتاب با 
ســرمايه اوليه 110 ميليارد تومان راه اندازی شده و 
 خانواده ها و خيران می تواننــد از خدمات آن بهره مند

 شوند. 
هادی بنايی با بيان اينکه بــا همکاری حاميان کميته 
امداد 63 ميليارد تومان اعتبار جذب شده خاطرنشان 
کرد: تفاوت اين صندوق با ساير موسسات بانکی کشور 
در دريافت نرخ کارمزد است که اين صندوق تسهيالت 
قرض الحسنه را با کارمزد ساليانه کمتر از نيم درصد به 

متقاضيان واگذار می کند. 
وی افــزود: خيــران و نيکــوکاران عالقــه منــد به 
مشارکت در امر خير، ســرمايه خود را در اين صندوق 
سپرده گذاری می کنند و اجازه می دهند که صندوق 
سرمايه شــان را به عنوان تســهيالت قرض الحسنه با 
نرخ کمتر از نيم درصد واگذار کند. بر همين اســاس 
 سقف پرداخت تسهيالت خوداشــتغالی و کارآفرينی

 50 ميليون تومان، تســهيالت کمک به زندانيان غير 
عمد محروم 15 ميليون و کارگشايی پنج تا 10 ميليون 

تعيين شده است.

مردم نوع دوست اصفهان بيش از 25 ميليارد تومان در قالب صدقه 
به نيازمندان کمک کردند .

مديرکل کميته امداد امام خمينی )ره( استان اصفهان گفت :سال 
گذشته مردم نيکوکار استان به منظوردستگيری نيازمندان تحت 
پوشــش کميته امداد بيش از 25ميليارد ريــال در قالب صندوق 
صدقات کمک کردند که اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال 

94بيش از 4درصد افزايش داشته است.
حميد رضا شيران با بيان اينکه پيش بينی می شود امسال صدقات 
مردم بيش از ده درصد افزايش داشته باشــد افزود : در اين استان 
22هزار و 251 صندوق صدقات بزرگ ،10هــزار و 304صندوق 
متوســط و 446هزار و ۷6 صنــدوق کوچک بــرای جمع آوری 

کمک های مردمی اختصاص داده شده است.
وی به ارسال کمک های مردمی از طريق صندوق های الکترونيکی 
و سامانه آسان پرداخت #031*88۷۷* اشاره کرد و گفت : استان 
اصفهان اولين مرکزی اســت که پرداخت صدقه از طريق دستگاه 
پوز يا کارت خوان را برای شــهروندان امکان پذير کرده ودرصورت 
همکاری بانک ها اين دستگاه در همه ادارات وفروشگاه های بزرگ 
نصب خواهد شــد .شــيران با بيان اينکه اين صندوق ها به صورت 
ماهانه و يا 45 روز يک بار تخليه شــده و در سرفصل های مختلف 
مانند جهيزيه، مسکن، درمان، وام کارگشايی، هزينه های تحصيلی 
و خودکفايی هزينه می شود افزود: ميزان جمع آوری و نحوه هزينه  
وجوه صدقه هر ماه در شناســنامه های آنها ثبت می شود، از اين رو 
می توانيم اطالعات را در اختيار هر شهروندی که عالقه داشته باشد، 
بگذاريم. وی با بيان اينکه وجوهات هر صندوق در همان شهر هزينه 
می شود، گفت: برخی  تصور می کنند وجوهات صدقات در خارج از 

استان و يا حتی کشور هزينه می شود که اين تصور نادرست است.

متخلفان صيد غيرمجاز ماهی در شهرستان فريدونشهر، دستگير 
شدند.

 رييس اداره محيط زيست شهرستان فريدونشهر گفت: يک گروه 
متخلف صيد غيرمجاز که با استفاده از وسايل ممنوعه )موتور برق( 
در رودخانه يالن فريدونشــهر اقدام به صيد غيرمجاز ماهی کرده 
بودند با همکاری نيروی انتظامی دستگير و به مراجع قضائی معرفی 
شدند.محمد ميکالنی گفت: از اين متخلفان يک دستگاه موتور برق 
کوچک و تور ماهيگيری کشف و ضبط شد. وی افزود : محيط زيست 
از سال گذشته هيچگونه مجوز صيدی صادر نکرده و هرگونه صيد 

ماهی از رودخانه، غيرقانونی و تخلف محسوب می شود.

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
بر اساس آخرين اطالعات، سازمان برنامه و بودجه امسال برای اين 
بيمارســتان رديف اعتباری را در نظر گرفته که اميد است هرچه 

زودتر پرداخت شود. 
عليرضا يوسفی افزود: گذشته از اين اقدامات، دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نيز پيگير ادامه عمليات اجرايی اين بيمارستان و برگزاری 

مناقصه برای ادامه کار آن بوده است. 
وی با بيان اينکه کار احداث بيمارستان ورزنه از سال 93 آغاز شد، 
اما در سال های 94و 95 کار آن متوقف مانده بود، اظهار کرد: مراحل 
سفت کاری اين بيمارستان انجام شــده و اکنون بايد برای مراحل 

نازک کاری آن مناقصه برگزار شود. 
يوســفی با تاکيد بر اينکه تکميل و تجهيز اين بيمارستان در قالب 
طرح تحول نظام ســالمت در دستور کار دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان قرار دارد، گفت: اين بيمارستان نيز جهت رفاه بيشتر مردم 

شرق اصفهان ايجاد می شود. 
وی با اشاره به اينکه بيشتر بيمارستان هايی که در شهرستان ها و 
شهرهای کوچک استان فعال هســتند، بار مالی زيادی را به دولت 
تحميل می کنند، تصريح کرد: در برخی شــهرها ميزان اشــغال 
تخت های بيمارستانی تا 16 درصد است، اما اين بيمارستان ها برای 
رفاه مردم و با يارانه دولتی فعال نگه داشته می شود.  يوسفی درباره 
مرکز بهداشت ورزنه نيز توضيح داد: نوسازی و بهسازی اين مرکز در 
برنامه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار دارد، اما قول مساعد 
داده شده است و در صورت تعيين و معرفی يک زمين و مکان جديد 

برای آن، ساختمان جديدی احداث می شود. 

افزایش 4 درصدی کمک های 
خیران در قالب صدقه 

دستگیری متخلفان صید ماهی با برق

از سرگیری عملیات اجرایی 
بیمارستان ورزنه پس از 2 سال 

قائم مقام مديرکل کمیته امداد امام)ره( استان 
اصفهان خبر داد:

 پرداخت تسهیالت با نرخ کمتر از 
نیم درصد به مددجویان

مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل از انتخاب دبيرســتان های شــهيدان 
عبدالهی و شهيد شمس الدين به عنوان مدارس سرآمد استان اصفهان خبر 

داد.
محمد معدن دار اظهار داشت: در انتخاب مدارس سرآمد و برتر، مدارس از نظر 
فعاليت های  آموزشی، پرورشی، برنامه ريزی، فضا، تجهيزات و وسايل کمک 
آموزشی مورد ارزيابی قرار می گيرند.وی ضمن قدردانی از تالش، پشتکار و 
همت اوليا و مربيان اين دبيرستان ها در راستای کسب اين عنوان تصريح کرد: 
اين مهم مرهون برنامه ريزی های مدون و موثر کادر آموزشی و همکاری والدين 
است.مدير آموزش و پرورش آران و بيدگل در ادامه با تاکيد بر اينکه آموزش و 
پرورش و تعليم و تربيت زيرساخت های سرمايه های انسانی را فراهم می کند، 
گفت: ترکيب سرمايه انسانی، فيزيکی و طبيعی سرمايه هر کشور محسوب 

می شود که سرمايه انسانی از اين ميان مهم ترين عامل توسعه يافتگی است.

 خروج ۱۰۰ هزار 
خانواده از زیرپوشش 

کمیته امداد

دو مدرسه آران و بیدگل 
به عنوان مدارس سرآمد 

اصفهان انتخاب شدند

معاون اشــتغال و خودکفايــی کميته امــداد امام خمينی )ره( کشــور 
توانمندسازی مددجويان را يکی از مهم ترين فعاليت های اين نهاد برشمرد 
و گفت: فقر بايد به صورت ريشه ای حل شود و تامين معيشت خانواده های 

نيازمند، ايجاد اشتغال و رسيدن به استقالل و خودکفايی است.
محمد اميد با اشاره به ايجاد فرصت های شغلی از طرف اين سازمان، گفت: 
سال گذشته 121 هزار فرصت شــغلی از طرف کميته امداد ايجاد و 100 
هزار خانواده از پوشش ما خارج شده و اکنون به صورت مستقل در مشاغل 
خود فعاليت می کنند. وی بابيان اينکه کميته امداد امام خمينی )ره( برای 
نخستين بار توانست در سال گذشته، 15 درصد مددجويان خود را از تحت 
پوشش خارج کند، گفت: برای اولين بار ميزان خروجی کميته امداد دو برابر 
ميزان ورودی آن بوده اين حالی است که در سال های گذشته ميزان ورودی 

و خروجی های تحت پوشش کميته امداد تقريبا برابر بوده است.

مدير کل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

  افزایش آمار ازدواج
 در اصفهان

مدير کل ثبت احوال استان اصفهان از رشد 4/25 درصدی آمار ازدواج در دوماهه ابتدايی سال 96 در استان خبر داد.
حسين غفرانی کجانی در خصوص آمار ازدواج ثبت شده در سال 1396 اظهار داشت: از ابتدای سال 96 تاکنون 6 هزار 2۷9 مورد ازدواج ثبت شده است. اين آمار در 
حالی است که در بازه زمانی دوماهه اول سال گذشته تعداد 6 هزار و 23 ازدواج ثبت شده بود که به معنای رشد 4/25 درصدی آمار ازدواج در استان اصفهان است.

وی افزود: آمار فوت در دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/09 در صد افزايش داشته و والدت در سال جاری در سطح استان اصفهان نيز 
هم در مقايسه با دوماه اول سال قبل ميزان 0/43 درصد رشد داشته است.غفرانی کجانی در مورد ميزان مراجعه جهت صدور کارت ملی هوشمند در دو ماه اول 
سال 1396 گفت: 45 هزار و 6۷5 مورد مراجعه کننده متقاضی صدور کارت ملی هوشمند در سال 1396 داشته ايم که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تعداد 

35 هزار و ۷13 مورد و به صورت کلی در سال 1395 ميزان 845 هزار 12 مورد به ثبت رسيده بود.

فرماندار اصفهان گفت: خيريه ها و سازمان های مردم نهاد 
اين شهرستان برای فعاليت جهت جمع آوری زکات فطره 
بايد از شــورای زکات شهرســتان اصفهان ، مجوز فعاليت 

دريافت کنند.
احمد رضوانی تاکيد کــرد: کميتــه زکات در بخش ها با 
محوريت بخشــداران تشــکيل و هماهنگی هــای الزم با 
دهياران و جامعه هدف انجام شود. وی با بيان اينکه فلسفه 
زکات، ايجاد امنيت اجتماعی و روحی برای مردم اســت، 
خواستار تشکيل جلسه ای با محوريت مديرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی پيرامون مناطــق و نواحی صنعتی 
شهرستان اصفهان برای انجام هماهنگی های الزم با شورای 

زکات اين شهرستان شد.
فرمانــدار اصفهــان در ادامــه افــزود: عالوه بــر مراکز و 
کارخانه های مستقر در شهرک های صنعتی، کارخانه های 
آجر، شــن و ديگر واحدهای توليدی مستقر در اصفهان با 
محوريت اداره صنعت، معدن و تجارت بايد برای امر زکات، 
 هماهنگی های الزم را با شورای زکات اين شهرستان انجام

 دهند.رضوانــی تاکيــد کرد: اتــاق اصناف شهرســتان 
 نيــز همــکاری الزم را بــا شــورای زکات شهرســتان 

داشته باشد.
وی ادامه داد: جمع آوری زکات کشــاورزان و دامداران نيز 
بايد با محوريت جهاد کشــاورزی و همکاری نظام صنفی 

کشاورزان شهرستان اصفهان و هماهنگی با شورای زکات 
اين شهرستان انجام شود.

رضوانی با تاکيد بر اهميت اطالع رســانی و آگاهی بخشی 
عمومی پيرامون موضوع زکات، گفت: صدا و ســيما، اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، امور مســاجد و سازمان تبليغات 
 اســالمی و ديگر دســتگاه های ذی ربط بايد نســبت به
 اطالع رســانی و آگاهی بخشــی به اقشــار مختلف مردم 

پيرامون پرداخت زکات اقدام کنند.
براساس اعالم ستاد زکات استان اصفهان در سال گذشته 
 هفت ميليــارد و 90 ميليون تومان زکات در اين اســتان 

جمع آوری شد.

رييس سازمان زندان ها از اجرای بخشنامه اخير رييس 
قوه قضائيه خبر داد و گفت: تعدادی از زندانيان برای ليالی 
قدر به مرخصی رفته اند که مرخصی برخی از اين افراد 

می تواند منتهی به آزادی باشد.
اصغر جهانگير در خصوص پيشنهاد سازمان زندان ها در 
رابطه با مرخصی های ويژه ماه  مبارک رمضان، افزود: اين 
پيشنهاد در خصوص مرخصی های ليالی قدر به رييس 
قوه قضائيه ارائه شد و ايشــان هم فورا با اين مرخصی ها 

موافقت کردند.
وی از اجرای اين پيشنهاد در دو شب از ليالی قدر خبرداد 
و گفت: تعداد قابل توجهی از مشموالن از اين مرخصی 

15روزه استفاده کردند.
جهانگير در پاسخ به اين سوال که چند دسته از زندانيان 
از اين مرخصی ها اســتفاده کردند، گفــت: محکومين 
به حبــس ابد به شــرط تحمل حداقل5 ســال حبس، 
محکومين به حبس بيش از 10 ســال به شرط تحمل 
حداقل يک سال حبس، محکومين به حبس از 5 تا10 
سال به شرط تحمل شش ماه حبس، محکومين به حبس 
از يک سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، 
محکومين به حبس کمتر از يک ســال به شرط تحمل 

حداقل يک ماه حبس جزو مشموالن بودند.
وی در ادامه و در پاسخ به اين ســوال که در حال حاضر 

چه تعداد از زندانيان حافظ قرآن هستند، گفت: در حال 
حاضر 1000 نفر از زندانيان حافظ کل قرآن هستند و به 
دنبال اين هستيم که در اين زمينه بتوانيم عفو موردی 

بگيريم.
رييس ســازمان زندان ها افزود: در زندان های سراســر 
کشــور بحث آموزش در مرحله تجويــد ترتيل حفظ و 
قرائت دنبال می شود و برنامه هايی داريم که مددجويان 
پس از آشنايی با فعاليت های قرآنی، در اين مسير نورانی 

گام بردارند.
جهانگير تصريح کرد :در حال حاضر بيش از 2هزار زندانی 

هم حافظ يک جزء و بيشتر شدند.

ريیس سازمان زندان ها:

۳۰۰۰ زندانی حافظ قرآن شدند

سازمان زندان هاخبر

فرماندار اصفهان:

خیریه های اصفهان برای دریافت زکات باید مجوز دریافت کنند

بررســی تعطيالت ســاالنه در نقاط گوناگون جهان، نشان 
می دهد که هم تعطيالت زياد )باالتــر از هجدده روز( و هم 
تعطيالت کم )کمتر از شش روز( سهم بسيار کمی در تقويم 
ساالنه کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. بيشتر 
کشورهای پيشــرفته جهان، ترجيح می دهند راهی ميانه 
را برگزينند. به گونه ای که ده قــدرت اقتصادی برتر جهان 
يعنی اياالت متحــده آمريکا، ژاپن، چين، آلمان، فرانســه، 
بريتانيا، ايتاليا، برزيل، اسپانيا و کانادا به ترتيب: ده، پانزده، 
هفت، نه، دوازده، هشت، سيزده، ده، نه و يازده روز تعطيالت 
رسمی در تقويم خود دارند. اين در حالی است که در تقويم 
رسمی کشــورمان ايران، هر ســال 25 روز تعطيل رسمی 
)شامل 15 روز مناسبت های مذهبی و 10 روز مناسبت های 
ملــی( وجود دارد. بــه اين رقــم حــدود 52 روز جمعه را 
اضافه کنيد.بدين ترتيب با احتســاب روزهای پنج شنبه و 
مرخصی اســتحقاقی کارمندان و کارگــران، کار و توليد و 
خدمت رسانی تقريبا در 150 روز از سال متوقف می شود!حاال 
با اين همه تعطيالت در کشــور، تعطيــالت منطقه و بين 
 تعطيالت و... نيــز در کشــورمان ايران همه ســاله ادامه

 دارد .
قرمزهای دوســت داشــتنی تقويــم برای 

دانش آموزان
در کنار تمام تعطيالت رسمی و غير رسمی ، وقتی تعطيالت 
ســه ماهه تابســتان را هم اضافه کنيم متوجه عمق فاجعه 

تعطيالتی در کشور خواهيم شد.
اما قائم مقام دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش می گويد: 

بيشترين تعطيالت آموزش و پرورش در دنيا، نخست متعلق 
به ايران با 126 روز و پس از آن به ترکيه با 125 روز اختصاص 
دارد. تقويم آموزشی ابعاد گســترده ای از جمله زمان، فضا، 
تجهيزات و... دارد که در اين بين بدون توجه به عنصر زمان 
که شامل روزها، هفته ها و ماه های آموزشی است قطعا تحقق 

اهداف آموزشی غيرممکن می شود.
احمد عابدينــی با بيــان اينکــه برنامه ريــزی تحصيلی 
دانش آموزان پروســه ای علمی و قانونمند است يادآور شد: 
اينکه دانش آموزان به چه ميزان زمان برای آموزش نيازمند 
هستند بحثی علمی است که متناسب با سن و سطح علمی 
دانش آموز تهيه و تنظيم می شود. وی بحث زمان در عنصر 
يادگيری را امری بسيار مهم توصيف کرد که در 100 ساله 
اخير آموزش و پرورش اهتمام ويژه ای به آن شده است. اين 
چهاردهمين باری است که در تقويم آموزش و پرورش کشور 
بازنگری می شود که تعطيلی های اخير ناشی از آلودگی هوا 

در سال های اخير يکی از اين داليل است.
قائم مقام دبيرکل شــورای عالی آموزش و پــرورش با ارائه 
ســناريوهايی برای اصالح تقويم آموزش و پرورش کشــور 
تاکيد کرد: نخستين طرح ما اين است که در بازه زمانی 15 
شــهريور تا 15 مهر فعاليت مدارس آغاز شود، به دنبال آن 
14 روز هم به عنوان تعطيالت زمستانی در نظر گرفته شود.

عابدينی درمورد طرح دوم آموزش و پــرورش برای تقويم 
آموزشی کشور افزود: ســناريوی دوم اين است که مدارس 
از همان ابتدای مهر آغاز و دو هفته هم تعطيالت زمستانی 

متناسب با اقليم هر استان در نظر گرفته شود.

وی در مورد سناريوی ســوم آموزش و پرورش برای اصالح 
تقويم نظام آموزشی کشور تاکيد کرد: در اين طرح تعطيالت 
متناوب در طول ســال را خواهيم داشت و سناريوی چهارم 
هم تعديل تعطيالت در نظام آموزشی است زيرا ما 126 روز 
تعطيلی داريم که از اين حيث در کل دنيا پيشتاز و مقام اول 

را از آن خود کرده ايم.
عابدينی در پاسخ به انتقادی که نسبت به شکل طرح اصالح 
تقويم آموزشی وارد شده بود افزود: شکل اليحه را می توان 
اصالح کرد، در حال حاضر ضرورت و فلسفه اين بحث حائز 
اهميت است که آيا اصوال اين اصالح نياز بخش آموزش کشور 

هست يا خير؟
وی تعديل تعطيالت برای نظام آموزشــی را کاری دشــوار 
توصيف کرد و گفت: ما می دانيم که دو هفته تعطيالت عيد 
بسيار زياد است، اما اين موضوع با فرهنگ مردم گره خورده؛ 
بنابراين هرگونه تغيير در اين عرصه می تواند تبعاتی به دنبال 
داشته باشد. بازگشايی مدارس در 15 شهريور هم می تواند 
مشــکالتی را در جامعه ايجاد کند زيرا بازگشــايی مدارس 
 در ابتدای مهر يک نوســتالژی برای خانواده ها به حســاب 

می آيد.
وی بــا بيــان اينکــه در 
کشــوری که تنوع اقليمی 
وجود دارد نظام آموزشــی 
هم بايد ســيال و متناسب 
با آن اقليم باشدگفت: برای 
مقطع ابتدايی، 925 ساعت 
آموزشی در نظر گرفته شده 
که اگر تعطيالت زمستانی 
و آلودگــی هوا واقع شــود 
طبيعتا از اين ميزان ساعت 

کم می شود.
قائم مقام دبيرکل شــورای 
عالــی آمــوزش و پرورش 
بيشــترين  داد:  ادامــه 
تعطيــالت در آمــوزش و 
پرورش در دنيا، نخســت 
متعلق به ما بــا 126 روز و 

پس از ما به ترکيه با 125 روز اختصاص دارد.
عابدينی با طرح ســوالی گفت: جدول برنامه درســی ما در 
برخی از موارد از جمله ساعات آموزشی از کشورهای توسعه 
يافته هم بيشتر است اما سوال اين است که وقوع تعطيالت 

ناخواسته چه باليی سر نظام آموزشی کشور می آورد؟
وی با انتقاد از تعطيــالت 90 روزه تابســتان و تاثير آن در 
نظام آموزشی کشــور افزود: در تابستان ما شاهد دوری 90 
روزه دانش آموزان از کتاب و درس هســتيم که معلم برای 
بازگرداندن دانش آموزان به تحصيل بايد زمان زيادی صرف 
کند تا اصطالحا دانش آموزان دوباره گرم شــوند اين وقفه 
از جمله اشــکاالت مدل آموزش و پرورش کشــور در حال 

حاضر است.

ایران؛ تعطیل ترین کشور جهان

در کنار تمام 
تعطیالت رسمی 

و غیر رسمی، 
وقتی تعطیالت 

سه ماهه تابستان 
را هم اضافه کنیم 

متوجه عمق فاجعه 
تعطیالتی در کشور 

خواهیم شد

مدير درمان تامين اجتماعی استان اصفهان گفت:تعداد عمل های 
جراحی در سه بيمارســتان ملکی استان در ســال 95 به بيش از 

49۷58 عمل رسيد.
علی اعتصام پور ادامه داد: از اين ميان 21۷41 عمل در بيمارستان 
دکتر شريعتی  و 1822۷ عمل در بيمارستان دکتر غرضی و 9۷90 
عمل در بيمارســتان حضرت فاطمه الزهرا )س( نجف آباد  انجام 
گرفته است. وی با بيان اينکه استان اصفهان دارای 954/956/2نفر 
بيمه شــده تامين اجتماعی اصلی وتبعی اســت کــه بيش از 65 
درصدد جمعيت اســتان را تشــکيل می دهد، افزود: در سال 95،  
9۷0/08۷/38  نفــر مراجعه کننده به مراکز درمانی مســتقيم و 

غيرمستقيم بوده است.
مديريت درمان تامين اجتماعی اســتان اصفهان در سال گذشته 
موفق شد با 28 مرکز ملکی مشتمل بر سه بيمارستان و 25 درمانگاه 
عمومی و تخصصی در سطح اســتان821/261/11بيمار سرپايی 
)اعم از ويزيت پزشــکان ، مراجعات داروخانه وســاير واحدها( و 
۷9129 بيمار بســتری در بخش درمان مستقيم و با 4342 مرکز 
طرف قرارداد در بخش درمان غير  مســتقيم149/826/26 بيمار 

)اعم از نسخ پزشکان و داروخانه و...(را پذيرش و درمان کند.

به همت مديريت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان انجام شد؛

 5۰ هزارعمل جراحی
 در استان اصفهان 

برخورد شدید زانتیا با تیر برق 
مرگ سرنشین را به همراه داشت

مدير حــوادث و فوريت های پزشــکی اصفهان گفت: 
حادثه برخورد شــديد زانتيا با تير برق حوالی خيابان 
ميثمی حدود ساعت 6 صبح روز جمعه به مرکز اورژانس 

اعالم شد. 
غفور راســتين افزود: بالفاصله پــس از وصول گزارش 
مامــوران اورژانس به محــل حادثه اعزام شــدند، اما 
متاســفانه سرنشــين زانتيا که مردی 40 ساله بود در 
دم جان خود را از دست داد.مدير حوادث و فوريت های 
پزشــکی اصفهان ادامه داد: مرد 50 ساله ای که راننده 
خــودرو بود از چنــد ناحيه صدمــه ديده بــود که به 

بيمارستان الزهرای اصفهان انتقال يافت.
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ذو الفقار 
نام شمشیر معروف منبه بن الحجاج یا عاص بن منبه است که حضرت محمد )ص( در غزوه بدر ، آن را به غنیمت گرفت 
و چون بر پشت شمشیر مذکور قطار مهره ها یا خراشهای پست و هموار بود ، آن را ذو الفقار » دارنده مهره های پشت 
«  می نامیدند . در غزوه احد ، هنگامی که شمشیر حضرت علی )ع( در حرب بشکست پیامبر ذوالفقار را به وی بخشید 

و علی بگرفت و به کارزار شد . پیامبر چون او را دلیر و کار آمد دید که با ذوالفقار از چپ و راست و پیش و پس می زد و می 
کشت ،گفت ال َفتی ااِّل َعلی الَسیف ااِلّ ذو الَفقار » هیچ جوانمردی جز علی و هیچ شمشیری جز ذوالفقار نیست« خوبی آن 

شمشیر به همراه این جمله در حجاز و بعدها در سراسر ممالک اسالمی ضرب المثل شد بنابر یک روایت از حضرت رضا )ع( نقل شده که 
جبرئیل ذوالفقار را از آسمان آورده است 

افسر زرین فرستند آفتاب از بهر تو                                همچنان کز آسمان آمد علی را ذوالفقار 

ذوالفقار مانند همه شمشــیرهای عربی قدیم ، دو َدم بود و بعدها تصور کردند که نوک آن دو شاخه داشته و در تصاویر هم اغلب آن را به 
صورت دو شاخه کشیده اند . برخی هم برای این پندار ،اصلی قائل نشده اند .

نام ذوالفقار ، شمشیر پر آوازه حضرت علی )ع( ، همچون نام خود آن حضرت در ادب فارسی ، به عظمت و بلندی نامبردار است:

                                                      یکی اژدها بود در چنگ شیر                                                                       به دست علی ذوالفقار علی       )ناصر خسرو(
                                                       ای ذوالفقار دست هدی،زنگ گیر ،زنگ                                      کان بوتراب علم به زیر تراب شد )خاقانی(

                                                       قوس قزح کمان کنم از شاخ بید تیر                                                   از برگ الله رایت و از برق ذوالفقار   )منوچهری(

راه اندازی مدرسه ادبیات در اصفهان

   رمان های مشهور معاصر  )بخش دوم(

رییس مرکز آفرینش های ادبی قلمستان سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان از راه اندازی مدرســه ادبیات برای شــناخت 

استعدادهای کودکان و نوجوانان خبر داد.

دکتر علی شریعتی ) 1356ـ  1312 ه.ش(، شخصیتی با 
جنبه های گوناگون مذهبی، علمی، سیاسی و مبارزاتی 
است. اندیشه و آثار او تأثیر بسیاری بر طبقه تحصیلکرده جامعه  ایران نهاده است و از این روی 
بررسی و تجزیه و تحلیل آثار او از جنبه های مختلف، یک ضرورت علمی و اجتماعی است.

از جمله جنبه های شخصیتی شریعتی با توجه به تحصیالت او در رشته زبان و ادبیات 

فارسی و ذوق هنری وی، مالحظات ادبی و ذوقی و هنر او در نویسندگی است و اکنون 
پس از گذشت سالیان_ در کنار بررسی های محتوایی و علمی_ رویکرد ادبی به آثار 
شریعتی کاری ضروری است و با توجه به ظرفیت باالی ادبی این آثار و شهرت شریعتی 
در میان نویسندگان اندیشمند و مبارز، جای خالی بررسی های گسترده تر در حوزه 
مســائل ادبی آثار او احساس می شــد که امید می رود این مقاله بتواند بخشی از این 
خأل را پر کند. بر اساس جســت وجوی ما و به تصریح خانواده و دوستان شریعتی، از 
مجموع آثار 36 گانه او کمتر از 10 اثر دست نوشته خود او هستند که برخی به صورت 
مستقل و بعضی در قالب پیوست و ضمیمه در دیگر آثار او گرد آمده اند. نثر شریعتی 
در کتاب هایی که به طور مستقیم به قلم او  نوشته شده اند اغلب با عبارت ها و جمالت 
طوالنی همراه اســت و ضمن برخورداری از انواع ابزارهای ادبــی، به فراخور موضوع 
)انقالبی، مذهبی، انتقادی، فلسفی، تاریخی( گاه تند و انتقادی و توفانی می شود و گاه 
ادبی و شــاعرانه. در یک جمع بندی کلی و با توجه به موضوع و محتوای این آثار می 
توان نثر شــریعتی را نثری مذهبیـ  ادبیـ  انتقادی دانست که خود گونه ای جدید 
در نثر معاصر فارسی است.آثار دکتر شــریعتی را می توان در سه سطح آوایی ، لغوی 

و ادبی بررسی کرد.

الف. سطح آوایی )سبک  شناختی آواها(
با بررسی آثار نوشته شده شریعتی در سطح آوایی در می یابیم که شریعتی به خوبی 
به موسیقی درونی یا صنایع بدیع لفظی اشراف داشته و آن را در کالم خویش 
برجسته ساخته است، اما نه به گونه ای که لفظ بر معنی برتری جوید و موجب 
تکلف در کالم و اخالل در فهم مخاطب گردد، بلکه تا آنجا که به القای مطلب و 

تاثیرگذاری بر مخاطب کمک کند.
با این بررسی روشن شد که در هشت اثر مکتوب شریعتی نزدیک به 40 درصد 
از روش اشتقاق، 27 درصد تکرار، 20 درصد جناس و 13 درصد از روش تسجیع 

استفاده شده است. در اینجا برای گریز از تطویل فقط چند نمونه نقل می شود:
اشتقاق: »عاشق و معشوق، اگر عشقی ســالخورده و همراه با شناخت، اخالص، 
شیفتگی، خشوع و پیوســتگی را تجربه کنند، با یکدیگر همانند می شوند.« )ما 

و اقبال: 207(
تکرار واژه: »ای آزادی، من از ســتم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان 
بیزارم، از حکومت بیزارم، از باید بیزارم، از هر چه و هر که تو را در بند میکشد، بیزارم.« 

)خودسازی انقالبی: 120(
تکرار صامت )هم حروفی(: »اسالمی که با سید جمال و عبده آغاز شد، به یاری استعمار 

و استبداد و استحمار، به آسانی در ایران محو شد.« )با مخاطبهای آشنا: 113(
تکرار مصوت )هم صدایی(: »آنها را خویش کج کردند و دست و دامن پر کردند و 
من ماندم با دست و دامنی خالی به خلوتی خزیدم.« )گفت وگوهای 

تنهایی: 15(
جناس زاید: »برابری، بر اســاس باالتر از حق! آن هم در 
نظامی بی دولت! چه جامعه ای! نه زر حاکم است و نه 

زور!« )ما و اقبال: 141(
جناس مرکب: »»بی کســی« بهشت را در چشمم 
کویر می نمــود. جز اینکه هنــگام تنهایی پناهگاه 

مأنوس من در گریختن از تنها شد.« )هبوط: 17(
جناس خط: »خود را در تب و تاب حریت، به خریت 
می زنی و نگاهت را از دیدن دوردست ها می دزدی.« 

)خودسازی انقالبی: 227(
سجع متوازی: »دشــنامم دهید که برای من زکات 

است و برای شما نجات!« )هبوط: 65(
سجع متوازن: »من گورویچ را تعظیم میکردم اّما ماسینیون را تقدیس.« )کویر: 84(

ب. سطح لغوی )سبک شناسی واژه ها(
کاربرد انواع ترکیب های اضافی به ویژه ترکیب اضافه تشبیهی: این نوع ترکیب 
در تمام کتاب های او دیده می شود؛ بخصوص کتاب های »کویر« و »هبوط« که زبانی 
ادبی دارند و گاه تصویری را در این آثار ایجاد کرده است. مثال در کتاب »هبوط«: خزانه 
دل )ص1(، شراب سوگند )ص 102(، ناقه سرنوشــت )ص 19(، کبوتران آرزو )ص 

36( یا در کتاب »کویر«: چراغ علم و فلسفه )ص 7(، صحرای عدم ) ص 117(، و ... .
کاربرد فراوان پسوند »ســتان«: به نظر می رسد ناشــی از تاثیر لهجه خراسانی 
و پیشــینه تحصیل در رشــته زبان و ادبیات فارسی اســت. مثال در کتاب »هبوط« 
»خارستان، هیچستان، پوچســتان« و در کتاب »کویر« »سنگســتان، کافرستان، 
خاکستان، باغستان« و یا در کتاب »گفت وگوهای تنهایی« »پلیدستان، جانستان و...« 
و در کتاب »حج« »رملستان و سنگســتان و ...« می توان گفت کاربرد فراوان چنین 

پسوندی یک ویژگی سبکی در آثار شریعتی است.
کاربرد لغات و تعبیرهای عامیانه: هر چند در ســخنرانی های او بیشترند، در آثار 
مکتوبش نیز تحت تاثیر فرهنگ عامه و نگاه به مخاطبان متوسط از کاربرد آنها برکنار 

نمانده است. مانند: متلک، بشَکن، هارت و پورت، نازک نارنجی و قاتی پاتی.
3. بررسی سطح ادبی

1. تشــبیه: »چراگاه های پربرکت جان های ما و جوانه های امیدهای پیر ما و شکوفه 
های امیدهای دیرین ما به زردی و خشکی روی میکند.« )با مخاطبهای آشنا: 103(

ـ »بر سر در معبد علم نوشــته اند: هرکس وارد می شــود باید ایمان داشته باشد.« 
)خودسازی انقالبی: 99(

2. استعاره: »ای آزادی، تو را دوســت دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می ورزم، بی 
تو زندگی دشوار است.« )خودســازی انقالبی: 120( و نیز در نامه ها: 45، حج: 195، 

هبوط: 24 و ... .
3. کنایه: »خدا را شــکر ... در حالی خاموش می شــوم که یک کلمه بر خطا نگفتم و 
ننوشتم و یک ضعف نشان ندادم و یک جمله، به مصلحت، حقیقت را قربانی نکردم.« 

)نامه ها: 14( و نیز در کویر:72، هبوط: 3، نامه ها: 38 و ... .
4. مجاز: »من که زیباترین و عاشقانه ترین غزلها را برای روز می سرودم و ....« )کویر: 

183(و در صفحات 46، 62، 183، 229 و ... همین کتاب.
5. تضاد:  »چه دشوار است فهمیدن این ملت آسان!« )حج: 134( و یا در هبوط:13، 

گفت وگوهای تنهایی: 12، با مخاطبهای آشنا:44 و ... .
6. تلمیح: »اگر آنها گردن به زنجیر عدل انوشــیروان کشــیدند و آخور آباد کردند، 
من ترک کاخ و سر و سامان گفتم و بودا شــدم و زنجیر بگسستم و رها شدم.« )گفت 
وگوهای تنهایی: 16( و نیز در با مخاطب های آشــنا: 28، خودسازی انقالبی: 114، 

حج: 140 و ... .
شریعتی عالوه بر اینکه اندیشــمندی مبارز بود، قلمی نافذ و زبان و بیانی هنرمندانه 
نیز داشــت. او در میان نویســندگان و روشن فکران نسل خود، ســبکی منحصر به 
خویــش دارد و از این حیث هــم باید این شــخصیت را در نظر آورد. او به تناســب 
تحصیالت ادبی و ذوق خدادادی بر موســیقی درونی و دیگــر صنایع بدیع لفظی و 
معنوی زبان فارسی مسلط بوده و آنها را به کار برده اســت اما نه به گونه ای که لفظ 
بر معنی برتری جوید بلکه با اســتفاده از موســیقی لفظی کالم چون تکرار، سجع، 
جناس و اشتقاق و با کاربرد الفاظ زیبا و روان سعی کرده است مفاهیم و اندیشه های 
 اجتماعی و دینی و انتقادی  خود را خود را در لباسی ادبی و هنری به مخاطب عرضه

 کند.

تفاوت تصوف و عرفان

این دو کلمه که غالبا مترادف هم مــی آیند ، از لحاظ معنی و 
اصطالح تفاوت هایی دارند؛ به این معنــی که تصوف روش و 
طریقه زاهدانه ای است بر اســاس مبانی شرع و تزکیه نفس و 
اِعراض از دنیا ؛ برای وصول به حق و ســیر به طرف کمال ؛ اما  
عرفان یک مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن 
حق و شناهت حقایق امور و مشــکالت و رموز علوم است ، آن 
هم البته نه به طریق فالسفه و حکما ، بلکه از راه اِشراق و کشف 

و شهود .
پس عارف مقام باالتر و واالتری از صوفی دارد و هر عارفی  صوفی 
هست اما هر صوفی عارف نیست ، و کسانی مانند مولوی و حافظ 
، صوفی را مبتدی و کوتاه اندیش و متوجه ظواهر تصوف ، مانند 
لباس و خرقه و نظایر آن می دانند و او را ساده دل ومتعصب و 
خرده بین می انگارند ؛ در حالی که عارف را روشن بین و صافی 
درون و عالم روشن روان می دانند که دلش به نور حکمت الهی 

و اشراق ، روشن و تابناک شده است 
موالنا جــالل الدین در مثنــوی درباره صوفیان ســاده دل و 
ظاهربین داستان هایی آورده ، از جمله داستان صوفی ای است 
که خر خود را به خادم خانقاه ســپرد و سفارش هر چیز کرد ، 

خادم در جواب او :
گفت : ال حول این چه افزون گفتن است      

   از قدیم این کارها  کار من است

و داســتان دیگر ، صوفی ای خر خود به خادم خانقاه سپرد و 
صوفیان خر او را فروختند و سور و سماع راه انداختند و آواز »خر 

برفت و خر برفت « آغاز کردند...«

 اما حافظ می گوید :
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
        بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد

نیز:
          صوفی سر خوش از این دست که کج کرد کاله           

                                                            به دو جام دگر آشفته شود دستارش 

برگذار کردن/برگزار کردن

برگذار و برگزار به ترتیب از مصدر برگذاشتن و برگزاردن گرفته شده است.دو 

فعل مرکب اخیر در متون معتبر فارسی کم و بیش به یک معنی به کار رفته اند 

و براســاس شــواهد موجود نمی توان حکم کرد که آیا برگذار با حرف »ذ« 

صحیح است یا  برگزار با حرف»ز«؟فقط چنین می نماید که که برگذاشتن 

به معنی »انجام دادن ،فیصله دادن «بوده است و برگزاردن به معنی »تقبل 

کردن ،بر عهده گرفتن«علت اینکه در انشــای معاصــران این اصطالح را 

بیشتر به صورت برگزار کردن ،یعنی با حرف »ز« بکار می برند ،این است 

که  آن را با گزاردن به معنای »به جا آوردن و ادا کردن« از یک مقوله می 

شمارند و فعل برگذاشتن را که امروزه نامستعمل است طبعا در نظر 

نمی آورند.ولی متضاد فعل اخیر را فروگذاشــتن به معنی»کوتاهی 

کردن در کار و انجام ندادن «اســت و امروزه نیز متداول است نباید 

از نظر دور داشــت.حتی می توان گفت که برگــذار کردن متضاد 

فروگذار کردن است و همچنان که ترکیب اخیر با حرف»ذ« نوشته 

می شود ترکیب نخست نیز با حرف »ذ« نوشته شود.فرهنگ معین 

ترکیب برگذار کردن را فقط با حرف»ذ« ضبط کرده اســت.با این 

همه اگرچه برگذار با حرف »ذ«صحیح تر می نماید،برگزار با حرف 

 کرد. »ز« را نیز نمی توان غلط دانســت و باید هر دو امال را صحیح تلقی

                                                             

ذکر خداوند و یاد کردن از ذات حق تعالی یکی 
از نکات مهم در کتب تعلیمی فارسی است.سعدی 

شیرازی همچون شاعران دیگر بر این عقیده است که همه 
موجودات به زبان خود ذکر خدا را می گویند.این نکته ای است که 

البته در قرآن مجید هم به آن اشاره شده است.انجا که خداوند 
می فرماید:»آن چه در آسمان ها  و زمین است، خدا را تنزیه 

مي کند و اوست عزیز و حکیم.«شب های پر فیض قدر زمان مناسبی 
برای یاد کردن از خداوند و طلب بخشش و رحمت کردن از حضرت 

حق بود.خفتگانی که مگر در این ایام از خواب غفلت سربردارند و  دست 
دعا به درگاه خداوند دراز کنند.سعدی در گلستان خود چنین آورده است:

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای خفته. 
شوریده ای که در آن سفر همراه ما بود نعره ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. 

چون روز شد؛ گفتمش: آن چه حالت بود؟ گفت: بلبالن را دیدم که بنالش در آمده بودند از درخت و 
کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم در بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته.

       گلی از گلستان سعدی

    ....این بود که راه افتادم .
رفتم و از اهلش پرسیدم .

از یک کار چاق کن. دستم را توي دست کارگزیني گذاشت و قول و قرار و طرفین 
خوش و خرم و یک روز هم نشاني مدرسه را دستم دادند که بروم وارسي ، که باب 

میلم هست یا نه .
رفتم .مدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه کوه تنها افتاده بود و آفتاب رو بود 
.یک فرهنگ دوست خر پول ، عمارتش را وسط زمین خودش ساخته بود و بیست 
و پنج ساله در اختیار فرهنگ گذاشته بود که مدرسه اش کنند و رفت و آمد بشود 
و جاده ها کوبیده بشود و این قدر ازین بشودها بشود ، تا دل ننه باباها بسوزد و براي 
اینکه راه بچه هاشان را کوتاه بکنند ، بیایند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه 

بسازند و زمین یارو از متري یک عباسي بشود صد تومان .
یارو اسمش را هم روي دیوار مدرسه کاشي کاري کرده بود .

هنوز درو همسایه پیدا نکرده بودند که حرف شان بشود و لنگ و پاچه ي سعدي و 
بابا طاهر را بکشند میان و یک ورق دیگر از تاریخ الشعرا را بکوبند روي نبش دیوار 
کوچه شان.تابلوي مدرسه هم حسابي و بزرگ و خوانا .از صد متري داد مي زد که 

توانا بود هر ... .
هر چه دلتان بخواهد ! با شیر و خورشیدش که آن باال سر ، سه پا 
ایستاده بود و زورکي تعادل خودش را حفظ مي کرد و خورشید 
خانم روي کولش با ابروهاي پیوســته و قمچیلي که به دست 

داشت و تا سه تیر پرتاب ، اطراف مدرسه بیابان بود .
درندشــت و بي آب و آباداني و آن ته روبه شمال ، ردیف کاج 
هاي درهم فرو رفته اي که از سر دیوار گلي یک باغ پیدا بود 
روي آسمان لکه دراز و تیره اي زده بود .حتما تا بیست و پنج 
سال دیگر همه ي این اطراف پر مي شد و بوق ماشین و ونگ 
ونگ بچه ها و فریاد لبویي و زنگ روزنامه فروشي و عربده 
گل به سر دارم خیار !نان یارو توي روغن بود .- » راستي 
شاید متري ده دوازده شاهي بیشتر نخریده باشد ؟ شاید 
هم زمین ها را همین جوري به ثبت داده باشــد ؟ هان 
؟ - احمق به توچه ؟!...« بلــه این فکرها را همان روزي 
کردم که ناشناس به مدرسه سر زدم و آخر سر هم به این 

نتیجه رسیدم که مردم ،حق دارند جایي بخوابند که آب زیرشان 
نرود .-» تو اگر مردي ، عرضه داشته باش مدیر همین مدرسه 
هم بشو .« و رفته بودم و دنبال کار را گرفته بودم تا رسیده بودم 
به اینجا .همان روز وارسي فهمیده بودم که مدیر قبلي مدرسه 

زنداني است .
البد کله اش بوي قرمه ســبزي مي داده و باز البد حاال دارد 
کفاره گناهاني را مي دهد که یا خــودش نکرده یا آهنگري 

در بلخ کرده .
جزو پر قیچي ها ي رییس فرهنگ هم کسي نبود که با مدیرشان 
، اضافه حقوقي نصیبش بشود و ناچار سرودستي براي این کار 

بشکند .
خارج از مرکز هم نداشت .این معلومات را توي کارگزیني 

بدست آورده بودم .
فکر نمي کردم که دیگري هم براي این وسط بیابان دلش 
لک زده باشد با زمستان سختش و با رفت و آمد دشوارش 

. این بودکه خیالم راحت بود .

از همه این ها گذشته کارگزیني کل موافقت کرده بود ! درست است که پیش از بلند 
شدن بوي اسکناس ، آن جا هم دوسه تا عیب شرعي و عرفي گرفته بودند و مثال 
گفته بودن البد کاسه اي زیر نیم کاسه است که فالني یعني من ، با ده سال سابقه  
تدریس ، مي خواهد مدیر دبستان بشود ! غرض شان این بود که البد خل شدم که 

از شغل مهم و محترم دبیري دست مي شویم .
ماهي صدوپنجاه تومان حق مقام درآن روزها پولي نبود که بتوانم نادیده بگیرم .

وتازه اگر ندیده مي گرفتم چه ؟ باز باید برمي گشــتم به این کالس ها و این جور 
حماقت ها .این بود که پیش رییس فرهنگ ، صاف برگشتم به کارگزیني کل ، سراغ 
آن که بفهمي نفهمي ، دالل کارم بود . رونویس حکم را گذاشتم و گفتم که چه طور 

شد و آمدم بیرون . دو روز رفتم سراغش .
معلوم شد که حدسم درست بوده است و رییس فرهنگ گفته بوده : » من از این 
لیسانسه هاي پر افاده نمي خواهم که سیگار به دست توي هر اتاقي سر مي کنند 
.« و یارو برایش گفته بود که اصال وابدا ..! فالني هم چین و هم چون است و مثقالي 
هفت صنار با دیگران فرق دارد و این هندوانه ها و خیال من راحت باشد و پنج شنبه 

یک هفته ي دیگر خودم بروم پهلوي او .. .
و این کار را کردم .

این بار رییس فرهنگ جلوي پایم بلند شد که : » اي آقا .. .
چرا اول نفرمودیــد ؟!...« و از کارمندهایش گله 
کرد و به قول خودش ، مرا » در جریان موقعیت 
محل « گذاشــت و بعد با ماشــین خــودش مرا 
به مدرســه رســاند و گفت زنگ را زودتر از موعد 
زدند و در حضور معلم ها و ناظــم ، نطق غرایي در 
خصایل مدیــر جدید _ که من باشــم _ کرد و بعد 

هم مرا گذاشت و رفت با 
یک مـدرسه ي 
شــش کالسه 
»نوبنیــاد « و 
یک ناظم و هفت 
تامعلم و دویست 
و ســي و پنــج تا 

شاگرد .
دیگر حسابي مدیر 
مدرسه شــده بودم !  
ناظم ، جوان رشیدي 
بودکــه بلند حرف 
مي زد و بــه راحتي 
امــر و نهي مــي کرد 
و بیا وبرویي داشــت و با 
شــاگردهاي درشت ، روي 
هم ریخته بود که خودشــان 
ترتیب کارهــا را مي دادند 
و پیــدا بود که به ســر 
خــر احتیاجــي ندارد 
وبي مدیــر هم مــي تواند 
گلیم مدرســه را از آب بکشد .                     

.       ادامه دارد...

دوش مرغی به صبح می نالید                            
یکی از دوستان مخلص را                                            
گفت باور نداشتم که ترا                                           
گفتم این شرط آدمیت نیست                                           

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
 مگر آواز من رسید به گوش

بانگ مرغی چنین کند مدهوش
مرغ تسبیح گوی و ما خاموش

به بهانه سالروز درگذشت دکتر شریعتی؛

 بررسی آثار  شریعتی

 از منظر 

ادبیات

 

اساطیر و
 داستان واره های
 ادبیات فارسی

درست بنویسیم

سیاوش پاک سرشت

  قطره ای  از دریای عرفان
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شاه ماهی استقالل قسطی می آید
با توجه به توافقات اولیه میان 2 باشگاه استقالل و گسترش فوالد، در نهایت آبی ها شجاعیان  را  در 
ازای پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون تومان به خدمت گرفتندکه بخشی از این پول نقد و باقی مانده 

آن هم به صورت چک معتبر مدت دار صورت خواهد گرفت و به نوعی این انتقال نقد و اقساط است.

نایب رییس هیئت ورزش هــای بیماران خــاص و پیوند اعضای 
استان اصفهان اظهار کرد: مسابقات 
 2017 جهانــی پیونــد اعضــا )
میــالدی( در دو بخــش آقایان و 
 بانوان به میزبانی اســپانیا برگزار 

می شود.
فریده سادات ناصریان با بیان اینکه 
رقابت ها در شــهر مــاالگا صورت 
می گیرد، افزود: ورزشــکاران پیوند 
اعضا، چهارم تیر ماه امســال راهی 

مسابقات می شوند.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: در بخش بانوان از اســتان 
اصفهــان 3 بانــوی بدمینتون بــاز بــه نام های نجمــه کمالی، 
رضوان نجارزاده و مریــم رحمانی در رقابت هــا حضور خواهند 
داشــت؛ همچنین یــک بانــوی دوومیدانــی کار به نــام مریم 
 شریفی، نماینده اســتان اصفهان در این رشــته در بخش بانوان 

است.
وی تصریــح کرد: این بازیکنــان عالوه بر اینکه در رشــته اصلی 
خودشان شــرکت می کنند، می توانند در یک رشــته فرعی نیز 

حضور یابند.
ناصریان عنوان کرد: انتخاب این بانوان ورزشــکار به این صورت 
بوده که ابتدا با حضور موفقشــان در رقابت های قهرمانی استان 
و سپس قهرمانی کشــور توانســتند به اردوهای تیم ملی دعوت 
شوند و با گذراندن چند مرحله اردو و انجام تمرینات، به آمادگی 
 الزم برســند؛ به طوری که هم اکنون خیلی خوب آماده مسابقات 

هستند.
وی اذعان داشت: روز گذشته نیز ورزشکاران را بدرقه کردیم تا به 
امید خدا به سالمتی بروند و در آخرین اردویی که متصل به اعزام 

است، شرکت کنند.

تیم فوتسال گیتی پسند خود را برای حضور در لیگ برتر فوتسال 
و جام باشگاه های جهان آماده کرده و 
تمرینات خود را زیر نظر علی افضل، 
ســرمربی خــود دنبــال می کند.

گیتی پسند از تاریخ 6 تیر ماه باید 
در لیگ برتر فوتســال حاضر شود 
که بعد از انجام 4 بازی در لیگ برتر، 
ایران را به مقصد ویتنام و برای حضور 
در جام باشگاه های آســیا که از 29 

تیر ماه آغاز می شود، ترک خواهد کرد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شــده و به دلیل شــباهت زیاد سالن 
25آبان اصفهان )از نظر ظاهری و نوع کف پوش( به ورزشگاه محل 
برگزاری جام باشگاه های آســیا در ویتنام، تمرینات و بازی های 
 گیتی پسند تا شروع جام باشگاه های آســیا، در این سالن برگزار 

می شود.
بر این اساس، بازی هفته دوم گیتی پســند در لیگ برتر فوتسال 
که در برابر مقاومت البرز اســت، در سالن 25 آبان اصفهان برگزار 
می شــود و در صورت تمایل بازیکنان و مربیان و موافقت سازمان 
لیگ، تمام بازی های گیتی پسند، از سالن پیروزی به سالن 25آبان 

منتقل می شود.

 حضور 4 بانوی ورزشکار اصفهانی
در مسابقات جهانی پیوند اعضا

برای حضور قدرتمند در جام باشگاه های فوتسال آسیا؛

گیتی پسند به سالن 25 آبان می آید

خبر روز

اتفاق روز

   شوخی روز

افشاگری روز

مستطیل سبز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه: 

سپاهان محکوم به قهرمانی 
نیست

علیرضا بیرانونــد محبوبیت خاصــی میان ملی پوشــان، حتی 
غیرپرسپولیسی ها، دارد. 

بازیکنان تیــم ملی بعــد از بازی با 
ازبکستان و صعود شــیرین ایران 
به جام جهانی، با بیرانوند شوخی 
کرده و می گفتند:  »دستت به توپ 
نخــورد؛ اما بعد از بــازی، آن جام 
جهانی که کی روش گرفتــه بود را 
لمس کردی!« ازبک ها نتوانســتند 
حمالت خطرناکی روی دروازه ایران طراحی 
کنند و گلر پرسپولیســی تیم ملی، در آن بازی خیلی به دردسر 

نیفتاد.

خوآن الپورتا رییس ســابق بارســلونا، در تازه تریــن اظهار نظر 
خود فاش کرد که در ســال 2006 با 
سران اینترمیالن بر سر فروش لیونل 
مسی، فوق ســتاره آرژانتینی آبی 
واناری های ایالت کاتاالن، توافق 
کرده بوده است: »ماسیمو موراتی 
آمــاده پرداخت بند آزادســازی 
150میلیون یورو برای خرید لیونل 
مســی بود و حتی روبرتو مانچینی 
سرمربی سابق نراتزوری ها از این موضوع ابراز 

شادمانی می کرد.«
 الپورتــا گفت: »باورم نمی شــود که 11 ســال گذشــته وهنوز 
لیونل مسی در جمع بازیکنان بارســلونا وجود دارد؛ چرا که او به 
آبی پوشان میالنی تمایل پیدا کرد؛ اما خورخه مسی پدر لیونل با 
عصبانیت تمام مانع این انتقال شــد واین رازی 11ساله است که 
 بین من، مانچینی، موراتی، لیونل مســی و پدر او، خورخه، باقی 

مانده بود.«

شوخی ملی پوشان بابیرانوند:

دستت به توپ نخورد

افشاگری الپورتا: 

مسی داشت به اینتر می رفت

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان  اظهار کرد: 
تالش کردیم امســال از همــان ابتدا بــا برنامه ریزی 
انجام شــده، انتظارات تیم را اجرایی کنیم تا از ابتدا با 

عنوان مدعی وارد لیگ شویم.
نکته ای که در صحبت با مســئوالن تیم به آن اشــاره 
کردیم، این است که انتظار نداریم تیم هر سال قهرمان 
شــود و محکوم به گرفتن جام باشــد اما انتظار داریم 
که شــخصیت قهرمانی این تیم حفظ شود و همیشه 
 مدعی قهرمانــی در همه جام های پیــش روی خود 

باشد.
بهرام سبحانی افزود: سپاهان تیم بزرگ و صاحب نامی 
است که با وجود کادر فنی بزرگ و شایسته و بازیکنان 
خوبی که در اختیار دارد، باید از همان هفته نخســت 
بدون اشــتباه و محکم وارد میدان شود و برای کسب 
قهرمانی و خشــنودی هــواداران و همــه حامیان و 

دوست داران سپاهان تالش کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان درخصوص 
وضعیت نصب چادرهای ورزشــگاه نقش جهان گفت: 

شرکت توسعه باید در این زمینه جوابگو باشد.
ما به تعهدات خود عمل کردیم. یکســری مسائل بود 
که باید انجــام می دادیم؛ کارهــای باقی مانده نیز در 
حیطه کاری و جزو تعهــدات اداره کل ورزش وجوانان 
و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی است که باید 

اجرایی شود.
 ســبحانی در پاســخ به این ســوال که برای وضعیت 
کارگاهــی اطراف نقش جهــان چه برنامــه ای دارد، 
خاطرنشان کرد: مسئله کارگاه نیست؛ مقداری خاک 
در منطقه وجود دارد که مدعی حقوقی دارد و در دادگاه 
در حال بررســی اســت و تا حکم دادگاه صادر نشود 

درخصوص آن نمی توان کاری کرد.

تمرینات سپاهان درحالی آغاز شده است که حسین پاپی، کاپیتان این 
تیم در مراحل آماده سازی زردپوشان حضور ندارد. پاپی فصل گذشته هم 
در آستانه جدایی از سپاهان قرار داشت که درنهایت نظر عبدا... ویسی 
درمورد او تغییر کرد و این بازیکن توانست یک فصل دیگر با سپاهان به 
میدان برود. با این حال از باشگاه سپاهان خبر می رسد که پاپی برای فصل 
آینده مدنظر کرانچار نیســت و باید از این تیم جدا شود. پاپی در فصل 

گذشته قدیمی ترین بازیکن سپاهان محسوب می شد.

جدایی قدیمی ترین بازیکن سپاهان

در شرایطی که گفته می شد پرسپولیس به دنبال جذب محمد 08
ابراهیمی است اما مدیران پرســپولیس خیلی زود این خبر را 
تکذیب کردند و گفتند که هیچ برنامه ای برای جذب ابراهیمی یا 
دیگر بازیکنان تراکتور ندارند. این داستان یک پشت پرده جالب 
دارد که میزان آن را نقل کرده و نوشته است پرسپولیس با این 
کار خواسته حسن نیت خود را به تراکتورسازی نشان دهد تا آنها 
نیز زمینه بازگشت احمد نوراللهی به تیم سابقش را فراهم کنند.

نگرفتن ابراهیمی در ازای جذب نوراللهی
قاســم حدادی فر که در اواخر فصل شانزدهم لیگ برتر 
صحبت هایی درباره جدایی اش از ذوب آهن مطرح شده 
بود، پس از توافق با مسئوالن این باشگاه، قراردادش را یک 

فصل دیگر تمدید کرد.
حدادی فر یکی از بازیکنان مورد عالقه قلعه نویی است 
که در تراکتورسازی مدت کوتاهی ســابقه همکاری با 

او را دارد.

حدادی فر در ذوب آهن ماندنی شد

سرپرست تیم ســپاهان اظهار کرد: برای حضوری پر قدرت و گرفتن 
سهمیه آسیایی، در پایان فصل بازیکنان بســیار خوب و با کیفیتی با 
پیراهن تیم ســپاهان به میدان خواهند رفت. تا کنون از لیســتی که 
سرمربی تیم به باشگاه داده، 90 درصد آن قطعی شده و تنها چند مورد 
باقی مانده است. مهدی اخوان در خصوص جذب بازیکن خارجی گفت: 
کرانچار تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه اســت، در مورد جپاروف 
منتظر تصمیم وی و باشگاه استقالل هستیم و هر نتیجه و خبری در 
این زمینه باشد بالفاصله اطالع رسانی می کنیم. وی همچنین در مورد 
وضعیت تعهدات باشــگاه در خصوص بازیکنان خاطر نشان کرد: تنها 
باشگاهی هســتیم که به تمام تعهدات خود عمل کردیم و 20 درصد 
باقی مانده نیز درخصوص بازیکنانی است که مشخص نکردند در باشگاه 

ماندنی هستند یا خیر.

مجتبی حسینی با اضافه شدن به کادر فنی پیکان، یکی از اخبار عجیب 
هفته گذشته فوتبال ایران را به خود اختصاص داد اما شاید شگفت آورتر 
از بازگشت سرمربی فصل پیشین ذوب آهن به نقش دستیاری، انصراف 

او از سمت جدیدش به فاصله تنها 2 روز پس از قبول آن بود.
درباره علت کناره گیری حسینی از کادر فنی پیکان، 2 شایعه متفاوت 
مطرح است: اول آنکه سرمربی فصل پیش ذوب آهن در این فاصله کوتاه 
با پیشنهادهایی برای هدایت سایر تیم ها مواجه شده است؛ اما شایعه 
دوم که جدی تر به نظر می رسد، به ابهام در شرح وظایف اعضای کادر 

فنی پیکان مربوط می شود. 
به عبارت دقیق تر، حســینی پس از آگاهی از ایــن موضوع که حمید 
مطهری )و نه او( دستیار اول مجید جاللی است، قید همکاری با باشگاه 

تهرانی را زد.

اخوان: 

سپاهان به تمام تعهدات 
خود عمل کرده است

پشیمانی به سبک حسینی؛

انصراف عجیب پس از 
تصمیم شگفت آور

مشاور سرمربی تیم ملی وزنه برداری، در پاسخ به این سوال که اردوی تیم  
 ملی  دقیقا از چه تاریخی آغاز می شود و آیا از برنامه ها  عقب نیستید، گفت: 
یکی دو روز بعد از پایان ماه مبارک رمضان اردوی تیم   ملی را آغاز می کنیم. 
ما قصد داشتیم پس از دو هفته  تعطیلی اردوی تیم   ملی را آغاز کنیم، اما 
با شرایط قبلی نمی شد کار کرد و می بایســتی شرایط کامال در شأن تیم  
 ملی باشد تا بتوانیم اردو را آغاز کنیم. اکنون سعی می کنیم  این بیست روز 

تعطیلی را  در طول کار جبران کنیم.
نواب نصیر شالل شرط بازگشت  مجدد وزنه برداران به اردوی تیم   ملی را 
داشــتن آمادگی باال عنوان کرد و گفت : قبل از اینکه وزنه برداران به خانه 
بروند با آنها صحبت کردیم که باید در زمان حضور مجددشان در اردوی تیم  
 ملی 80  تا 90 درصد آمادگی داشته باشند، چرا که ما آنها را با آمادگی کامل 
به خانه شان فرستادیم. اگر کسی در زمان حضورش در اردو این آمادگی 
را نداشته باشــد، احتمال خط خوردنش خیلی باالست. ما با اکثر بچه ها 
صحبت کرده ایم و به آنها گفته ایم که باید در خانه تمرینات خود را پیگیری 
کنند، در غیر این صورت به مشکل بر می خورند. نصیرشالل در پاسخ به 
اینکه تمام دغدغه ها برای شروع اردوی تیم   ملی بر طرف شده است یا خیر، 
بیان  کرد: ما مواردی را که می خواستیم گرفتیم و اگر عملیاتی شود فکر 
نمی کنم دیگر مشکلی وجود داشته باشد. در جلسه نیازهای خود را مطرح 
کردیم. تاحدودی اختالفات و نظرهای متفاوت وجود داشت؛ اما در نهایت 
توانستیم شورا و فدراسیون را قانع کنیم که این دوازده مورد جزو نیازهای 

اصلی کار است و توانستیم همه آن را 100درصد بگیریم.
نصیر شالل در پاســخ به این پرســش که فکر می کند تمام خواسته های 
آنها عملی شــود یا نه، گفت : با خود آقای مرادی هم صحبت کردیم، قرار 
شد همه موارد قبل از شروع اردو مهیا شود. دو ، سه مورد هم در حین کار 
مشخص می شــود. آنهایی را که می توان قبل از شروع اردو انجام داد قول 
100درصد دادند که عملیاتی می شوند. جای تشکر دارد که فدراسیون با 
وجود مشکالت مالی، قبول کرد تمام خواسته های ما را با کیفیت باال انجام 
دهد تا در پنج ماه پیش رو شــرایط خوبی داشته باشیم و تیم   یک دست و 
کاملی را نیز برای مسابقات جهانی آماده کنیم. مشاور سرمربی تیم   ملی 
وزنه برداری، در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه به طور حتم شاهد 
بازگشت ســهراب مرادی به اردوی تیم   ملی خواهیم بود یا خیر، تصریح 
کرد: بله، مشکل سهراب کامال حل شده است. او انتظارات معقولی داشت 
و حقش بود؛ اما با توجه به منافع ملی از بیشــتر انتظاراتش گذشت. چند 
روز پیش به توافق رسیدیم که از شروع اردوها در کنار تیم   ملی تمرینات 

خود را شروع کند. 
نایب قهرمــان  المپیک لنــدن در مورد تصمیمی که شــورا درخصوص 
جداگانه تمرین کردن کیانوش رستمی با یک مربی دیگر گرفت، بیان  کرد: 
این تصمیم شورای عالی فنی بود. در جلسه یکی، دو ساعت صحبت شد؛ 
کیانوش هم شرایطش را گفت  و از آن نیز دفاع کرد. در نهایت رای گیری 

شد و نظر نفرات بر این بود که به صورت جداگانه تمرین کند.

درحاشیه

مشاور سرمربی تیم ملی وزنه برداری:

وزنه بردار اصفهانی به تیم ملی باز می گردد

قاب روز

رخصت مجیدی از پورحیدری

مجیــدی  فــرزاد 
سرپرســت جدیــد 
تیم فوتبال نســاجی 
در اســتارت کارش 
با حضور بر ســر مزار 
باشــگاه  اســطوره 
اســتقالل منصــور 
پورحیــدری، بــه او 
ادای احترام کرد و به 
نوعی از او برای حضور 
در پســت جدیدش 

رخصت گرفت.

لیگ برتر فوتبال با جایگاه چهارمی برای تیم ذوب آهن اصفهان 
به پایان رسید تا این تیم امید داشته باشد که در صورت قهرمانی 
تراکتور سازی در جام حذفی، سهمیه آســیایی کسب کند؛ اما 
با قهرمانی نفت در جام حذفی همــه تالش های ذوب آهن برای 

رسیدن به رده چهارم جدول لیگ برتر بی نتیجه ماند.
ذوب آهن فصل گذشته را با یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی 
شروع کرد؛ اما گل محمدی در 7 هفته ابتدایی نتوانست نتایج قابل 
قبولی کسب کند و تنها 6 امتیاز به دست آورد و از تیم ذوب آهن 
کنار گذاشته شــد. گل محمدی که از فصل چهاردهم به جمع 
سبز پوشان پیوسته بود، در دو فصل حضور خود در اصفهان، نتایج 
نسبتا خوبی را کسب کرد و موفق شــد دو سال پیاپی این تیم را 

قهرمان جام حذفی کند.
همچنین ذوبی ها در دو فصل حضــور گل محمدی در اصفهان، 
توانستند نتایج کابوس وار کسب شده در لیگ دوازدهم و سیزدهم 
که نزدیک به سقوط به لیگ یک بودند را فراموش کنند و فصول 
چهاردهم و پانزدهــم را با جایگاه چهارمی و ششــمی به پایان 

برسانند.
نیمکت ذوب آهن به حسینی وفا نکرد

از هفته هشــتم که مجتبی حسینی ســرمربی ذوب آهن شد، 
آنها نتایج بسیار خوبی را کسب کردند و در نیم فصل از مدعیان 
قهرمانی در لیگ برتر بودند؛ اما فشــردگی مسابقات لیگ، جام 
حذفی و آسیا و از طرف دیگر نیمکت ضعیف ذوبی ها، سبب شد 
که سبز پوشان دیار زاینده رود عالوه بر از دست دادن لیگ و جام 
حذفی، در آسیا نیز حرفی برای گفتن نداشته باشند و در مرحله 

گروهی حذف شوند.
پس از پایان فصلی پر فراز و نشــیب برای ذوب آهن و هواداران 
آن، به نظر می رســید که هیئت مدیره برای ادامه کار با مجتبی 
حسینی به توافق برسد؛ اما با وجود اینکه این مربی برنامه خود 
را نیز به هیئت مدیره داده بود، این اتفاق عملی نشــد و جدایی 

حسینی از ذوب آهن قطعی شد. در این میان نام  افرادی از جمله 
امید نمازی، دستیار سابق کی روش در تیم ملی، برای نشستن 
روی نیمکت ذوبی ها شنیده می شــد، اما هیئت مدیره با تاخیر 
دوهفته ای باالخره با امیر قلعه نویی برای هدایت ذوب آهن به توافق 
رسیدند. ذوب آهن که از نظر ساختار و برنامه ریزی در فصول قبل 
از بهترین های لیگ بود، با از دست دادن زمان در این فصل، کار را 
برای خود سخت کرد و باید ابتدا به فکر تمدید قرار داد با بازیکنان 

فصل گذشته خود باشد.
چرخابی: ذوب آهن دو هفته مهم را از دست داد

حســین چرخابی کارشــناس فوتبال، در گفت و گــو با فارس 
درخصوص فرصت ســوزی ذوب آهن در نقــل و انتقاالت اظهار 
داشت: هر تیمی حداقل به 7 یا 8 هفته زمان به منظور آماده سازی 
برای فصل جدید نیاز دارد. درست است که فصل نقل و انتقاالت 
هنوز ادامه دارد، اما تیم ها بازیکن های شــاخص را سریع جذب 
می کنند. ذوب آهن نزدیک به 2 هفته مهم را از دست داد و برای 
اینکه حرفی برای گفتن داشته باشد، باید عالوه بر حفظ بازیکنان 

شاخص خود، نقاط ضعف سال گذشته را رفع کند.
با آمدن قلعه نویی به اصفهان، فعالیت ذوب آهن در نقل و انتقاالت 
شروع شد و این تیم در گام اول با مرتضی تبریزی، مهاجم فصل 
گذشــته خود برای ادامه کار به توافق رســیدند و در ادامه نیز با 
اسماعیل شریفات و حمید بوحمدان، بازیکنان فصل قبل فوالد 

خوزستان قرار داد امضا کردند.
ترکیب اصلی ذوب آهن حفظ می شود

رسول کربکندی، کارشناس فوتبال و از مربیان سابق ذوب آهن 
نیز اظهار داشــت: ذوبی ها مربی بزرگی را به خدمت گرفته اند و 
از همین رو انتظار از آنان بیشتر شده است و در صورتی که بودجه به 
اندازه کافی تامین شود و بتوانند بازیکنان مورد نظر را جذب کنند، 
با توجه به اینکه در آسیا حضور ندارند، راحت تر می توانند به لیگ 

و جام حذفی بپردازند.

وی ادامه داد: ذوب آهن تغییرات زیادی نخواهد داشت و اسکلت 
تیم حفظ می شــود؛ جوانانی که در این یکی دو ســال آب دیده 

شده اند، فوتبال زیبایی را بازی می کنند.
ذوب آهن از نظر استخوان بندی تیم خوبی در اختیار دارد و به نظر 
می رسد قلعه نویی نیز قصد به هم زدن ترکیب را ندارد؛ اما در حال 
حاضر یک دروازه بان، یک مدافع وسط، یک هافبک دفاعی، یک 

وینگر و یک مهاجم نوک مورد نیاز ذوب آهن است.
کربکندی در خصوص ضعف ذوب آهن در خط دفاع تصریح کرد: 
باید با دیدگاه و سیستم مربی یار گیری انجام شود، اما در مجموع 
ذوب آهن در فصل گذشــته خط دفاعی کم تجربه ای داشت و از 
این رو به یک مهــره با تجربه در خط دفاع نیاز دارد. الزم اســت 
جایگزین هایی را در هر سه خط دفاع، میانی و حمله داشته باشند و 

یک دروازه بان خوب برای یک تیم نیاز اصلی است.
کارشناس فوتبال با بیان اینکه قلعه نویی برنامه خاصی دارد، افزود: 
اینکه یک مربی بتواند با یک تیم به موفقیت برسد، نیاز به زمان دارد. 
امیر قلعه نویی به عنوان مربی، عناوین زیادی را در لیگ برتر کسب 
کرده؛ چون از مجموعه مورد نظر خود استفاده می کند. االن باید 
دید با تیم جوان ذوب آهن چگونه کار می کند و با توجه به تجربه و 

سابقه ای که دارد، این تیم را به موفقیت برساند.
حال باید منتظر ادامه فعالیت امیر قلعه نویی روی نیمکت ذوب آهن 
بود. باید دید ژنرال چقدر می توانــد موفقیت های قبلی خود در 
اصفهان و البته سپاهان را این بار در ذوب آهن تکرار کند و خاطره 

خوبی برای هواداران به جای گذارد.

ذوب آهن 
از خواب غفلت بیدار شد؛

 ژنرال به دنبال تكرار 
خاطرات شيرین در 

اصفهان

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2164 | June 18,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2164 | یکشنبه 28 خرداد 1396 | 23 رمضان 1438

میدان امام )ره( یکی از جاذبه های 
گردشــگری اصفهان است.بناهای 
با شــکوه در چهار طرف این میدان یادآور دوران پرعظمت 
اصفهان در ســده های پیشین است. هر ســاله گردشگران 
داخلــی و خارجی زیــادی از این میدان و بناهای باشــکوه 
آن بازدیــد می کنند. رونــق این میدان نه فقــط به حضور 
بناهــای آن اســت.بازارهای تاریخی و مغازه هــای متعدد 
موجود  در این بازارها ســبب شــده تا تجارت نیز در میدان 
تاریخی اصفهــان رونق خاصی داشــته باشــد.میدان امام 
)ره( اصفهان در مرکز شــهر قرار دارد و بــا توجه  به حجم 
عبور اتومبیــل ها از گــذرگاه های پــر ترافیک شــهر به 
حســاب می آمد.با تالش شــهرداری اصفهان چند ســالی 
اســت که ورود اتومبیل به این میدان ممنوع شــده است.

امری که هم در حفظ بناهای میدان می کوشــد و هم لذت 
 پیــاده روی در میدان نقش جهــان را به رهگــذران هدیه

 می دهد.
 امــروزه وقتی در مجموعــه تاریخی میدان امــام )ره( قدم 
می گذارید دیگر مانند گذشته خبری از سروصدای ماشین ها 
و آلودگی های ناشــی از حجم تردد آنها در میدان مشاهده 

نمی شود، اما ورود موتورســواران به میدان از آرامش حاکم 
بر این فضا کاسته اســت.در بخش مســقف بازار به ویژه در 
ضلع شمالی میدان، جلوی بســیاری از مغازه ها شاهد پارک 
موتورســیکلت های بسیاری هســتیم که به گفته کسبه به 
دلیل نبود پارکینگ امن و سهولت در رفت و آمد، مغازه داران 
موتورسیکلت خود را کنار مغازه خود پارک می کنند که این 

موضوع زیبنده مجموعه جهانی میدان امام)ره( نیست.
یکی از مغازه داران بازار کفاشــان دربــاره علت این موضوع 
به خبرنگار تســنیم می گوید کــه در پارکینگ های اطراف 
میدان، فضا برای نگهداری موتورســیکلت وجود ندارد و به 
دلیل نبود نگهبان روزانه شاهد به ســرقت رفتن تعدادی از 
موتورسیکلت ها هستیم به همین دلیل ترجیح می دهیم که 

موتورها در کنار مغازه ها پارک شود.
نصر دیگر مغازه دار بازار نیز می گوید: »در ساعات ابتدایی صبح 
تعداد موتورسیکلت ها در بازار بسیار زیاد است و بیشتر کسبه 
از این وسیله برای حمل و جابه جایی کاالهای خود استفاده 
می کنند و به دلیل نبود پارکینگ در نزدیکی بازار، موتورهای 

خود را جلوی مغازه ها پارک می کنند.«
وی افزود:» بــه دلیل مســقف بــودن فضای بــازار تردد 

موتورســواران در بازار ســروصدا و آلودگی زیادی را ایجاد 
می کند و برخی از کســبه از این موضوع ناراحت هستند، اما 

مرجعی برای پیگیری نیست.«
در راه خروج از میدان از ضلع غربی از نگهبان ورودی میدان 
نیز که در حــال ممانعــت از ورود موتورســواران به داخل 
میدان بود، دلیل ازدیــاد موتور در بازار را جویا شــدیم که 
وی به گفت: »من در این بخش از میــدان اجازه ورود موتور 
را به داخل میــدان نمی دهم اما همان طور کــه می دانید از 
بخش های مختلف راه های ورود به میدان وجود دارد و اکثر 
موتورسیکلت ها از بخش شمالی و شرقی وارد بازار می شوند.«

وی با بیان اینکه ما تنها موتورسواران بانک ملی و اداره دارایی 
را به داخل میدان راه می دهیم، گفت: »در غیر این صورت اگر 
موتورســواری از ورودی میدان امام از سمت خیابان سعدی 
وارد میدان شود و مشــکالتی را نظیر تصادف به وجود آورد، 

مسئولیت آن با نگهبان این بخش است.«
مدیر پایگاه میراث جهانی میدان تاریخی امام)ره( این اقدام 
موتورســواران را غیرقانونی دانســت و پیگیری این موضوع 
را وظیفه شــهرداری قلمداد کرد که بایــد کنترل الزم را در 

ورودی های مختلف داشته باشد.
سرهنگ رضا رضایی، رییس پلیس راهور استان اصفهان نیز 
در این باره می گوید: »ما همکاری خوبی با همکاران خود در 
بخش کالنتری بازار داریم که از ورود موتورسواران به داخل 
بازار جلوگیری شود، اما بازار وسیع بوده و راه های دسترسی 

به آن زیاد است.«
وی با بیــان اینکــه روزانــه در پارکینــگ بــازار هندوها 

موتورســیکلت های زیادی 
پارک می شــود که اگر این 
فضــا فراهــم نبــود تعداد 
موتورهایی کــه وارد میدان 
می شد، بســیار بیش از این 
بود، اضافه کــرد: ما قبل از 
ورودی غربی و شرق میدان 
مکان هایــی را بــرای پاک 
موتورســیکلت ها فراهــم 

کردیم.
رییــس پلیــس راهــور 
اصفهان گفــت: جلوگیری 
از ورود موتورســیکلت ها به 
میــدان و مجموعه بازار جز 
اولویت های مــا بود و تالش 
می شــود از ایــن موضوع 

جلوگیری شود.
مجموعه میدان امام)ره( یک پایگاه جهانی بوده و حریم آن در 
سال گذشته توسط میراث فرهنگی مشخص شده که انتظار 
می رود این مجموعه با حفظ اصالت، استانداردهای جهانی را 

نینیز جهانیرانیزز نیز در همه ابعاد در آن رعایت شود.

جشنوارهمطبوعاتاصفهانمردادماهبرگزارمیشود
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان  با  اشــاره به برگزاری جشنواره 
مطبوعات در مردا د ماه سال جاری گفت: بر اســاس تفاهم نامه ای که صورت گرفته  
قرار است جشنواره مطبوعات هر سال  توسط خانه مطبوعات اصفهان برگزار می شود. 

ویژهاخبار

مدیر روابط عمومی اداره گاز استان اصفهان گفت: جریان گاز در 
شمس آبادی، خیابان کواالالمپور و منشــعبات آن امروز به علت 

تعمیرات قطع خواهد شد.
سید حســن موســوی در خصوص قطعی گاز در برخی مناطق 
شهرســتان اصفهان اظهار کرد: به علت تعمیرات، جریان گاز در 

بخشی از خیابان شمس آبادی اصفهان فردا قطع می شود.
وی افزود: به همین دلیل جریان گاز خیابان شمس آبادی، خیابان 
کواالالمپور و منشــعبات آن، امروز از ساعت 8 صبح الی 16 عصر 

قطع خواهد شد.
مدیر روابط عمومی اداره گاز استان اصفهان ادامه داد: از مشترکان 
تقاضا می شــود تا در این مدت شیرهای وســایل گازسوز خود را 

بسته نگه  دارند.

امروز گاز در خیابان شمس آبادی 
قطع می شود

با مسئوالن

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با تصویب 
طرح جامع حمل  و نقل استان اصفهان در شورای عالی 
معماری و شهرسازی و شورای حمل  و نقل و ترافیک 
کشور این طرح در نیمه دوم ســال در استان اصفهان 

اجرا می شود.
حجت ا... غالمی با اشــاره به مراحل پایانی تهیه طرح 
جامع حمل  و نقل استان با همکاری دانشگاه صنعتی 
اصفهان و مرکز تحقیقاتی راه مسکن و شهرسازی اظهار 
داشــت: با توجه به اهمیت یکپارچگی حمل  و نقل در 
استان، ضرورت دارد در تمامی طرح های جامع شهری 
به اتصال سیســتم حمل  و نقل عمومی درون شهری 
و برون شــهری توجه کافی شــود که این توجه نقش 
موثری در افزایش ایمنی در جوار شــهرها، جلوگیری 
از ترافیک در شــهرهای اقماری و پیشگیری از توسعه 

حاشیه نشینی در شهرهای مادر خواهد داشت.
وی گفت: امیدواریم تا پایان شــهریورماه امسال طرح 
جامع حمــل  و نقل اســتان با رویکــرد یکپارچگی و 
هماهنگی طرح های توسعه عمران شــهری به اتمام 
برســد و بتوانیم با تصویب این طرح در شورای عالی 
معماری و شهرسازی کشور و شــورای حمل  و نقل و 
ترافیک کشور این طرح را در نیمه دوم سال در استان 

اجرایی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در کالن شــهر اصفهان تقاضای 
کافی برای حمل  و نقل ریلی وجود دارد و با اســتمرار 
سیستم ریلی درون شهری می توان گفت که کالن شهر 
اصفهان از نظر مصرف انرژی، نقش آالینده ها، ایمنی و 

نظم سفر موقعیت ممتازی خواهد داشت.
غالمی بیان کرد: باید تغییر نگرشــی نســبت به شهر 
اصفهان در مقابل  شــهرهای حومه صــورت پذیرد و 
مجموعه شــهری یکپارچه مدنظر قرار گیرد. ازاین رو 
در سال های اخیر به اتصال شهرهای جدید فوالدشهر، 
مجلســی و بهارســتان و شــهرهای اقمــاری نظیر 
خمینی شهر، شاهین شــهر، نجف آباد به شهر اصفهان 

از طریق قطار شهری نگاه ویژه ای شده است.
وی  گفت: ایــن دو بخش متولی متفاوتــی دارند و در 
برنامه ریزی های یک بخش، بخش دیگر نادیده گرفته 
می شــود و این امر کامال طبیعی اســت. زیرا متولیان 
موظف نیســتند در پروژه های حمل  و نقل شــهری 
به پروژه های برون شــهری و توســعه عمران شهری 
توجه کنند و بالعکس و هر کدام جداگانه برنامه ریزی 

می کنند . 

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

طرح جامع حمل  و نقل استان 
نیمه دوم امسال اجرا می شود

وقتی در قلب تاریخی شهر، خبری از آرامش نیست؛

میدانتاریخییاپارکینگموتورها؟!

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل آسفالت معابر فرعی محله 
دوطفالن و آزادی

 مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان گفت: آســفالت معابر فرعی
 محله های دوطفالن و آزادی با هدف رســیدن به استانداردهای 

مطلوب شهری تکمیل شد.
علی شمسی اظهار کرد: عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر 
با هدف بهبود وضعیت تردد خودروها و رســیدن به استانداردهای 
مطلوب شهری در دستور کار شهرداری های مناطق 1۵گانه قرار 

دارد.
وی با اشــاره به اینکه در همین راستا آســفالت معابر فرعی محله 
دوطفالن و آزادی برای تردد روان شهروندان تکمیل شد، افزود: در 
سال جاری برای آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه نیز 4 میلیارد و 

۵00 میلیون تومان اختصاص داده شده است.
مدیرمنطقه 14 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های این 
منطقه گفت: متأسفانه در منطقه 14 سرانه فرهنگی و زیرساخت 
های آن بسیار پایین است در این راســتا افزایش زیرساخت های 

فرهنگی در این منطقه در دستور کار است.

مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان بیان کرد:

عملیات اجرایی ورزشگاه سرپوشیده 
دستگرد به نیمه رسید

یکی از اهداف شهرداری اصفهان در راستای ایجاد نشاط و شادابی 
در محالت، توسعه سرانه ورزشــی در مناطق 1۵ گانه شهرداری 
است .از همین رو تاکنون زمین های ورزشی روباز و ورزشگاه های 
سرپوشیده بسیاری در دل محالت شهر احداث شده است.سیدرضا 
مبلغ ،مدیر منطقه 1۳ شــهرداری اصفهان در این باره اظهار کرد:  
توسعه سرانه ورزشــی منطقه با احداث ورزشگاه های سرپوشیده 
و روباز در دســتور کار قرار دارد.وی افزود: در این راســتا مجموعه 
ورزشی دستگرد در محله دستگرد در دست اجراست و تاکنون نیز 
۵0 درصد پیشرفت داشته است،مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: این پروژه با اعتبار یک میلیــارد و ۵00 میلیون تومان تا 

پایان سال جاری تکمیل می شود.

رییس مرکز طرح هــای کالن ملی فناوری معاونــت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری در خصوص طرح معاونت علمی و فناوری تحت عنوان

» به تولید  رســاندن موتور ســیکلت برقی « اظهار داشت: این طرح با 
همکاری  بین سازمانی در حال انجام است و شرکت های دانش بنیان 
و شهرداری اصفهان با پشــتیبانی معاونت علمی، در صدد هستند که 
موتورسیکلت های برقی تولید داخل را در سطح این شهر به حرکت در 
بیاورند. پیمان صالحی با بیان اینکه در قالب این طرح قرار است تعدادی 
موتور سیکلت برقی توسط شــرکت دانش بنیان ساخته شود، گفت: 
شهرداری اصفهان تعهد کرده که ایســتگاه های مجانی برای شارژ این 
موتورها تا ۳ سال تامین کند.وی افزود:پیش بینی شده که در ۵0 نقطه  

از شهر اصفهان ایستگاه های شارژ موتور برقی  ایجاد شود.
صالحی افزود: در این طرح ۵ هزار موتور سیکلت برقی به تدریج ساخته 

و در اصفهان به فروش می رسد.

 رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: اعمال قانون طرح پارکومتر در 
شهر اصفهان با دریافت کد خودروی اعمال قانون تا اوایل تیرماه اجرایی 
خواهد شد.ســرهنگ رضا رضایی با اشاره به اجرای طرح پارکومتر در 
شهر اصفهان اظهار داشــت: اجرای این طرح عدالت در خصوص پاک 

خودروها در حاشیه خیابان ها را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر اجرای طرح پارکومتر به صورت ارشادی 
است، ابراز  داشت: برنامه ریزی برای اجرای این طرح در  خیابان شهر 

اصفهان در دستور کار است.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه تاکنون طرح 
پارکومتر در شــش خیابان مناطق پنج و شش شهرداری و همچنین 
منطقه مرکزی اجرایی شده است، اضافه کرد: اعمال قانون در این طرح 
از اوایل تیر ماه و با دریافت کد خودروی اعمال قانون در این زمینه آغاز 

خواهد شد. 

فروش موتورسیکلت 
برقی ایرانی در اصفهان

اعمال قانون طرح پارکومتر 
از اول تیردر اصفهان

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان از نصب تعداد ۵00 دستگاه پخش اذان در معابر عمومی شهر اصفهان طی سال 
جاری خبر داد. هادی نباتی نژاد اظهارکرد: شهر اصفهان در پخش صدای اذان پیشگام است و درحال حاضر صدای اذان 
در ۵00 نقطه این شهر طنین انداز می شود.وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی هایی که سالهای گذشته در شهر اصفهان 
انجام شده است، به منظور پخش اذان در این شــهر به بیش از ۲ هزار 
 نقطه  برای  نصب دستگاه اذان نیاز داریم که هر سال بخشی از آن محقق

 می شود.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان افزود: طی سال های ۹4 و ۹۵ 
حدود ۵00 دستگاه اذان در شهر اصفهان نصب شده و اولویت نصب آنها 
در معابر عمومی، پارک های حاشیه زاینده رود بود.وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر ۵00 دستگاه در هر سه نوبت اذان اقدام به اذان گویی در 
میادین شهر می کند، اظهارکرد: دستگاه اذان توسط شرکت های دانش 

بنیان به مرور ساخته می شود چون قابلیت های خاصی دارد.
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: تعداد 1000 دستگاه دیگر در سایر مراکز پر جمعیت شهر 

اصفهان نصب خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان  مطرح کرد:

 نصب ۵۰۰ دستگاه پخش اذان در معابر عمومی شهر
مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شــهید باالیی با اعتبار ۲1 میلیارد 
تومان تاکنون ۹4 درصد پیشرفت داشته است.منصور نجفی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: احداث تقاطع 
غیرهمسطح شهید باالیی)اشکاوند( در کمربندی شرق اصفهان و در مقابل مجموعه مرکز همایش های بین المللی 

حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( در حال اجراست.
وی افزود: تقاطع غیرهمسطح شــهید باالیی به منظور دسترسی هر چه 
بهتر به مرکز همایش های امــام خامنه ای )مدظله العالی( و ســهولت 
در رفت و آمد و دسترســی ســریع تر به مناطق اطراف اصفهان از جمله 
اصفهانک، باغ رضوان و سپاهان شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفته 

است.
مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آزادسازی فاز اول این 
پروژه تکمیل شده است، ادامه داد: عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح 

شهید باالیی نیز تاکنون ۹4 درصد پیشرفت داشته است.
نجفی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه بیش از ۲1 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: عملیات 

احداث این پروژه به زودی تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 94 درصدی احداث تقاطع غیرهمسطح شهید باالیی 

مراسم احیای شب بیست و یکم در مسجد جامع اصفهان

سعید  نریمانی

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه طرح تبدیل 
مقبــره صائب تبریزی به یــک مکان گردشــگری در منطقه یک 
شهرداری اصفهان در حال اجراست، گفت: فاز دوم این پروژه تا یک 

ماه آینده کلید می خورد.
حمید عصارزادگان اظهار کرد: فاز اول پروژه مرمت و احیای مقبره 
صائب تبریزی در خیابان صائب با توجه به فرسوده شدن مقبره سال 

گذشته همزمان با هفته اصفهان آغاز شد.
وی ادامه داد: فاز اول این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷00 میلیون تومان 
شروع شد.این پروژه شامل آیینه کاری سقف مقبره، سنگ مقبره، 
سنگفرش، احیای آبنما و فضای سبز مجموعه بود که در اردیبهشت 
سال جاری با حضور دکتر حداد عادل مشاور مقام معظم رهبری و 

تعدادی از ادبای برجسته به بهره برداری رسید.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برای اجرای 
فاز دوم احیا و مرمت مقبــره صائب تبریزی در بودجه ســال ۹6 
شــهرداری منطقه یک اصفهان ۵00 میلیون تومان اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
وی فاز دوم این پروژه را شامل: ساخت ســردرب و مجموعه باغ و 
کشــیدن حصار خواند و گفت: هدف ما این است که مقبره صائب 
تبریزی مثل حافظیه شیراز که به باغ گردشگری در استان فارس 
تبدیل شده، به باغ صائبیه تبدیل شود و در اختیار ادبا و گردشگران 

داخلی و خارجی قرار گیرد.
عصارزادگان گفت: فــاز دوم پروژه مرمت و احیــای مقبره صائب 
 تبریزی از یک ماه آینده آغاز می شــود و در 6 ماهه دوم ســال به

 بهره برداری می رسد.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

فاز دوم پروژه مرمت مقبره صائب 
تبریزی کلید می خورد

شهرداری

 در پارکینگ های 
اطراف میدان، فضا 

برای نگهداری 
موتورسیکلت وجود 
ندارد و به دلیل نبود 

نگهبان روزانه شاهد به 
سرقت رفتن تعدادی 

از موتورسیکلت ها 
هستیم
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تنها ۶ درصد
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دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان:
خدایا بشوی مرا در این ماه از گناه و پاكم نما در آن از عیب ها 

وآزمایش كن دلم را در آن به پرهیزكاری دل ها.
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 مهر: باالی گروهشــان نوشــته اند»دنیا را کمی 
بهتر از آنچه تحویل گرفتــه ام، تحویل می دهم.« 
از ال بــه الی کلمات همین جمله می شــود تمام 
دلیــل راه انداختن نــه فقط گروه خودشــان که 
همه موسســات خیریه دنیا را پیدا کرد. موسسه 
هایی که در هر جای این کــره خاکی با هر دین و 
مســلکی، برای همه کارهای انسان دوستانه خود 
یک هدف مشــترک دارند آن هم اینکه جهان را 
کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته اند تحویل بدهند 
 و آن را به جای مناســب تری برای زندگی کردن

 تبدیل کنند. 
چیزی که حاال اهالی پویش»پایان کارتن خوابی« 
عین جمله و شــعار آن را باالی خانه مجازی شان 
زده اند تــا آدم های اطراف را برای دســتگیری از 
نیازمندان و کارتن خــواب ها دعوت کنند؛ کارتن 
خواب هایی که همگی ما در طول روز شاید به وفور 
با آنها در گوشه و کنار خیابان برخورد می کنیم و 
چشم هایمان را به دیدن و در نهایت به ندیدنشان 
عادت می دهیم.»پایان کارتن خوابی« ماه رمضان 
دو سال پیش، از یک حرکت ساده خانوادگی شروع 
شد و به مرور زمان تا جایی ادامه یافت که در حال 
حاضر نه فقط در تهران که در شهرهای مختلف هم 
به قدر وسع خود، به فکر اطعام و رسیدگی به امور 

کارتن خواب های اطراف است.
نذری خانوادگی؛ جرقه شــروع پویش 

پایان کارتن خوابی
همه چیز از بیست و یکم ماه رمضان دو سال پیش 
و از شب قدر شکل گرفت. کاری که در نهایت منجر 
به شکل گیری پویش»پایان کارتن خوابی« شد. 
پویشــی که در حال حاضر هم در تهران و هم در 
شهرستان ها مشغول به فعالیت است و اگر  دنباله 
آن را بگیرید و بخواهید به نقطه آغازش برسید  به 
یک اتفاق ساده در یک خانواده کوچک ایرانی ختم 
می شــود.  آقای علی حیدر، بانی شکل گیری این 
گروه می گوید: »شــب قدر دو ســال پیش اولین 
توزیع غذای ما شــروع شــد. وقتی که به همراه 
خانواده تصمیم گرفتیم تعدادی غذا را بین کارتن 
خواب ها پخش کنیم  فهمیدیم که  حجم کارتن 

خواب ها خیلی بیشتر از حد تصور ماست...«

گوناگون

سفره افطاری که برای
 کارتن خواب ها پهن شد

شرح مجلس

آیت ا... محمدعلی ناصری با بیان 
تسلیت ایام شهادت امیرمومنان 
حضرت علی )ع(، اظهارداشــت: 
به طور معمول اهمیت اصول دین 
بیشــتر از فروع دین است، اما در 
روایات آنقدری که درباره والیت 
سفارش شده درمورد هیچ یک از 
ارکان الهی سفارش نشده است. 

وی افزود: به خدا سوگند 14 معصوم علیهم السالم بر تک تک شیعیان 
و دوستانشان، محبت زیادی  دارند.

استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه انسان باید 
والیت را بپذیرد و با آن هم پیمان باشد، خاطرنشان کرد: ارتباط خود 
را با والیت قطع نکنید و برای رسیدن به این هدف هرچه  عمل شما 
با فرمایشات ایشان مطابقت بیشتری داشته باشد، مهر والیت بیشتر 

می شود و به والیت نزدیک تر می شوید.
وی با بیان اینکه با تبعیت از والیت و استمرار ارتباط با ولی، گناهان 
ما و اعمالی که مانع ارتباط با خدا و امام زمان)عج( شده دور می شود، 
گفت: 14 نور مقدس امامت و والیت همه رفتــار ، کردار و گفتار ما 
را می بینند و می شــنوند؛ چرا که به گفته قرآن کریم، اهل بیت)ع( 

به واسطه والیت داشتن بر ما شاهد و ناظر اعمالمان  هستند.
آیت ا... ناصری به وجود دو نوع والیت شــامل تشــریعی و تکوینی 
 اشــاره کرد و افزود: والیت تکوینی و والیت تشریعی که مربوط به
 اهل بیت )ع( و احکام 5 گانه است و همه احکام الهی را دربر می گیرد.

وی بیان کرد: همه ما باید احکام 5 گانه  والیت تشــریعی را از زبان 
مراجع و علما که آنها هم از روایات اهل بیت)ع( استخراج کرده اند 
بپذیریم و فرمان بردار والیت باشیم؛ چون خداوند در تبعیت از والیت 
تشریعی بسیار سفارش کرده است. استاد عرفان و اخالق حوزه علمیه 
اصفهان با اشاره به اینکه هرچقدر بیشتر از مقام والیت تبعیت کنیم 
در باطن و روح به آنها نزدیک می شویم، گفت: والیت تکوینی یا ذاتی، 
مختص به خداوند بوده و به 14 نــور مقدس عنایت کرده و آن نفوذ 
اراده ولی در جمیع مخلوقات اســت. وی افزود: این یعنی حرکات و 
 همه گفتار و رفتار من و شــما و بقیه موجودات روی زمین متاثر از

 امام زمان)عج( بوده و به فرمان ایشان هستیم.

باغ 
کاغذی

کتاب شــهرخدا ) رمضان و رازهای روزه داری( نوشته علیرضا 
پناهیان در 275 صفحه به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب تنها یک کتاب درباره اسرار و آداب ماه مبارک رمضان 
نیست؛ بلکه به تناســب رازهای این ماه به برخی پرسش های 
کلیدی جوانان پاسخ داده و دوره ای مختصر از مباحث معنوی 
و اخالقی را ارائه مــی دهد. ضیافــت، اذن ورود، رمضان برتر، 
روش های تربیتــی رمضان، زکات روح، گوهــر اخالص، میوه 
حکمت و شاید تقوا از عناوین اصلی فصول این کتاب به شمار 

می رود. در بخشی  از این کتاب می خوانیم:» ضیافت و میهمانی 
دادن، برای این است که ما احساس غریبی نکرده و از صاحب 
خانه فرار نکنیم و کمی در کنار او به آرامش برسیم. خدا هرچه 
صبر کرد که ما در طول سال، خود به سمت او برویم،این اتفاق 
نیفتاد؛ پس او ما را میهمان کرد که این محبت ایجاد شــود و 
وحشــت زدایی تحقق یابد تا در آینده بلکه این خاطره خوش، 
ما را به ســوی او بازگرداند و برای تکرار یک تجربه شیرین به 

مراجعت بکشاند.«

شهرخدا آیت ا... ناصری: 

 همه چیز در سایه والیت 
امکان پذیر است

آیات 28 تا پایان سوره یس، سوره های صافات ، ص و 31 
آیه ابتدای ســوره زمر در این جزء قرار دارند. ســوره یس 
که بر اساس روایات به قلب قرآن مشــهور است بیشتر به 
 مطالب اعتقادی و اصــول دین مخصوصا معــاد پرداخته 

است. 
در این ســوره به زنده شــدن زمین مرده، رویش گیاهان، 
جوشش چشمه ها، زوجیت گیاهان و انسان ها، تبدیل روز 
به شب، گردش خورشید و ماه و وسایل نقلیه مانند کشتی 
به عنوان نشانه هایی اشــاره می فرماید. همچنین در آیات 
77 تا 81 ضمن اشاره به ســوال یکی از مشرکین در مورد 
زنده شدن استخوان های پوســیده، خلقت انسان از نطفه، 
افروختن آتش از درخت سبز و آفرینش آسمان ها و زمین 
را دلیل بر توانایی خداوند بر زنــده کردن مردگان معرفی 
می کند. در سوره صافات به طور مختصر از تعدادی از انبیا 
یاد شده و بر آنان سالم می فرستد و علت آن را نیکوکاری و 
ایمان آنها بر می شمارد و در پایان سوره ضمن سالم بر همه 

پیامبران، حمد را تنها شایسته خداوند می داند.
در آیات ابتدایی ســوره ص ضمن اشاره به مخالفت کفار با 
دین اسالم و قرآن، مثال هایی از تکذیب کنندگان انبیا در 

امت های گذشــته مانند قوم نوح، عاد، فرعون، ثمود، قوم 
لوط و اصحاب االیکه و عذاب ایشان و نابودی شان می آورد. 
همچنین در این ســوره  به امتحانات الهی برای تعدادی از 
پیامبران از جمله حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت 
ایوب علیهم السالم اشــاره می کند که نشانه حساسیت و 
سختی رسالت انبیا و مسئولیت آنان است. سوره زمر دارای 
مفاهیم بلند عرفانی و تاکید به اخالص در عبادت است. در 
آیه های 8 و 9 کسانی را که تنها در گرفتاری ها خدا را یاد 
می کنند با آنان که خاضعانه، شبانگاه در حال سجده و قیام 
و یا ترس از قیامت، امیدوار به رحمت پروردگار هســتند 
غیرقابل مقایســه می داند. آیه 23، قــرآن را باعث لرزش 
مومنین برای رعایت ادب و عمل به قرآن و آرامش جسمی و 
روحی در ادامه آن می داند ولی در آیه 45 که در اوایل جزء 
24 واقع است سخن از کسانی است که یاد خدا باعث نفرت 

آنها می شود و از چیزهای دیگر لذت می برند.
جرعه ای از آیات امامت و والیت

در ســوره صافات پنج بار عبارت » عبــاد ا... المخلصین« 
آمده است. روایتی از امام رضا علیه السالم، مفهوم اخالص 
را اطاعت از خدا و رســل او ) صلی ا... علیه و آله( و والیت 

اهل بیت ) علیهم الســالم( بیان می فرماید. ) امالی شــیخ 
طوسی، ص 588(

جرعه ای از آیات جهاد و شهادت
آیه 17 ســوره ص، حضرت داوود علیه الســالم را ذااالید 
نامیده اســت. عالمه طباطبایی ) ره( دلیل این نامیدن را 
قدرت حاکمیت، قدرت دانش و قــدرت نظامی این پیامبر 

الهی می داند.
در آیه 17 سوره زمر نیز به کســانی که از اطاعت طاغوت 
پرهیز می کنند و به ســوی خداوند باز می گردند بشارت 

می دهد.
اقتصاد اسالمی در قرآن

از عبارت » و ما عملته ایدیهم« در آیــه 35 یس، دو گونه 
برداشت شده است: یکی اینکه انسان باید از دسترنج خود 
بخورد ) زحمت بکشد ( و دیگر اینکه برخی از نعمت های 
خداوند بدون تالش انسان، به دست او می رسد. ) ماموصوله 
باشد یا نافیه( کشتی و حرکت آن روی دریا به عنوان یکی از 
بزرگ ترین صنایع دست بشر در آیات مختلفی از جمله 41 
یس از آیات خدا برشمرده شده است. یعنی انسان نباید در 
صنعت و ســاخته های خود نیز از یاد خداوند که همه چیز 

مخلوق اوست، غافل شود.
 ) اتحادیه تشکل های قرآنی خمینی شهر(

گزیده ای از مفاهیم جزء 23 قرآن کریم
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رضا اخوان – شهردار دولت آباد

آگهی مناقصه  –  مزایده )نوبت اول(

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه- مزایده 
عمومی به شرکت واجد الشرایط واگذار نماید:

1- مناقصه نوبت اول تهیه، خرید و تحویل در محل آسفالت 0-19
2- مزایده بهره برداری از یک قطعه زمین واقع در پارک معلم جهت استقرار کیوسک سینمای 

5 بعدی بصورت اجاره بها ماهیانه به مدت یک سال
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز دوشنبه مورخ 1396/04/12 

گشایش پاکات: روز سه شنبه مورخ 1396/04/13
محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی

پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن: 031-45822010
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

روزنامه زاینده رود

انتصاب شایســته جنابعالی را به عنوان مدیــر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که نشان از توانمندی و لیاقت شما 
دارد،تبریک گفته و از خداوند متعال توفیقات روزافزون شــما را 

خواستاریم.

جناب آقای علی درخشان
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