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فرمانده نیروی دریایی ارتش در دیدار با استاندار اصفهان خواستار شد:

صفحه 8
برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در اصفهان

کاهش 33 درصدی مصرف نفت 
سفید و کوره اصفهانی ها

6
راهبرد دشمن برای مقابله با نظام 

حمله به نهاد والیت است

 رونمایی از لباس تیم ذوب آهن 
در  لیگ برتر

10

 متروی اصفهان 
به ایستگاه یونسکو رسید

11
ادامه در صفحه11

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

احقاق حقوق معلوالن نیازمند  
حمایت دستگاه های اجرایی است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه این هفته اصفهان، ضمن عرض تبریک هفته بهزیستی اظهار کرد: 
 بیش از هزار و 200 نفر از همکاران ســخت کوش و بیش از 16 هزار نفر در مراکز

 غیر توان بخشی کمک می کنند تا بتوانیم در حوزه کاری خود به بهترین نحو...
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9

اینجا قرائتخانه است! لطفا سکوت را رعایت 
فرمایید

ردپای شیخ الرییس در اصفهان

اولین تروریست های تاریخ، 
نهصدسال پیش در اصفهان 

ویژه )تاریخ(

ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید 
در صنعت کشور

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در اصفهان خبر داد:

3

امیر احمد زندآور _ شهردار فالورجان

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 4/194مورخ 96/03/25 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان یک پالک زمین 
واقع در شهر فالورجان بلوار بسیج کوی هشت بهشــت به متراژ 103/18 متر مربع را با مشخصات ذیل و کروکی پیوست بر اساس 

قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده به فروش برساند.
1( قیمت پایه: 

قیمت پایه از قرار هر مترمربع 8/250/000 ریال معادل کل 851/235/000 ریال می باشد.
2( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/04/24 کتبا در دو پاکت 

الف و ب الک و مهر شده به دبیرخانه واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
3( کمیسیون بنا به صرفه و صالح در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4( برنده مزایده می بایست ظرف مدت 48 ساعت نسبت به واریز وجه نقد به صورت کامل جهت نقل و انتقاالت به شماره حساب 
0107030747001 شهرداری نزد بانک ملی اقدام نمایند.

5( به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( کلیه هزینه ها از جمله چاپ آگهی، نقل و انتقاالت، ارزش افزوده و .... به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی WWW.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده   

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در خطبه های نماز 
جمعه گفــت: مالیــات در طول تاریخ حتــی در زمان 
پیامبر)ص( نیز بوده که به آن خراج می گفتند، علتش 
هم این است که مردم با رای، کارگذار انتخاب می کنند 
تا برایشان کار کند و این افراد نمی توانند بدون پول کار 
کنند و باید به آنها پول داد.کســانی که درآمد دارند از 
امکانات کشور استفاده کرده اند پس باید به دولت کمک 

کنند تا دولت هم بتواند کار کند.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به اینکه حکومت باید کار 
ایجاد کند تا مالیات دهنده ها بیشتر شوند نه با افزایش 
مالیات باعث از بین رفتن همان اندک مالیات دهنده ها 
هم شود، ابراز کرد: امیرالمؤمنین)ع( راه افزایش مالیات 
با ایجاد کار را پیشنهاد داده است و به مالک می فرماید 
مالیات زیاد به غیر از آباد کردن ممکن نیســت. در غیر 
این صورت مالیات زیاد شهرها را خراب و مردم را هالک 
می کند؛ بنابرایــن نباید در ســال های رکود اقتصادی 

مالیات را زیاد کرد.
امام جمعه اصفهان اذعان داشــت: دنیا بــه این روایت 
امام)ع( عمل کرده و به همین دلیل بهره بانکی بعضی 
کشورها صفر است. در کشور ایران برخی مناطق محروم 
هســتند، اما می بینید هر جا بخواهند منطقه محروم 

حساب می کنند تا مالیات ندهند.
طباطبایی نژاد در ادامه با اشاره به جشن هایی که برگزار 
می شــود، بیان کرد: در خصوص جشــن ها مسئله این 
نیست که برگزار کننده ها مشکلی داشــته باشند، اما 
در مورد کنســرت که طرفداری های زیــادی هم از آن 
می شود، به وزیر فرهنگ گفتم اگر حتی یک نمونه سود 
برای کشور داشته باشد جایزه دارید و نباید به خاطر یک 

جمعی خواسته عموم مردم را کنار گذاشت.

امام جمعه اصفهان:

 مالیات در زمان رکود 
مردم را هالک می کند

زرگرپور تاکید کرد:

 اصفهان، شایسته برند دائمی
 جشنواره فیلم کودک و نوجوان

خبر آخر 
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                     مهدی زرگر

نوبت اول
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توئیت امیرعبداللهیان درباره اختالفات کشورهای عربی و قطر
حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در امور بین الملل در پیام 
توئیتری خود نوشت:٤ کشور که امروز در کنار عربستان و علیه قطرند نیز توسط سعودی 
قربانی خواهند شد. ریاض دیگر تکیه گاه سیاسی خوب و قابل اعتمادی برای اعراب نیست.

يادداشت

بین الملل

رژیم صهیونیســتی به دنبال اجرای نقشه خود جهت 
ایجاد منطقه ای حائل در جنوب ســوریه است. روزنامه 
تایمز چاپ انگلیس به نقل از منابعی در خاورمیانه نوشت: 
اسرائیل به آمریکا و روسیه برای تضمین ایجاد منطقه ای 
حائل در جنوب سوریه فشار می آورد تا حزب ا... لبنان 
نتوانــد در این منطقه فعالیت کند. تایمز در گزارشــی 
نوشــت: مذاکراتی بین آمریکا و روســیه درباره آینده 
جنوب ســوریه هم اکنون در امان پایتخت اردن برگزار 
می شود و هیئتی اسرائیلی در حاشیه این مذاکرات حضور 
یافته است. این روزنامه انگلیسی به نقل از منابع نظامی 
خاطرنشان کرد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
مسئله ایجاد منطقه حائل را در مذاکرات جداگانه خود 

با رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بررسی کرده است.

طمع رژیم صهیونیستی برای 
کنترل جنوب سوریه

اگر همیــن جهان که فعال در شــورای امنیت ســازمان ملل 
خالصه شــده به تعهدات خود عمل می کرد و ایاالت متحده 
و هم پیمانانش را از تعدی بــه موازین و مقررات بین المللی باز 

می داشت، شاید امروز نیاز به قیام و قعود نداشت.
بدیهی است طبق همه معادالت اگر بنا باشد جنگی به پا شود 
این ایاالت متحده است که تسلیحاتی در اختیار دارد تا بتواند 
کره شمالی را کامال نابود کند؛ تسلیحاتی که طبق همه موازین 
بین المللی ممنوعه به حساب می آید و سالح های کشتار جمعی 

بوده که برای نابودی بشریت ایجاد شده است.
بدیهی است که کره شمالی نه موشک خود و نه سالح هسته ای 
خود را برای حمله به ایاالت متحده تولید کرده؛ چون در هر دو 
صورت به خوبی می داند که دست برتر به سمت طرف مقابل 

است، پس چرا کره شــمالی اقدام به تولید چنین تسلیحاتی 
می کند؟

توجه داشــته باشــید که شــبه جزیره کره به دلیل موقعیت 
استراتژیک خود همیشــه مورد طمع ایاالت متحده بوده و به 
همین دلیل طی چند سال جنگ با ایاالت متحده را که چند هزار 
کیلومتر آن طرف تر قرار دارد، تجربه کرد. کره ای ها مجبور بودند 
در آن جنگ نا برابر با گوشت و خون خود در مقابل تسلیحات 
پیشرفته آمریکا بایســتند و در نهایت ایاالت متحده مجبور 
شد دســت از جنگ بردارد؛ ولی هیچوقت دست از تهدید کره 

بر نداشت.
آقای بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نیز در یک توئیت اظهار 
داشت: بنده هم به صورت تصادفی تصمیم داشتم در همان راستا 

مقاله بنویسم؛ به هر حال یک جا هم ایشان روی دست ما زد.
ایاالت متحده بحث مذاکره و توافق را با کره و دیگر کشورها مطرح 
کرده و می کند اما هیچ وقت بــه تعهدات خود در این توافقات 
عمل نمی کند و فقط از طرف مقابل توقع دارد به تعهدات خود 
عمل کند، نمونه آن هم توافق هسته ای با ایران است.اگر ایاالت 
متحده کشوری بود که شرافتمندانه به قول و وعده وعیدهای 
خود عمل می کرد قطعا بسیاری از کشورها امیدوار می شدند 
که توافق نامه ای به قول آقای روحانی برد برد را با آمریکا به امضا 
برسانند ودر نهایت هر دو طرف به منافع و خواسته های خود 
برسند؛ همان گونه که جهان می تواند در مورد توافق هسته ای به 
وضوح مشاهده کند که ایاالت متحده به هیچ یک از تعهدات خود 
در توافق برجام یا دیگر توافقات بین المللی عمل نکرده و بر عکس 
سیاست های خصمانه سابق خود بر علیه ایران را پیش گرفته. با 
این شرایط کشورها همه می دانند که تنها راه مقابله با این رفتار 
ایاالت متحده ایجاد نوعی توازن قدرت در مقابل آن است، هر 
چند ممکن است این توازن قدرت آن گونه که می بایست، نباشد 
اما به هر حال هدف هیچ کدام از این کشورها نیز حمله به ایاالت 
متحده )که آن سوی اقیانوس است( نیست، بلکه هدف این است 
که اگر ایاالت متحده تصمیم بگیرد وارد ماجراجویی شود وبه آنها 
حمله کند، متوجه باشد که هزینه ماجراجویی برایش سنگین 

تمام خواهد شد.
همان گونه که کره ای ها پس از جنگ کره متوجه شــدند باید 
سالح بازدارنده خود را تولید کنند، ایرانی ها هم پس از جنگ با 
عراق به همین نتیجه رسیدند و امروز به خوبی می دانند که تنها 
همین سالح بازدارنده و اقتدار نیروهای مسلح آن است که ثبات 
و امنیت را برای مملکت به ارمغان می آورد و سایه جنگ را از سر 
مملکت دور می کند و توافق با جهان را فقط به این دلیل امضا 
می کند که به جهان ثابت کند خواســتار صلح است؛ اما طرف 
مقابل صلح طلب نیســت. به همین دلیل هم هست که ایران 
هیچ وقت برنامه موشکی و تولید تسلیحات دفاعی خود را متوقف 
نمی کند و نخواهند کرد چون همان گونه که کره ای ها می دانند 
اگر تسلیحات هسته ای و موشک های آنها نبود آمریکایی ها 
لحظه ای برای حمله به کره دریغ نمی کردنــد. ایرانی ها هم 
به خوبی می دانند که متوقف کــردن برنامه دفاعی خود یعنی 

حمله ایاالت متحده و هم پیمانانش به ایران.

دیدگاه

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به دغدغه های 
مردم و مسئوالن نســبت به عملکرد قوه قضائیه  گفت: 
مجموعه دغدغه هایی در جامعه نسبت به قوه قضائیه و 
یک سری دغدغه هایی بین سایر قوا با این قوه وجود دارد 
که مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن عالی قضائی 
به صورت روشن و صریح به آنها اشاره کردند و وظایفی را 
در زمینه گسترش آزادی های مشروع، حمایت از حقوق 
عمومی و برخــورد با حرکت های مخالــف آزادی های 
مشــروع بر عهده قوه قضائیه گذاشــتند. ســخنگوی 
کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قوه قضائیه موظف 
به برخورد با افرادی است که نظم عمومی را بر هم می زنند 
یا تجمع ها، سخنرانی ها و کنســرت های مجوزدار را به 
آشوب و حاشیه می کشــند. صدیف بدری خاطرنشان 
کرد: همه موظف به رعایت قانون هســتند و هیچ کس 
اجازه ندارد فراقانونی رفتار کند یا سخنی بگوید که  علیه 
مردم یا مسئوالن باشــد یا بخواهد برنامه ریزی شده یا 
غیربرنامه ریزی شده تجمعات، سخنرانی ها یا شادی های 
قانونی مردم را به هم بزند یا به ارکان نظام و مدیران ارشد 

کشور در مجامع عمومی جسارت یا توهینی کند.

احمد علیرضا بیگی عضو فراکســیون والیی مجلس در 
ارزیابی خود از اینکه چرا اصولگرایان در انتخابات ریاست 
جمهوری نتوانســتند رای اکثریت مردم را جلب کنند 
گفت:  عمده مشــکلی که در حال حاضر اصولگرایان از 
آن رنج می برند فقدان یک قوه عاقله اســت که مقبول 

همگان باشد.
وی تصریح کرد: ما در حال حاضر در نقطه روبه رو یا رقیب 
خودمان به عنوان اصالح طلبان، رییس دولت اصالحات 
را به عنوان لیدر این جریان می بینیم که ســبب ایجاد 
تشکلی شده که سازوکارهایی را توانسته ایجاد کند، اما 

این اتفاق در جناح اصولگرا رخ نداده است.
این عضو فراکسیون والیی مجلس گفت:  در واقع جناح 
اصولگرایان همچنان بدون ســر است؛ سری که مقبول 
همه طیف های اصولگرا باشــد. ضمن اینکه طیف های 
اصولگرایان خیلی وسیع شــده و کسانی که یک زمانی 
داعیه اصولگرایی داشتند، امروز دیگر اصولگرا محسوب 
نمی شوند اما همچنان سعی می کنند برند اصولگرایی 
خود را حفظ کنند و چنین موضوعی سبب تشتت بین 

صفوف اصولگرایان شده است.

صديف بدری:

قوه قضائیه  با برهم زنندگان 
تجمعات مجوزدار برخورد کند

عضو فراکسیون واليی: 

 جناح اصولگرایان 
فاقد سر است

فرمانده نیروی دريايی سپاه:

۹۷ شناور ایرانی  ۲۴ ساعته مقابل 
چشم آمریکایی ها هستند

پژمانفر: 

تغییر ولیعهد سعودی لطمه ای 
به اعزام حجاج ایرانی نمی زند

دریادار علی فدوی در حاشیه یادواره شهدای اطالعات 
نیروی زمینی سپاه در حسینیه امام خمینی)ره( مشهد 
اظهار داشت: اگر شناخت دشــمن و زمین و شناخت 
وضعیتی که تاثیرگذار است وجود نداشت نمی توانستیم 
عملیات هایی به آن بزرگی توســط بچه های اطالعات 
عملیات در دوران دفاع مقــدس انجام دهیم. بچه های 
اطالعــات عملیات این افتخــار را دارند کــه در همه 
عملیات ها موفق بــوده و البته هزاران شــهید در این 

راه داده اند. 
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران اضافه 
کرد: خیلی ســریع به تــوان بازدارندگی دســت پیدا 
کردیــم و اکنــون آمریکایی هــا تصــور می کنند و 
 باور دارنــد که باید بــه قدرتی برســند کــه برابر ما 

بازدارنده باشند.
وی عنوان کرد: اطالعاتی کــه آمریکایی ها از توان ما 
دارند خیلی کمتر از میزانی اســت که نمی دانند، برای 
اینکه در امور ظاهــری نیز توان مــا را ببینند، در 2٤ 
ساعت 97 فروند شــناور در دریا داریم که آمریکایی ها 

اینها را می بینند.

نصــرا... پژمان فر نایــب رییس کمیســیون فرهنگی 
مجلس با اشاره به تغییر ولیعهد در عربستان سعودی 
و احتمال تغییر نظر عربستان در نتیجه مذاکرات حج 
با ایران گفت: این تغییرات حکومتی لطمه ای به نتیجه 

مذاکرات و اعزام حجاج ایرانی نمی زند.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
بر همین اساس تصریح کرد: مسئوالن اجرایی در همه 
حوزه ها مســئولیت دارند تا مراقبت های الزم را انجام 
دهند و موضــوع حج موضوع مهمی اســت که باید به 

شدت از آن پاسداری کنیم.
وی افزود: مسئوالن برگزاری حج مسئولیت جان و مال 
مردم را دارند و هدف آنها برگزاری مناسک حج با عزت 

و اقتدار است.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطرنشــان کرد: اگر نیاز بــه تصمیم گیری 
در زمینه اعزام حجاج باشــد، متولی آن شورای عالی 
امنیــت ملی خواهد بــود که این مســئولیت پیش از 
 این از ســوی مقام معظم رهبری برعهده آنها گذاشته 

شده است.

پارلمانجناح هاسپاه

روزنامه »واشنگتن تایمز« نوشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
حزب ا... لبنان اینک 150 هزار موشک و راکت با بردهای مختلف دارد 
که می تواند شهرها و دهکده های رژیم صهیونیستی را هدف گیرد. اینک 
قدرت حزب ا... نسبت به سال 2006، 10 برابر شده است. واشنگتن تایمز 
در ادامه با اشــاره به حمایت ایران از حزب ا... مدعی شد که ایران امروز 
برنامه جدیدی دارد؛ به طوری که در ماه های اخیر یک کارخانه زیرزمینی 
تولید موشک را در لبنان ساخته است.این روزنامه سپس نوشت: حضور 
حزب ا... فراتر از جنوب لبنان حس می شود به طوری که کنترل بندر و 
فرودگاه بیروت را در دست گرفته و قوی ترین فراکسیون در دولت لبنان 
است.حزب ا... همچنین موشک ها و راکت های زیادی را در زیر منازل، 
مدارس، بیمارستان ها و مساجد مستقر کرده است.حزب ا... در نکته ای 
دیگر که مؤید مهیا کردن خود برای یک درگیری جدید است، چندین 

پست دیده بانی را در مرز با رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

ترامپ در دیدار با رییس جمهور لهستان درباره ایران، کره شمالی، سوریه 
و داعش صحبت کرد؛ همچنین روسیه را به اقدامات بر هم زننده صلح 
در شرق اروپا، متهم  و بر تعهد آمریکا به امنیت و نظم منطقه تاکید کرد. 
وی درباره کره شمالی نیز گفت: آمریکا قویا به رفتار بد کره شمالی پاسخ 
خواهد داد. او البته دقیقا نگفت که منظورش از این اقدامات چیســت. 
ترامپ درباره داعش هم اظهار کرد: در عراق و ســوریه اقدامات خوبی 
برای مقابله با داعش صورت گرفته و به زودی تروریست  ها از بین خواهند 
رفت. رییس جمهور آمریکا درمورد ســوریه نیز گفت: بحران این کشور 
به راه حل سیاســی نیاز دارد اما نباید به ایران اجازه داد که دستور کار 
مخرب خودش را در منطقه پیگیری کند. ترامپ درباره دخالت روسیه در 
انتخابات آمریکا با تایید بر اینکه »شاید روسیه و شاید کشورهای دیگری 
در تالش برای مداخله در انتخابات بودند«، گفت: اما سوال اینجاست که 

چرا باراک اوباما که از آن اطالع داشت، کاری نکرد.

روزنامه »واشنگتن تايمز« مطرح کرد:

راکت های حزب ا... به 
سمت  رژیم صهیونیستی

ترامپ:

ایران نباید دستور کارش 
را در منطقه پیش ببرد

عکس روز يادداشتيادداشت

 درگیری پلیس ضد شورش آلمان 
با مخالفان نشست گروه ۲0

پلیس ضدشــورش آلمان عصر پنجشــنبه همزمان با واردشدن 
رهبران کشورهای گروه 20، با مخالفان و معترضان خیابانی در شهر 

هامبورگ درگیر شد.

اخبار

با بحرانی شــدن اوضاع در شــبه جزیره کره و به دنبال 
هشدارهای دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا مبنی 
بر استفاده از گزینه سخت علیه کره شمالی، کره جنوبی 
خواستار بازگشت این کشور به پای میز مذاکره و آمادگی 
برای انجام گفت وگو شد. کره جنوبی از »کیم جونگ اون« 
رهبر جوان کره شمالی درخواست کرده است که برای 
حل مسئله و بحران های ایجاد شده آماده گفت و گو شود. 
»مون جائه این« رییس جمهور کره جنوبی که به آلمان 
سفر کرده است تا در اجالس سران »گروه 20« شرکت 
کند ، گفت که حاضر است در صورت شرایط مطلوب در 

هر زمان و مکانی با »کیم« وارد گفت وگو شود.

شیخ مشعل سفیر قطر در واشــنگتن در حاشیه دیدار با 
سناتور جان کورنین در آمریکا گفت: اتباع و دیپلمات های 
عربستان و امارات در حادثه 11 سپتامبر نقش مستقیم 
داشته اند. شیخ مشعل افزود: عربســتان تفکر افراطی را 
در بین کشــور های عربی رهبری می کند و با تروریست 
خواندن قطر و گروه های اسالمی دیگر، سعی دارد نقش 
وهابیت و دالرهای سعودی را در تروریسم کم اهمیت جلوه 
دهد.وی افزود: ریاض با تروریست خواندن قطر سعی دارد 

افکار عمومی آمریکا را منحرف و جاستا را کم رنگ کند.

درخواست مذاکره کره 
جنوبی از »اون«

اظهارات پرسروصدای مقام 
قطری درباره حادثه 11 سپتامبر

نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق  و  تفحــص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان به خبرگزاری تسنیم گفت: زمان تحقیق و تفحص از صندوق 

ذخیره فرهنگیان تمدید شده است.
اسدا... عباسی همچنین گفت کسی از افراد مرتبط با پرونده ذخیره 
فرهنگیان از کشور متواری نشده و افرادی که وام های مشکوک الوصول 

دریافت کرده اند، یا بازداشت هستند یا با قید وثیقه آزاد.
وی با اشاره به مقدار وام های مشکوک الوصل در بانک سرمایه اظهار 
داشت: حدود هزار میلیارد تومان وام مشکوک الوصول در بانک سرمایه 
به افراد خاص اعطا شده که بخشی از آن به بانک بازگردانده شده است.

از مرتبطین با پرونده صندوق فرهنگیان؛ 

»کسی از کشور متواری نشده است«

اگر معادالت بین المللی بجا بود، کره نیاز به موشک نداشت

اسپوتنیک: امروز جهان قیام و قعود کرده که کره شمالی توانسته است موشکی  راآزمايش کند که قاره پیما به شمار 
می آيد و می تواند به اياالت متحده آمريکا برسد؛ اما يک نفر نمی پرسد که اياالت متحده چند موشک اتمی و هیدروژنی 

و... دارد که می تواند به کره شمالی برسد.

فرزندان »محمد مرســی« رییس جمهور عزل شــده مصر و 
تعدادی از معارضان دولت این کشــور با احتمال خطر لغو تابعیت 

مواجه هستند.  
سفیر ســابق آمریکا در رژیم صهیونیستی: به قدرت رسیدن 

محمد بن سلمان تحقق رویای اسرائیل بود. 
مقتدا صــدر رییــس جریان صدر عــراق خواســتار تعویق 

همه پرسی استقالل اقلیم کردستان شد.
قزاقستان و آمریکا طرح همکاری دفاعی پنج ساله امضا کردند.

یونسکو  با صدور قطعنامه ای جدید، قدس را شهری اشغالی 
اعــالم کــرده و هرگونه حفــاری رژیــم صهیونیســتی  در زیر 

مسجد االقصی را محکوم و باطل عنوان کرد.

ســردار عبدا... عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء ســپاه در 
برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو گفت: از دولت 

روحانی گالیه شدید دارم.
سردار عبداللهی گفت: بنده تنها کسی بودم که در رابطه با قرارگاه 
همیشه با دولت بیشترین تعامل را داشتم. آیا سزاوار است دولت با 

تفنگ و بی تفنگ مطرح شود؟ 
رییس جمهور اخیرا در سخنانی درباره خصوصی سازی در اقتصاد 
کشــور گفته بود: بخشــی از اقتصاد دســت یک دولت بی تفنگ 
بود که آن را به یــک دولت باتفنگ تحویل دادیــم؛ این اقتصاد و 

خصوصی سازی نیست.

سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی با تشریح 
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: در شرایطی که تهدیدها 
و تحریم های دولت آمریکا و ســنا وجود دارد، حضور توتال برای 

سرمایه گذاری تضمینی برای فروش محصوالت ما خواهد بود.
وی تصریح کرد: فاز 2 این کار نیاز به تکنولوژی پیچیده تری دارد 

که این تکنولوژی در اختیار شرکت توتال است.
سخنگوی کمیســیون انرژی ادامه داد: از نظر درآمدزایی چیزی 
حدود 2۳ میلیارد دالر از طریق مشــتقات گاز بوده و ۳1 میلیارد 
دالر نیز ازطریق گاز متان خواهد بود و در واقع حجم قرارداد در دو 

مرحله اتفاق می افتد.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس اظهار کرد: قراردادی که به 
امضا رسیده، قرارداد خوبی است که بر مبنای الگوی قراردادهای 
نفتی انجام شــده، البته در الگوی قراردادهای نفتی تفاوت با بیع 
متقابل در گذشته در نظر گرفته می شود که مقدار گاز یا نفت مورد 
نظر که در یک دوره مشخص رکورد گیری می شود، مبنای محاسبه 

برای تحویل قرار می گیرد.

سیدحسن حسینی شــاهرودی عضو هیئت رییســه کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی، از وصول درخواست تحقیق 
و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیســیون متبوع 
خود خبر داد.وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، قرار 
بود تحقیق و تفحص از وزارت صنعت فردا در کمیسیون اقتصادی 
بررسی شود، اما به دلیل ســفر محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت 
به خارج از کشــور، به جلسه دو هفته بعد کمیســیون اقتصادی 

موکول شد.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه علیرضا 
محجوب نماینده مردم تهران، طراح تحقیــق و تفحص از وزارت 
صنعت است، گفت: محور اصلی تفحص از این وزارتخانه روند، شیوه 
و فرآیند ثبت سفارش کاال در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

قرارگاه خاتم االنبیاءاز دولت 
روحانی گالیه دارد

قرار داد با توتال، بر مبنای الگوی 
قراردادهای نفتی است

تفحص از وزارت صنعت در مجلس 
کلید خورد

 منطقه در يک نگاه

شبه جزيره کره 
به دلیل موقعیت 
استراتژيک خود 

همیشه مورد طمع 
اياالت متحده بوده و به 

همین دلیل طی چند 
سال جنگ با اياالت 

متحده را که چند هزار 
کیلومتر آن طرف تر 
قرار دارد، تجربه کرد

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از تشکیل 
کمیته تعامل این فراکســیون به منظور رایزنی درباره نحوه 
تشــکیل کابینه دوازدهم خبر داد و گفت: عمده هدف این 
کمیته موفقیت دولت در راســتای تحقق خواست و مطالبه 

2٤ میلیون رای دهنده به آقای روحانی در جریان انتخابات 
اخیر است.

بهرام پارســایی با اشــاره به لزوم تعامل مجلس و دولت در 
راستای تشکیل کابینه دوازدهم اعالم کرد: فراکسیون امید 

از شــروع مجلس دهم به هدف تعامل با دولت در راســتای 
منافع ملی پیگیر مسائل بود و اکنون پس از پیروزی روحانی 
در انتخابات نیز طبیعی اســت که به عنوان منسجم ترین و 
اثرگذار ترین فراکسیون مجلس که در جریان انتخابات نیز 
کامال همراه و همســوی دولت بود، با اعضای دولت و آقای 

روحانی همفکری و تعامل داشته باشد.

تشکیل کمیته ای برای رایزنی درمورد کابینه دوازدهم در فراکسیون امید

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2179 | J uly 08,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER rezaei.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



رييس اتاق بازرگانــي، صنايع، معادن و كشــاورزي اصفهان در آيين 
افتتاح مجتمع قضائي ويژه امور اقتصادي استان اصفهان كه با حضور 
رييس دادگستري ، دادستان، اعضاي هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
و جمعي از مديران سازمان ها و نهادهاي دولتي اين استان برگزارشد، 
گفت: قوه قضائيه  به خوبي از مشكالت فعاالن اقتصادي مطلع است و 
به اذعان مسئوالن قضائي، هر زمان بازار كسب و كار رونق داشته باشد 
مراجعين به محاكم قضائي كاهش مي يابد و آن زمان كه چرخ توليد و 
صنعت از حركت بايستد محاكم قضائي شلوغ خواهد بود.سيد عبدالوهاب 
سهل آبادي تصريح كرد: رفع موانع نظام بانكي موجب رونق فضاي كسب 
و كار و كاهش مراجعه فعاالن اقتصادي به دستگاه قضائي است.وی با 
اشــاره به برنامه ريزي اتاق بازرگاني و دادگستري براي ايجاد مجتمع 
قضائي ويژه امور اقتصادي  افزود: اين مجتمع براي حفظ حرمت فعاالن 
اقتصادي و تسهيل در رسيدگي به پرونده هاي آنان تشكيل شده است 
اما اميدواريم با رونق فضاي كسب و كار،مراجعه به دادگستري ها كاهش 
يابد.سهل آبادی تصريح كرد: كميته حمايت قضائي از سرمايه گذاري 
اســتان اصفهان از فعال ترين كميته ها در زمينه برگزاري مســتمر 
نشست ها،تشكيل كميته هاي تخصصي و توليد محتواي كيفي مرتبط 
در كشور بوده وايده راه اندازي مجتمع قضائي ويژه اموراقتصادي استان 

اصفهان حاصل تالش مجموعه اعضاي اين كميته است.

خبر

بامسئوالن

برگزاری نمایشگاه صنایع و تولیدات فلزات گرانبها  در اصفهان
 يازدهمين نمايشگاه بين المللی صنايع، ابزار، ماشين آالت و توليدات فلزات گرانبها 
و ســنگ های قيمتی 20 تا 23 تير مــاه با حضور 117 مشــاركت كننده در محل 

نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان برگزار می شود.

بيش ازدو هزار و 400تن انواع فرآورده های خام دامی 
و خوراک دام و طيور اســتان اصفهان به خارج از كشور 

صادر شده است .
رييــس اداره قرنطينــه و امنيــت زيســتی اداره كل 
دامپزشــكی اســتان اصفهان گفت :از ابتدای امسال 
تاكنون اين ميزان فرآورده خام دامی و خوراک دام وطيور 
شامل پنجه مرغ،مرغ،آاليش مرغ،ماهی،فرآورده های 
پودری،شيرخشــک ،آب پنير ،پودر گوشت و خوراک 

طيور از اين استان صادر شده است .
منصــور كيميايی با بيــان اينكه صــادرات اين ميزان 
محصول دامی بــرای كشــور دو ونيم ميليــون دالر 
ارزآوری به همراه داشته است افزود :اين محصوالت به 
كشورهای جنوب شرقی آسيا ،افعانستان ،عراق ،مالزی 
،كويت،تركيه ،قزاقســتان ،هنگ كنک ،تركمنستان و 

عمارات صادر شده است. 
وی با اشــاره به اينكه اســتان اصفهان از استان های 
پيشــتاز كشــور در صادرات محصوالت دامی اســت 
گفت:پيش بينی می شود امســال صادرات محصوالت 

دامی استان 20درصد افزايش داشته باشد .
سال گذشته 15هزار تن محصول دامی از اين استان به 

خارج از كشور صادر شد .

ريیس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان:

 افتتاح اولين مجتمع قضائي
 ويژه امور اقتصادي در اصفهان 

كشورهاي در حال توسعه از نظر ســاختار اقتصادي دارای 
ويژگي هاي مشابه اي هســتند كه از آن جمله مي توان به 
تركيب توليد آنها كه بيشتر محصوالت كشاورزي و سنتي را 
شامل مي شود، اشاره كرد. براي انتقال از مرحله توليد سنتي 
به توليــد صنعتي و طي مراحل توســعه اقتصادي، واردات 
تكنولوژي مناسب، زمينه ســاز تحول صنعتي و اجتماعي 
است. در چنين شرايطي شناسايي اثرات تكنولوژي نهفته در 
كاالهاي سرمايه اي وارداتي و واسطه اي بر رشد اقتصادي، از 

اهميت خاصي برخوردار است. 
عضوكميســيون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به اينكه 
واردات بايد مديريت شود نه متوقف، گفت: مديريت و كنترل 
واردات هيچگاه نبايد به ركن ديگر اقتصاد مقاومتی كه برون 
گرايی بوده لطمــه وارد كند و تعامل و ارتبــاط با تجارت و 
اقتصاد دنيا يک ضرورت و بازرگانی خارجی به عنوان يكی از 

عوامل توسعه نبايد مورد خدشه قرار گيرد.
 حسينعلی حاجی دليگانی با اشــاره به تصويب طرح يک 
فوريتی اصالح ماده 31 قانون مقــررات صادرات و واردات، 
گفت: اقتصاد مقاومتی نســخه درمان بيمار كشــور بوده و 
اقتصاد بايد بر مبنای توليد تعريف شود كه حمايت از توليد 

يكی از عناصر و مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
حاجی دليگانی با اشاره به اينكه ميزان واردات در سال ۸7 
از حدود 13 ميليارد دالر به بيش از ۶4 ميليارد دالر در سال 
۸۹ رسيده اســت، افزود: اين ميزان در سال ۹3 حدودا 54 

ميليارد دالر بوده كه عمده كاالهای وارداتی در اين سنوات 
كاالهايی بوده كه در داخل توليد می شده است.

وی با اشاره به برخی آمار و ارقام از واردات برخی كاالها ادامه 
داد: واردات بيش از هزار تن شال، روسری و مقنعه و 43 هزار 
دالر اجناس ويژه جشن كريسمس در سال ۹4، ۹2 ميليون 
دالر مبلمان و 72 ميليون دالر اســباب بازی در سال ۹3، 
افزايش ۹۹ درصدی واردات كفش، 354 درصدی واردات 
چتر، 347 درصــدی واردات عصــا و 50 درصدی واردات 
مصنوعات حصيربافی و سبدبافی در سال ۹3 نسبت به سال 
۹2 و واردات 150 هزار دالری قفســه بايگانی طی سنوات 

اخير صورت گرفته است.
حاجی دليگانی اظهار داشــت: همچنين بيش از  4 ميليون 
دالر مسواک، يک ميليون دالر فرچه ريش تراش در 5 ماهه 
نخست سال ۹4، ۸3 تن تراش و تيغه، 7۸0 تن ميخ و پونز، 
10 تن زيپ، 35 تن سوزن دوزندگی، 247 تن مداد پاک كن 
و ميليون ها دالر سنگ قبر در دولت نهم و دهم وارد كشور 
شده است كه اين ناشــی از رويه نادرست در تمام دولت ها 
با اندک تفاوت وجود داشته و اختصاص به اين دولت يا آن 

دولت ندارد.
وی با بيان اينكه ثمره نمايش كاالهای بی كيفيت خارجی 
در بازار ۸0 ميليونی ايران ســلب فرصت خريد يا حتی فكر 
كردن به كاالهای ايرانی است، افزود: نتيجه اين واردات اين 
بوده كه چرخ توليد داخلی متوقف، تحقق سياســت های 

اقتصادی به عنوان نسخه شــفابخش اقتصاد كان لم يكن و 
حمايت از توليد داخلی عمال بی معنا و صرفا در حد هدف و 

شعار باقی می ماند.
حاجی دليگانی با بيــان اينكه واردات بعضــی از كاالها به 
عنوان مواد اوليه، كاالهای واســطه يا الگو در مهندســی 
معكوس ضروری اســت، ادامه داد: در گام اول قانون فعلی 
قانون و مقررات صادرات و واردت مصــوب 13۶۶ را كه در 
ماده 31 آن مقرر كرده» عالوه بر كاالهايی كه در داخل به 
مقدار نياز توليد می شــود، كاالهايی كه امكان توليد بالقوه 
آن هم وجود دارد غيرمجاز است« اصالح شد و صرفا واردات 
كاالهايی كه در داخل به مقدار نياز توليد می شــود و مورد 
نياز صنايع نيست )يعنی مواد اوليه، كاالهای واسطه يا الگو 
نيستند( و باعث تضعيف صنايع و واحدهای توليد می شوند، 

محدود شد.
حاجی دليگانی تصريح كرد: واردات كاالهايی كه در داخل 
توليد می شود، اما مكفی نياز داخل نيست يا صنايع به عنوان 
مواد اوليه يا واسطه و الگو نياز دارند و همچنين كاالهايی كه 
واردات آنها باعث تضعيــف و تعطيلی صنايع و توليد داخل 

نمی شود نيز با تصويب اين طرح منع قانونی ندارد.
نماينده مردم شــاهين شــهر و ميمه در مجلس با اشاره به 
اينكه تهديد غيركارشناسی واردات می تواند منجر به تشديد 
قاچاق كاال شــود، ادامه داد: هر چند حق آن است كه نبايد 
به بهانه عدم توانايی در واردات قاچاق صورت مسئله را پاک 
كرد و شرايط احتمالی از وضعيت موجود ميزان قاچاق يعنی 
آمار تخمينی 25 ميليارد دالر بدتر نمی شود، در حالی كه 

حصول آثار مثبت كنترل واردات قطعی است.
وی با بيان اينكه در اين طرح با نــگاه بازدارندگی مجازات 
مرتبط قاچاق برای كاالهای مشــمول ايــن طرح اصالح 
شده اســت، يادآور شد: در تدبيری اساســی تر و ريشه ای 
پيشنهاد شده كه دولت منشــأ اصلی قاچاق و واردات را كه 
همان مابه التفاوت نرخ واقعی ارز را براســاس تورم داخل و 
خارج اســت، اصالح كند.حاجی دليگانی ادامه داد: عده ای 
معتقدند كنترل واردات می توانــد باعث توليد محصوالت 
بی كيفيت و حذف فضای رقابتی و در نتيجه تضييع حقوق 

مصرف كننده شود.
وی با بيان اينكه توقع ايجاد فضای رقابتی بايد مســبوق به 
وجود شرايط عادالنه و يكســان رقابت باشد، اظهار داشت: 
زمانی كه توليدكننده داخلی بايد جهت دريافت تسهيالت 
ســود 20درصدی پرداخت كند يا در فضــای تحميلی و 
ناخواســته تحريم قرار می گيرد و يارانه انــرژی صنعت و 
توليد پرداخت نشود و در همين شــرايط قوانين مالياتی و 
تامين اجتماعــی جبارانه بر توليدكننده وارد شــود، توقع 
فضای رقابتی با اين شــرايط منصفانه نيست و معلوم نبوده 

توليدكننده داخلی چه گناهی مرتكب شده است.

پلی استيشن
PlayStation 4 , PS3 / PSP 

بازار

SONY PS4 Slim 500Gb سونی

 10,500,000
ریال

 11,600,000
ریال

عضوكمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نتیجه واردات، توقف چرخ تولید داخلی است

رييس امور آب و فاضالب روستايی شهرستان كاشان گفت :اعتبار اين طرح 
آبرسانی ازسوی شركت آب و فاضالب روستايی با همكاری شركت رشد و 

توسعه قهرود به طول 13/5 كيلومتر اجرا می شود. 
عليرضا صبوری، افزود: احداث يک باب ايستگاه پمپاژ، يک باب مخزن ذخيره 
به حجم 100 مترمكعب از ديگر مشخصات اين طرح آبرسانی است. وی در 
ادامه تصريح كرد: با توجه به مشكالت آب شرب روستای كمال الملک ) كله( 
كاشان و كم شدن سطح دبی چاه فعلی آب شرب اين روستا با پيگيری های 
انجام شده م باحفر چاه جديد موافقت شد. وی افزود :پس از گذراندن مراحل 
اخذ اعتبار الزم برای حفر اين چاه و انجام عمليات حفر چاه مشكل آب شرب 
اين روستا برطرف خواهدشد.به گفته وی، پروژه مجتمع آبرسانی آزران و وركان 
نيز در قالب خط انتقال از روستای وركان به سه روستای تجره، پنداس و آرنجن 
نيز در مرحله واگذاری به پيمانكار مربوطه و از هفته جاری آغاز به كار  می كند. 

مدير اداره جهاد كشاورزی آران و بيدگل گفت: شهرستان آران و بيدگل 
با وجود برخورداری از آب وهوای گرم وخشک، ساليانه در حدود 200 

هزار تن محصوالت دامی وكشاورزی توليد می كند.
حسين فتاحی به مشــكالت پيش روی كشــاورزی شهرستان آران 
و بيدگل اشــاره كرد و گفت: با توجه به كم شــدن آب در سفره های 
زيرزمينی و گرمای شــديد هوا و تبخير باالی آب در سطح شهرستان 
به كشاورزان راهكارهای استفاده درســت از منابع آب و تغيير الگوی 
 كشت يادآوری شــده اســت و تا حدودی كشــاورزان آن را رعايت

 می كنند.
وی گفت: در شهرســتان بيش از 200 حلقه چاه مشغول فعاليت در 
زمينه كشاورزی هستند. با وجود اقليم آران و بيدگل توليد 200 هزار 

تن محصول دامی و كشاورزی در شهرستان توليد می شود.

آغاز احداث خط انتقال 
آب به کنگران قهرود 

کاشان 

 توليد محصوالت 
 دامی و کشاورزی 
در آران و بيدگل

SONY Playstation سونی
Pro Region2 1Tb 4 

 16,300,000
ریال

 16,370,000
ریال

SONY PS4 سونی

 10,500,000
ریال

 14,500,000
ریال

رييس سازمان نظام مهندسی كشــاورزی استان اصفهان 
گفت: تعداد 14 هزار مهندس كشــاورزی، منابع طبيعی 
و محيط زيست عضو اين ســازمان بوده و در سطح استان 

فعاليت می كنند.
مهدی تقی پور افزود: اين سازمان با هدف افزايش بهره وری 
در واحدهای توليدی و خدماتی بخش كشــاورزی در سال 

13۸1 در كشور شروع به فعاليت كرد.
وی با بيان اينكه اين ســازمان بزرگ ترين تشكل تخصصی 
غير دولتی است كه در بخش كشــاورزی فعاليت می كند 
تصريح كرد: مسئوليت ســاماندهی مهندسان كشاورزی، 

منابع طبيعی و محيط زيست برعهده اين سازمان است.
رييس سازمان نظام مهندسی كشــاورزی استان اصفهان 
گفت: با توجه به اســتقرار اين كارشناســان در واحدهای 
توليدی و خدماتی كشاورزی، آنها به عنوان ناظر، مسئول 

فنی و مشاورارائه خدمت می كنند.
تقی پور افزود: در شهرستان اردستان نيز تعداد 1۶3 نفر از 
اين كارشناســان به صورت مقيم حضور دارند كه از آنها در 

انجام فعاليت های خدمات كشاورزی استفاده می شود.
وی گفت: آنچه از اين افــراد انتظار داريم آن اســت كه با 
ارائه مشــاوره به شاغالن بخش كشــاورزی در كنار تجربه 
بهره برداران در جهت افزايش توليد و بهره وری و درآمدزايی 

مناسب همكاری كنند.

رييس سازمان نظام مهندسی كشــاورزی استان اصفهان 
خاطر نشان كرد: آنچه به آن تاكيد داريم درآمدكارشناسان 
به بهره برداران گره خورده وبايد طوری برنامه ريزی كنند 

كه از افزايش درآمد مرتفع شوند.
تقی پور با اشاره به اينكه در حال حاضر 7۹ شركت خدمات 
مشاوره ای فنی مهندسی در سطح اســتان فعال هستند 
خاطرنشــان كرد: در شهرســتان اردســتان سه شركت 
در شــهرهای اردســتان، زواره و مهاباد فعاليــت كرده و 
 خدمات مشــاوره ای به بهره برداران بخش كشاورزی ارائه

 می كنند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
قانون جديد عمليات بانكی بدون ربا، نظام بانكی كشور را 

پس از 3۸ سال متحول می كند .
حميد فوالدگر گفت: قانون جديد عمليات بانكی بدون 
ربا، امسال به تصويب مجلس شورای اسالمی می رسد. 
عمليات و امور بانكی از عوامل موثر در اقتصاد هر كشور 
است و تا زمانی كه مشكالت مربوط به عمليات بانكی حل 

نشود، مشكالت اقتصادی برطرف نخواهد شد. 
وی افزود: با تصويب قانون عمليات بانكی بدون ربا، تحول 
ساختاری در نظام بانكی كشور به وجود می آيد و زمينه 

حل مشكل های مربوط به اين بخش حل خواهد شد.
فوالدگرهمچنيــن در ادامه به ادغام يــا تفكيک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: هدف از ادغام 
اين وزارتخانه در سال های گذشته، رسيدن به توليدات 
صادرات محور، تجــارت توليد محور و كوچک شــدن 

ساختار دولت بود اما اين ادغام ناقص انجام شد.
فوالدگر با بيان اينكه اليحه شرح وظايف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پس از ادغام از ســوی دولت های دهم و 
يازدهم تحويل داده نشــد، افزود: وزارت جديد صنعت، 
ناقص الخلقه اســت و به همه اهدافش نرسيده؛ بنابراين 
نمی توان قضاوت كرد كه ايــن وزارتخانه موفق بوده يا 

خير.

رييس كميســيون حمايت از توليد ملی مجلس با بيان 
اينكه اگر تحريمی عليه كشــورمان وضع شود، ضرر آن 
متوجه همه اســت، افزود: در اقتصــاد مقاومتی عالوه 
بر توجه بــه درون بايد به دنبال جذب ســرمايه گذاری 

خارجی نيز باشيم.
وی با اشاره به نرخ رشد اقتصادی كشور در سال گذشته 
تصريح كرد: سهم عمده ای از رشد اين نرخ از محل فروش 
نفت بود؛ لذا بايد قبول كنيم كه هنوز مشــكالتی وجود 
دارد و بايد با كنار گذاشتن گرايش های جناحی به دنبال 

حل مشكالت اقتصادی باشيم.

ريیس كمیسیون حمايت از تولید ملی مجلس:

قانون عمليات بانکی بدون ربا، نظام بانکی کشور را متحول می کند

منابع طبیعی
ريیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی استان اصفهان خبر داد:

فعاليت 14 هزار مهندس  منابع طبيعی و محيط زيست در اصفهان

پارلمان

قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت در همايش تجليل از 
واحدهای نمونه استان اصفهان  از اختصاص 20 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت برای رونق واحدهای توليدی در كشور خبر 
داد و گفت: قرار است امسال 450 هزار شغل جديد در صنعت 

ايجاد شود.

رضا رحمانی  نوســازی صنايع و تجهيزات را از ملزومات اين 
وزارتخانه اعالم كرد و گفت: امسال قرار است پنج  هزار واحد 
صنعتی  در كشور با اعتبار 10 هزار ميلياردی نوسازی شود 

كه سهم استان اصفهان 320 واحد است.
وی با اشاره به  نوســازی تجهيزات صد هزار صنف توليدی و 
خدمات فنی مهندسی در سال جاری گفت: امسال شش هزار 
واحد صنعتی جديد كه باالی ۶0 درصد پيشــرفت دارند به 

بهره برداری می رسد.

قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت گفت: امسال اجرای  44 
طرح  اقتصاد مقاومتی در وزارت صنعت مصوب شده كه طرح 

رونق واحدهای صنعتی يكی از اين طرح هاست.
عبدالوهاب ســهل آبادی يكی از چالش های مهم استان را  
نرسيدن به موقع تسهيالت مناسب و ارزان قيمت به بخش 
توليد برشمرد و افزود: متاســفانه تسهيالت بانكی در كشور 

گران و با بهره باالی 24 درصد جرايم بااليی دارد.
وی  گفت: با تالش های انجام شده ركود وجود دارد و دولت 

بايد سياست های اقتصادی خود و پارادوكس های بزرگ را 
حل و تكليف توليد و اشتغال را مشخص كند.

رييس خانه صنعت و معدن ايران  بومی نشدن بخش بورس و 
فرابورس. كمبود نقدينگی واحدهای توليدی، مشخص نبودن 
تكليف بانک ها در دادن نرخ سود و اصالح نظام بانكی ، تغيير 
نرخ تامين اجتماعی ، باال بودن نرخ تمام شده توليدات را از 
ديگر مشــكالتی عنوان كرد كه بايد دولت در دوره جديد به 

آن اهتمام ورزد.

قائم مقام وزير صنعت معدن و تجارت در اصفهان خبر داد:

ايجاد 4۵۰ هزار شغل جديد در صنعت کشور

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

6،490،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،147،100 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قيمت سکه و طال

سکه 

ارزآوری 2و نيم ميليون دالری 
فرآورده های دامی استان

مدير شــركت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اصفهان گفت : ميزان مصرف نفت سفيد و نفت كوره در 
سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ترتيب 3۶ و 74 صدم درصد و 2۹ و 33 صدم درصد 

كاهش داشته است.
حســين صادقيان افزود : مصرف نفت سفيد در مقياس 
ليتر در اين مدت در اســتان به 2 ميليون و ۶۸1 هزار و 
۹00 ليتر و مصرف نفت كوره)مازوت( به ۶ ميليون و ۶20 

هزار ليتر كاهش داشته است.
وی با بيان اينكه مصرف نفت گاز نيــز در اين مدت در 
استان با 14 و ۹5 درصد افزايش به ۶40 ميليون و 4۸2 
هزار و 300 ليتر رسيده افزود: ميزان مصرف گازوئيل در 
مدت مشابه سال گذشــته 557 ميليون و 171 هزار و 

100 ليتر بود.
ميزان توزيع نفــت گاز يورو 4 نيــز در اين مدت 125 
ميليون و 3۸3 هزار ليتر بود كه سهم 1۹/5۸ درصدی از 

كل نفت گاز توزيع شده را دارد.

کاهش 33 درصدی مصرف 
نفت سفيد و کوره اصفهانی ها
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بزرگترین گورستان تاریخی پس از 50 سال کشف شد
حافظ کریمیان،مدیر اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان فالورجان در 
استان اصفهان از کشف یک گورستان بزرگ تاریخی متعلق به دوران پیش از اسالم درمحدوده 

این شهرستان خبر داد.

چهره ها

هیئت داوران یونیســف ضمــن تقدیــر از کارگردان 
فیلم»گل ســفید«علی قوی تن، جایزه ای را به کودک 
خردسال فیلم، بهاره نوروزی اهدا کردند.جایزه بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلمنامه بلندســینمایی، بهترین 
فیلم نوجوان از نگاه داوران، بهتریــن بازیگر نوجوان از 
نگاه داوران  اصلی و داوران کودک و نوجوان، جایزه، فیلم 
منتخب یونیسف، جایزه عشــقی بزرگ برای جهانیان، 
به »۲۱روز بعــد«و عوامل آن اهدا شــد. بدین ترتیب 
محمدرضا خردمندان با دریافــت جایزه فیلم منتخب 
یونیســف برای فیلم های »بیســت و یــک روز بعد«، 
»دوئل« و »گزارشــگر«، عنوان پرجایزه ترین فیلمساز 

جشنواره سی ام را به خود اختصاص داد.

رضــا کیانیان در مراســم رونمایــی کتــاب مالصالح که 
اردیبهشت ماه سال جاری در نمایشــگاه کتاب برگزار شد، 
خطاب به راوی این کتاب گفته بود: »آقای مالصالح قادری! 
من از شما متشکرم که هستید و وجودتان باعث آن است که 
من و ما هم باشیم و ملت ایران هم باشد.«پرویز پرستویی، 
دیگر بازیگر و هنرمند کشــورمان نیز حــق مالصالح را بر 
گردن خود و ملت ایران بســیار فراتر از تصور عنوان کرده و 
 در مورد این کتاب گفته بــود: »مالصالح را باید با دل خواند 
و بس«. هشتمین دوره از پویش کتاب خوانی»روشنا« از ۱6 
تیرماه آغاز شده و تا ۱6مهرماه ادامه دارد. عالقه مندان برای 
شرکت در این پویش و خرید کتاب های مسابقه می توانند 
شــماره6 را به ســامانه پیامکی 3000868585، ارسال یا 
به کتاب فروشی های معتبر سراسر کشــور مراجعه کنند. 
همچنین خرید اینترنتی این کتاب ها از طریق پایگاه اینترنتی 

Rushana.ir نیز امکان پذیر است.

خردمندان همه جوایز 
جشنواره را درو کرد

پرویز پرستویی:

 مالصالح را باید با دل 
خواند!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با آیت ا... ناصری:

 نسبت به نفوذ کالم شما احساس دین 
می کنم

لیسانسه ها دوباره پاییز می آید

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با آیت ا... ناصری استاد اخالق حوزه 
علمیه اصفهان، بابیان اینکه همواره خود را مدیون علما می دانم،گفت: 

همیشه نسبت به نفوذ کالم شما احساس دین می کنم.
سیدرضا صالحی امیری بابیان اینکه چالش ها و شکاف های فرهنگی امروز 
به دلیل فاصله گرفتن نسل جوان از ریشه های خود است،تصریح کرد: برای 
احیای ارزش های اخالقی و پر کردن خألهای معنوی یک راه بیشتر نداریم 
و آن هم بازگشت به سرمایه های معنوی در حوزه فرهنگی، معرفتی و دینی 
است؛ چراکه ارتباط با غرب، رهاورد فرهنگی برای ما نداشته است. وی 
راه بازگشت به ارزش های اخالقی را بازگشت به قرآن و عترت دانست و 
تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 3حوزه، فعالیت های دینی را 
پیگیری می کند؛یکی در حوزه اوقاف و امور خیریه است که 8هزار امامزاده 
واجب التعظیم را به قطب فرهنگی تبدیل کردیم و باهدف گذاری فرمایش 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(مبنی بر وجود ۱0میلیون حافظ قرآن 
کریم در کشور، برای این مهم تالش می نماییم و امروز قریب به ۲میلیون 

حافظ قرآن از یک تا 30جزء در کشور داریم.
صالحی امیری افزود: فرهنگ رضوی در جامعه ما به دلیل عشق به امام 
رضا)علیه السالم(پذیرش دارد و برای اینکه این عشق را به معرفت تبدیل 

کنیم، باید برنامه های مختلف فرهنگی و هنری انجام شود.
وی با اشاره به قدمت یک صد ساله انجمن مفاخر گفت: نسل جدید باید با 
آثار، قلم و کالم بزرگان جامعه آشنا شوند تا بدانند چه کسانی سرمایه های 
آنها هســتند. بنابراین به صورت ماهیانه همایش هایی برای شناساندن 
بزرگان کشور به نسل جوان برگزار می کنیم که در این راستا از روش های 

مختلف نگارش کتاب و ساختن مستند و... استفاده می شود.

بیژن بنفشه خواه، بازیگر»این چند نفر«،در صفحه اینستاگرام خود 
پست جدیدی از فصل دوم سریال لیسانسه ها گذاشت و نوشت: »سریال 

لیسانسه ها فصل دو؛ زمان پخش:پاییز نودوشش«

ابالغ وقت رسیدگی
4/294 در خصوص پرونده کالســه 416/95 ش 2 خواهان نصراله منتهایی فرزند 
علی به نشانی اردستان کچومثقال منزل پدری درخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
حسین فخار سجودی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است. .وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/06/12 ساعت 10 صبح تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 152 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف اردستان )مجتمع شماره یک()115 کلمه، یک کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/60 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان شــماره پالک 3554 فرعی از 
10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام فاطمه محمدی 
سجزی فرزند حسین در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027013193 
مورخ 1395/10/16 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید 
حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 96/05/21 روز شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:10289 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان )267 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/216  زهرا فروغی ابری دارای شناسنامه شماره 317 به شرح دادخواست به کالسه  
458/96 ح 54  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر گالب دار به شناسنامه 60437 در تاریخ 1396/3/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر  
و یک دختر و یک همسر و مادر 1- ســعید گالبدار به ش.ش 1271546981 نسبت با 
متوفی )فرزند( 2- سحر گالب دار ش.ش 1274965187 نسبت با متوفی )فرزند( 3- 
زهرا فروغی ابری ش.ش 317 نسبت با متوفی )همسر( 4- عصمت زادهوش ش.ش 
165 نسبت با متوفی )مادر( 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 شد. م الف: 10393 شعبه 54 شورای حل اختالف استان اصفهان)158 

کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354702676 ابالغنامــه:  شــماره   4 /240
9509980363301577 شماره بایگانی شــعبه: 960218 شاکی: خانم زکیه سعادت 
فرزند عبدالمحمود به نشانی: خ مولوی کوچه بهزاد کوی شهید بانکی پ 140. متهم: 
آقای محمد متی فرزند امیرمحمد به نشانی: اصفهان اصفهان خ مولوی کوچه بهزاد 
پ140. اتهام ها: 1. افترا، ترک انفاق. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و 
جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای محمــد متی فرزند امیرمحمد مبنی بر 
ترک انفاق همسر و ایراد افتراء رابطه نامشروع به همسرش خانم زکیه سعادت هردو 
از اتباع افغانستان مقیم اصفهان، دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و مالحظه رونوشت سند نکاحیه 
دائم فیمابین طرفین و مالحظه اظهارات افراد مطلع در دادسرا و تحقیقات محلی انجام 
شده از همسایگان توسط کالنتری محل و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم با وصف 
احضار از طریق نشر آگهی در دادسرا و دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری 
وی را محرز و مسلم دانسته لذا مستنداً به ماده 53 از قانون حمایت از خانواده مصوب 
1391 و ماده 697 قانون تعزیرات مصوب 75 و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392 ایشان را از بابت ترک انفاق به تحمل دو سال حبس تعزیری 
درجه شش و از بابت ایراد افتراء به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری درجه شش محکوم 
می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان اســت. م الف: 10333 شعبه 121 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )121 جزایی سابق()283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354702675 ابالغنامــه:  شــماره   4 /245
9109980359400849 شــماره بایگانی شــعبه: 960265 شــاکی: آقای محســن 
محمدی فرزند حسن به نشانی میدان جمهوری رباط 1 نرسیده به داروخانه شریف 
بن گلها منزل دوم سمت چپ. متهم: آقای مســلم قنبری به نشانی کرج مالیر خ احدی 
گلستان اول بن یاس مجهول المکان. اتهام: کالهبرداری. گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت 
به صدور و انشــاء رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای مسلم قنبری 
که مشخصات دیگری از وی در دسترس نمی باشد مبنی بر کالهبرداری به مبلغ پنج 
میلیون و نهصد هزار تومان بابت خرید سنگ از شاکی و با استفاده از یک فقره چک 
جعلی به شــماره 121560568953 بانک ملت متعلق به آقای احمد نقدی که نسبت به 
آن قباًل اعالم مفقودی نموده اســت. دادگاه نظر به شــکایت شاکی خصوصی آقای 
محسن محمدی و کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب اصفهان و 
تحقیقات به عمل آمده از گواه شاکی و همچنین صاحب حساب چک آقای احمد نقدی 
و مالحظه نظریه کارشناسی رسمی دادگســتری که حاکی از جعلی بودن امضاء و 
مندرجات چک می باشــد و این نظریه نیز مصون از اعتراض باقی مانده اســت و با 
اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق کامل دارد و اغفال و فریب و جلب اعتماد شاکی 
از طریق استفاده از چک جعلی و عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم باوصف احضار 
از طریق نشر آگهی در هیچ یک از مراحل رســیدگی اعم از دادسرا و دادگاه و سایر 
محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مســلم دانسته لذا مســتنداً به ماده یک از 
قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام عالوه بر رد وجوه باال یا رد عین اموال برده شــده 
یا مثل آن در حق شاک، نامبرده را به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای 
نقدی معادل مال برده شــده )وجه باال( در حق صندوق دولــت محکوم می نماید. و 
در اجرای ماده 215 قانون مجازات اســالمی مصوب 92 مقــرر می دارد چک جعلی 
امحاء و معدوم گردد. رای دادگاه در این قســمت غیابی و ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهــی در این دادگاه بوده و پس از آن ظرف مدت بیســت روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان اســت. و اما در 
خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر استفاده از چک جعلی باال دادگاه نظر به اینکه چک 
جعلی وســیله ارتکاب جرم و در راستای آن می باشد بزه مســتقل دیگری متصور 
نمی باشــد لذا مســتنداً به ماده 4 قانون آئین دادرســی کیفری رای بر برائت ایشان 
صادر و اعالم می گردد. رای دادگاه در این قســمت حضوری و ظرف مدت بیســت 
روز از تاریخ ابــالغ قابل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه تجدیدنظر اســتان اصفهان 
 است. م الف: 10352 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق(

)443 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970353800508 دادنامــه:  شــماره   4 /246
9509980364801045 شماره بایگانی شعبه: 951077 شاکی: آقای سجاد طاهری 
افارانی فرزند اکبر به نشــانی: اصفهان، اصفهان، خ امام خمینی محله فردوان ک ش 
اصغر امینی. متهمین: 1- آقای علــی کاظمی 2- آقای مهران راســتی پور 3- آقای 
عباسعلی جوادی همگی به نشــانی مجهول المکان. اتهام ها: 1- توهین به اشخاص 
عادی 2- توهین به اشخاص عادی 3- ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص 
عادی. گردشــکار: دادگاه باتوجه به محتویــات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و 
بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در ایــن پرونده 1- آقای 
علی کاظمی 2- آقای مهران راســتی پور 3- آقای عباســعلی جوادی، ردیف اول و 
دوم هر دو متهمند به توهین و ردیف سوم متهم اســت به ایراد صدمه بدنی با چاقو 
و توهین موضوع شکایت آقای سجاد طاهری افارانی فرزند اکبر دادگاه از توجه به 
کیفرخواست تنظیمی ازسوی دادســرای عمومی و انقالب اصفهان و ادله احصایی 
در آن، شکایت انجام شــده، اظهارات مطلعین، گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن 
و امارات موجود بزهکاری متهمان را محرز دانســته لذا مستند به مواد 134 و 290 
و 448 و 449 و 462 و 488 و 709و 710 قانــون مجازات اســالمی مصوب 1392 و 
ماده 608 قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 متهم ردیف اول 
را از لحاظ جنبه خصوصی صدمات وارده به پرداخت مبلغ ســه صدم دیه کامل از 
بابت ارش و دیه سه عدد دامیه در نواحی روی شانه و بازوی راست و سطح پشتی 
قفســه ســینه در حق شــاکی و از لحاظ جنبه عمومی بزه ایراد جرح با چاقو مستند 
به تبصره ماده 614 قانون مجازات اســالمی در بخش تعزیــرات مصوب 1375 به 
تحمل یک ســال حبس تعزیری و هر ســه متهم را از بابت توهین هر یک به پرداخت 
یک میلیون ریال جــزای نقدی در حق صنــدوق دولت محکوم و اعــالم می نماید با 
این توضیح که از مجازاتهای تعیین شــده تعزیری برای متهم ردیف ســوم صرفًا 
یک مجازات و آنهم مجازات اشــد به مرحله اجراء در می آیــد. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن 
ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می 
 باشد. م الف:10295 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(

)377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970351100328 دادنامــه:  شــماره   4 /247
9509980351101116 شــماره بایگانی شــعبه: 951207 خواهان: آقای علیرضا 
خســروی فرزند اصغر به نشــانی: اصفهان، خ رباط، خ بهار، ک مسجد الرضا 1، پ 
16، همراه: 09131073010 خوانده: آقای حســین هدایت به نشانی: مجهول المکان. 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســی 2- مطالبه وجه سفته 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه. گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای 
علیرضا خســروی فرزند اصغر به طرفیت آقای حســین هدایت به خواسته مطالبه 
وجه پانزده فقره سفته به شــماره های 404083 و 785593 و 756823و 968547و 
603060و 957939و 603058و 603059و 603057و 808756و 808758و 
808757و 808759و 808713و 808712 به مبلغ ســیصد و پنجــاه میلیون ریال و 
مطالبه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و تصویر مصدق ســفته ها و عدم حضور بالوجه خوانده بــا وصف ابالغ قانونی و 
مصونیت دعوی خواهان و مستندات وی از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و موثری 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا مستنداً به مواد 1284و 1286و 1301 
قانون مدنی و مواد 198 و 502و 515و 519و 522 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و قانون الحاق یک تبصره 2 ماده 
505 قانون آئین دادرســی مدنی مصوب ســال 1395 و با التفات به بند 23 شق )ج( 
ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 
مصوب سال 1373 با اصالحات بعدی آن حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست یعنی مورخ 95/12/19 لغایت وصول آن براساس شاخص نرخ تورم کاال 
که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده و پرداخت مبلغ پانصد 
و پنجاه و چهار هزار ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضائی در حق خواهان 
و پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
صندوق دولت محکوم می نماید که اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای دادنامه 
نسبت به وصول هزینه دادرســی و واریز نمودن آن به حســاب درآمد دولت اقدام 
نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه بوده و پس از انقضای مهلت واخواهی، ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اســتان می باشد. م الف: 10372 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4 شــماره دادنامــه: 9609970353800527 شــماره پرونــده هــا:  /248
9609980359800063 و 9609980359800064 شماره بایگانی شعبه: 960202، 
960201 شکات: 1- آقای مرتضی کثیری کوهانی فرزند حسن به نشانی: خیابان جی 
خیابان شریعتی معراج کوچه ی مهرگان پ 9، 2- آقای وحید کثیری کوهانی فرزند 
حسن به نشانی: براآن شمالی جوزدان کوچه ی شاهد 5 بن بست مهر پ 242 متهمین: 
1- آقای امیرحسین محسنی خوراســگانی فرزند رضا به نشانی: اصفهان – جیالن 
آباد امین آباد دوم 2- آقای محمد محســنی فرزند رضا به نشــانی: مجهول المکان. 
اتهام ها: 1- تهدید و قدرت نمایی با قداره 2- توهین به اشخاص عادی. دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام 1- آقای امیرحسین محسنی خوراسگانی فرزند 
دائر بر توهین نسبت به شاکیان آقایان مرتضی و وحید هر دو کثیری کوهانی فرزندان 
حسن 2- آقای محمد محســنی فرزند رضا مبنی بر توهین و تهدید و قدرت نمایی با 
قداره نسبت به شاکیان مذکور دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان اصفهان، شکایت شاکیان، اظهارات مامر راهور به عنوان 
مطلع و اظهارات متهم ردیف اول در دادسرا و عدم حضور متهم ردیف دوم در دادسرا 
و عدم حضور هر دو متهم در دادگاه جهت دفاع از خود علیرغم ابالغ و سایر تحقیقات 
انجام شده و قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده 
و لذا متهم موصوف را از بابت ارتکاب بزه های معنونه مســتنداً به مواد 608 و 617 
از قانون مجازات اســالمی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و باتوجه به ماده 134 
و تبصره 1 آن از قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 متهم ردیف اول را از بابت 
توهین به شاکیان به دو مرتبه تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و متهم ردیف دوم را از 
بابت توهین به شاکیان به دو مرتبه تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و از بابت تهدید و 
قدرتنمایی با قداره به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری 
محکوم و اعالم می نماید کــه در مورد متهمان صرفًا یک مــورد از مجازاتها و آنهم 
مجازات اشد به اجراء در می آید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 10308 

شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق( )399 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350300403 دادنامــه: شــماره   4 /261

9509980350300798 شــماره بایگانی شــعبه: 950972 خواهان: آقای مرتضی 
خدارحمی فرزند جانعلی با وکالت خانم منیژه شریعت راد فرزند مرتضی به نشانی: 
اصفهان خیابان فردوســی جنب هتل زهره ســاختمان عالی طبقه دوم واحد ششم. 
خواندگان: 1- آقای محمد پاک نهاد 2- خانم نسرین شیروانیان فرزند اصغر همگی 
به نشانی: اصفهان پل شیری ورودی پل شــهید مطهری مجتمع نگار طبقه اول ک پ 
8136813571 خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه وجــه چــک رای دادگاه: درخصوص دادخواســت آقای مرتضی 
خدارحمی فرزند جانعلی با وکالت خانم منیژه شریعت راد به طرفیت 1- خانم نسرین 
شیروانیان فرزند اصغر 2- آقای محمد پاک نهاد دائر بر مطالبه مبلغ 204 میلیون ریال 
وجه 6 فقره چک ش 102159-10/6/95 و 102158-25/9/95 و 102157-25/8/95 و 
102156-25/7/95 و 102160-10/8/95 و 102153-25/6/95 با احتساب خسارات 
دادرســی و تاخیر تادیه، با این توضیح که خوانده ردیــف اول چکهای موصوف را 
صادر کرده و خوانده دیگر به عنوان ضامن ظهرنویسی کرده است دادگاه با مالحظه 
مستندات تقدیمی پیوســت شامل رونوشــت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که 
حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در 
اســتمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی بعمل 
نیامده اســت ادعای خواهان را وارد دانسته و به اســتناد مواد 310 و 312و 313و 
314و 315 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرســی خواندگان 
را بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ مورد مطالبه ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
7281000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 6100000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه محکوم 
و اعالم می نماید خواهان مکلف اســت زمان اجرای حکم هزینه دادرســی خسارت 
تاخیر تادیه را که توســط اجرای احکام محاسبه خواهد شــد در حق صندوق دولت 
پرداخت نمایند رای صادره نســبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 10382 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)352 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609970350100319 دادنامــه:  شــماره   4 /267
9509980350100731 شماره بایگانی شعبه: 950861 خواهان: آقای رجب احمدی 
فرزند علی احمد  به نشــانی: اصفهان خیابان زینبیه بعد از بیمارســتان کوی طالب 
کوی 43 سمت چپ روبروی مدرسه دخترانه درب کرم رنگ همراه: 09132665498 
خوانده: آقای سید عباس بحرینی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعالم ختم 
دادرسی بشرح ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی آقای رجب 
احمدی به طرفیت آقای سید عباس به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی مرحله نخستین به شــرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه مندرجات 
استشهادیه پیوست دادخواست و موادی اظهارات شهود در جلسه دادرسی که همگی 
داللت بر صحت ادعای نامبرده مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی در جهت پرداخت 
هزینه دادرســی پرونده موصوف دارد و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی از 
جانب مدعی علیه بعمل نیامده تا موجب بطالن و بی اعتباری آن را فراهم آورد و دلیلی 
که حاکی از تمکن و توانایی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده و در پرونده 
موجود نیست لذا دادگاه با عنایت بمراتب فوق الذکر و مقررات مواد 513-508-504 
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز صحت ادعای معنونه و اعسار خواهان حکم 
بر معافیت موقت خواهان از تادیه هزینه دادرســی در تمام مراحل رسیدگی مربوط 
به این دعوی را صادر و اعالم می نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیســت روز 
 از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
 م الــف: 10373 شــعبه 1 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

)259 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم

4/298 با توجه به جنبه عمومی جرم و مجهول المکان بودن متهم بدینوسیله به آقای 
مهندس فیلی زاده )محرابی( وفق ماده 115 قانون دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می 
گردد در خصوص اتهام حمل و نگهداری 29/900 کیلوگرم تریاک در پرونده کالسه 
951350 شعبه اول بازپرسی شهرضا الزم است جهت رسیدگی و دفاع از خود ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات 
قانونی اقدام خواهد شد. م الف: 298 شــعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرضا 

)86 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی ) جلسه توجیهی داوران(

4/300 درخصوص دعوی اعظم طالبی به طرف سروش شاطریان مبنی بر طالق جهت 
برقراری جلسه توجیهی داوران وقت رسیدگی به تاریخ 96/6/5 ساعت 11/30 تعیین 
گردیده لذا بدینوســیله مراتب به خوانده مذکور جهت شرکت در جلسه دادگاه اعالم 
 می گردد. ضمنا دادگاه آقای حبیب اله مهرآبادی را به عنوان داور تعیین نموده است .
م الف:  5/2/96/261 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقــی آران و بیدگل)64 کلمه، یک 

کادر(

با مسئوالن

اینستاگردی
آیین اختتامیه سی امین جشنواره  اعظم 

فیلم کودک و نوجوان اصفهان، با حاجی رضازاده
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،استاندار،شهردار اصفهان 
وهنرمندان و عالقه مندان به هنر، در ســاعت ۱8:30 و با سی 

دقیقه تاخیر در تاالر کوثر اصفهان شروع شد.
استاندار اصفهان ضمن اشاره به سابقه ۱0هزار ساله این سرزمین 
و چهار دوره پایتختی مردم هنرمند اصفهان، اظهار داشت: با این 

سابقه، اصفهان شایسته داشتن عنوان »نصف جهان« است.
رســول زرگرپور تصریح کرد: حضور هنرمندان نه تنها باعث 
شادی و خنده کودکان و نوجوانان اصفهان شد، بلکه اصفهان را 

تبدیل به همه جهان کرد.
اصفهان، شایسته برند دائمی جشنواره فیلم کودک 

و نوجوان
وی با تبریک بازگشــت دوباره جشــنواره فیلم های کودک و 
نوجوان به وطن خــود و برگزاری موفق ســی امین دوره این 
جشنواره به مردم فرهنگ دوست اصفهان و مسئوالن متعهد 
سینمایی کشــور، ابراز امیدواری کرد که با تشکیل دبیرخانه 
دائمی جشنواره در اصفهان، شــاهد تشکیل قطب تولید فیلم 

کودک و نوجوان در این شهر باشیم.
زرگرپور تاکید کرد: اصفهان برند دائمی جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان است و این دو هیچ وقت از هم جدا نمی شوند.
وی ضمن گرامیداشت یاد ارحام صدرها، خواجویی ها و زاون ها، 

به وجود فرهادی ها و صدرعاملی ها در اصفهان افتخار کرد.

حضور اثربخش استان اصفهان در تولید فیلم کودک 
و نوجوان

شهردار اصفهان در ادامه، ضمن اشاره به رجعت دوباره پروانه ها 
به اصفهان و پرواز خیــال انگیز آنها بر فراز آســمان آبی هنر، 
اظهارداشت: این مهم بر این حقیقت انگارناپذیری داللت دارد 
که هنر، در تار و پود حیات کهن شــهر اصفهان، نقشی ابدی و 

جاودانه انداخته دارد.
مهدی جمالی نژاد تصریح کرد: در ژرفای آشکار و پنهان فرهنگی 
و هنری این اسطوره شهر، می توان عنوان افتخار آفرین دیگری 
را تحت عنوان »شهر رخدادهای فرهنگی و هنری« در مقیاس 

های جهانی رقم بزنیم.
وی تاکید کرد: تداوم جشنواره های سینمای کودک و نوجوان، 
ضمن اینکه باعث شکوفایی آن می شــود، متناسب با شأن و 
منزلت هنری اصفهان قد می کشــد و به برنــد جهانی تبدیل 

می شود.
شهردار اصفهان خاطرنشان ســاخت: مدیران شهری اصفهان 
باید بدانند که آینده متعلق به کودکان و نوجوانان است و بایستی 
برای ساخت آینده ای بهتر آنها را مدنظر قرار داد تا بتوان زودتر 

به نتیجه رسید.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای ســرمایه گــذاری باید دو اصل 
فناوری های ســخت مثل پردیس های ســینمایی کودک در 
اصفهان و  فناوری های نرم را مدنظر قرار داد گفت: شهرداری 
اصفهان آمادگی دارد که این پردیس ها را با مشــارکت و نظر 

وزارت محترم ارشاد و سازمان ســینمایی کشور، در کمترین 
زمان ممکن احداث کند.

جمالی نژاد از حضور اصفهان در تولید فیلم های کودک و نوجوان 
ابراز خرسندی کرد و گفت: به دلیل اینکه استان اصفهان همیشه 
حضور اثربخشی در این عرصه داشته است، پیشنهاد می کنم در 
حاشیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سال آینده، فیلم های 
کوتاه تولید شــود تا اصفهان به قطب فیلم های کوتاه کودک و 

نوجوان در کشور نیز تبدیل شود.
وی خاطرنشــان کرد: با اراده و کمک هنر ســینما می توانیم 
جهان آینده را بازآفرینی کنیم و دنیایی مشــحون از معنویت، 
صلح، برابری، امنیت وخوشــبختی را برای خــود و دیگران به 

وجود آوریم.
جشنواره فیلم کودک و نوجوان، سرمایه  اصفهان 

است
دبیر سی امین جشنواره فیلم کودک و نوجوان، در ادامه مراسم 
اختتامیه، از همه مردم خوب اصفهان که در این چند روز میزبان 
جشنواره و میهمانان بودند، تشکر کرد و تفاوت این جشنواره را 

با دوره های قبل در چند مورد دانست.
علیرضا رضاداد تصریح کرد: برخی از این تفاوت ها در مقررات، 
نحوه نمایش فیلم هــا و داوری ها بود؛ اما تفــاوت بزرگ آن در 
استقبال و شور و نشاطی به وجود آمده در شهر اصفهان بود؛ چرا 
که زمان اجرای جشنواره از مهرماه به فصل تابستان تغییر کرد و 

این امر حاکی از زمان مناسب 
برپایی جشنواره است.

وی خاطرنشــان ســاخت: 
تجربه همکاری لذت بخش 
ســتاد جشــنواره با مدیران 
فارابی و شهرداری اصفهان، 
جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان را در اصفهان پایدار 

می کند.
به گفتــه دبیر ســی امین 
جشــنواره فیلم کــودک و 
نوجــوان، محــل برگزاری 
جشنواره در سال های آینده 
تغییــر نخواهد کــرد و این 
سرمایه ای برای شهر اصفهان 

است.
رضاداد تغییر رویکرد این دوره را در تغییر فعالیت های جشنواره 
از سمت فعالیت های میدانی به سمت سالن های سینما دانست 
و گفت: ســانس های فوق از ۱0 صبح تا ۲ بامداد نشان از تایید 

این رویکرد داشت.

زرگرپور تاکید کرد:

اصفهان، شایسته برند دائمی جشنواره فیلم کودک و نوجوان

مدیران شهری 
اصفهان باید بدانند 
که آینده متعلق به 

کودکان و نوجوانان 
است و بایستی 

برای ساخت 
آینده ای بهتر آنها 

را مدنظر قرار داد
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فناورانه

به تازگی کیف پولی به نام Volterman ساخته شده که  این وسیله قدیمی 
را به روز کرده است. این کیف پول را می توان به عنوان یک »پاوربانک« وهات 
اسپات وای فای استفاده کرد؛ همچنین کیف پول هوشمند دارای هشدارهای 

امنیتی است و اگر کیف دزدیده شود، از دزد عکس می گیرد!
یکپارچه کردن کیف پول با تلفن هوشمند  و شــارژ کردن آن  یا اضافه کردن 

قابلیت های جی پی اس و ردیابی به این وسیله  پدیده تازه ای نیست. 
جدید ترین بخش این کیف پول هوشــمند، دوربین کوچکی است که درون 
آن تعبیه شده است. اگر کیف پول دزدید و وارد وضعیت »گمشده« شود، این 
دوربین به طور مخفیانه عکســی از فردی می گیرد که آن را باز می کند. این 
تصویر به سرعت به تلفن هوشمند فرد ارسال می شود. به عبارت دیگر  نه تنها 

کاربر می تواند کیف پول خود را ردیابی کند، بلکه مراقب دزد نیز باشد!
این قابلیت به وسیله سیم کارتی ممکن شده که درون کیف پول قرار می گیرد و 
اجازه می دهد تلفن همراه آن را از طریق وب سایت Volterman ردیابی کند.  

 کیف پول هوشمند از دزد عکس 
می گیرد!

 دایناسور ۱۳۲ میلیون ساله
 در کارخانه آجرپزی کشف شد

فسیلی ۱۳۲ میلیون ساله از زمین های یک کارخانه آجرپزی در انگلیس کشف 
شده است. این فسیل یک اسکلت کامل از دایناسوری با ۳ متر قد و ۱۰ متر طول 
است. دانشمندان فسیل دایناسوری که ۱۳۲ سال میلیون قبل می زیسته در یک 
کارخانه آجرسازی در سوری انگلیس کشف کرده اند. در ماه فوریه بولدوزری 
در این کارخانه هنگام کار یک بلوک بزرگ از زمین بیرون آورد که حاوی یک 
تکه استخوان بود. پس از آن دانشــمندان بقایای این دایناسور را از زیر خاک 

بیرون آوردند.
سارا مور و جیمی جوردان، دو باستان شناس انگلیسی طی بازه ای یک ماهه ۷ 
بلوک از زمین این کارخانه استخراج کردند که در مجموع یک اسکلت کامل را 
تشکیل می دهد. آنها معتقدند فسیل کشف شده یک دایناسور ایگوانودون است 

که  ۳ متر قد و ۱۰ طول طول داشته است.
وزن این خزنده نیز 4/6 تن )هم وزن یک فیل آفریقایی( تخمین زده می شود.

این اسکلت که »ایندی « نام گرفته اکنون در مرکز تحقیقاتی فسیل گالور در 
معرض نمایش عموم است.

 Fastbrickشــرکت کاترپیالر با ســرمایه گذاری دو میلیون دالری در پروژه
Robotics،موفق به طراحی یک روبات شده است که می تواند اسکلت یک خانه 
را در کمتر از سه روز بسازد. این روبات که Hadrian X نام دارد، از یک بازوی ۳۰ 
متری )98 فوت( تشکیل شده که به یک کامیون متصل شده است.عملکرد این 
سیستم به این صورت است که یک مدل سه بعدی CAD از خانه به سیستم وارد 
شده و به دنبال آن دستورالعمل ها، روبات قادر به برش و قرار دادن تا ۱۰۰۰ آجر 
در ساعت بوده که شامل ساخت درب ها، پنجره ها و کانال ها برای سیم کشی برق 
و لوله کشی است. الیه نازکی از مالت و دیگر مصالح چسبنده از راه لوله به بازوی 
این دستگاه رسیده و در ساختن بنا مورد استفاده قرار می گیرد. این روبات در ابتدا 
در سال ۲۰۱5 معرفی شد و توجه شرکت کاترپیالر را جلب کرد. این شرکت از 
طریق تفاهم نامه با شرکت Fastbrick همکاری خود را آغاز کرد. این دو شرکت 
به دنبال یافتن روش های جدید برای استفاده از این روبات در ساخت و ساز در 

کشورهای مختلف هستند.

علمپژوهی

حتما تا به حال خبر تولید پوست مصنوعی به گوشتان 
خورده اســت، اما هیچ یک از نمونه های تولیدی تا به 
امروز به اندازه آنچه که در ادامه به شما معرفی می کنیم 

با نمونه واقعی برابری نمی کرده اند.
پژوهشگران ژاپنی موفق شــده اند نوعی بافت پوستی 
را در محیط آزمایشــگاه کشــت دهند کــه عالوه بر 
فولیکول های مو، حاوی غده هــای تولید کننده عرق 
و چربی است. روش کار پژوهشگران این بوده که ابتدا 
سلول های موجود در بزاق دهان موش را دریافت کرده 
و در ادامه آنها را به اشکالی مشابه به سلول های بنیادی 
با قابلیت تولید پوست درآورده اند. پوست کشت شده 
به بدن موش هایی که سیســتم ایمنی بدنشان دچار 
نقص بوده پیوند داده شده و بدون هیچ گونه مانعی در 

آن رشد کرده است.
البته اگر نگاهی به تصویر شاخص این مطلب بیندازید 
در خواهید یافت که پوســت کشت شــده توسط این 
پژوهشگران اندکی وحشتناک اســت و شکلی شبیه 
به زگیل دارد، اما به طور کلی اگر بخواهیم بگوییم در 
سالمت کامل بوده، رفتاری عادی از خود نشان می دهد 
و با بافت های طبیعی بدن موش نیز پیوند خورده است.

البته این تکنیک هنوز هم راه درازی را برای فراگیرتر 
شــدن در پیش دارد و فعال نمی تــوان آن را وارد فاز 
عملیاتی کرد. با این همه، دانشمندان برآورد کرده اند 
که آزمایش این بافت روی انســان ظرف ۱۰ سال آتی 

امکان پذیر خواهد شد.
در هر صورت، اگر این فرآیند با موفقیت روی انســان 
پیاده سازی شود، انفجاری در دنیی پزشکی رخ خواهد 
داد. چناچه تا به حال بخشی از بدن شما دچار سوختگی 
شدید شده یا به بیماری خاصی مبتال هستید که پوست 
را از بین می برد می توانید امیدوار باشید که به لطف این 
کشف پوست خود را بدون آنکه امکان تشخیصش برای 

دیگران وجود داشته باشد بازسازی کنید.

ژاپنی ها پوستی با قابلیت 
 غدد تعرق و رشد مو ساخته اند

ساخت برچسبی به اندازه یک اتم برای شناسایی کاالی تقلبی
محققان یک برچسب احراز هویت با ضخامت یک اتم ساخته اند که می توان با قرار دادن 
آن روی محصوالت، کاالهای تقلبی را شناســایی کرد. این فناوری ساده و ارزان که از 
طریق تلفن هوشمند کار می کند به زودی سبب می شود عصر اجناس تقلبی پایان یابد.

این روبات در کمتر از ۳ روز یک ساختمان 
بنا می کند

هوش سنج

ســه نفر در هتلي یک اتاق مي گیرند ، هتلدار بابت یک 
شب کرایه اتاق ۷5 دالر از آنها مي گیرد ولي بعدا متوجه 
مي شود که اشــتباه کرده و باید۷۰ دالر مي گرفته است. 
او 5 دالر به پیشخدمت هتل مي دهد که براي مسافران 
ببرد. پیشخدمت ۳ دالر به آنها می دهد و ۲ دالر را براي 
خودش بردارد. بعدا پیشخدمت با خود فکر مي کند که 
هر یک از مســافران ۲4 دالر براي کرایــه اتاق پرداخت 
کرده اند و خودش هم ۲ دالر دارد ... این مي شود ۷4 دالر 

۷4=۲+۲4×۳ ؛یک دالر دیگر چه شده است؟

حداکثر ۲۰ نفر  چون  ۲۰ کمترین جراحت می باشد. 
حداقل صفر چون  ۲۰+۷5 کمتر از ۱۰۰ می باشد.

مبین جرموز از اصفهان

  معمای شماره ۲۱79

  جواب معمای شماره ۲۱78

کسانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده اند 

اگر شما مشغول انجام کارهای مهمی هستید و تلفنتان 
 Focus Lock ،باعث از بین رفتن تمرکز شما می شود
اپلیکیشنی است که کامال مناسب حال و احوال کاری 

شما خواهد بود.
اپلیکیشــن کوچک و کم حجم فوکــس الک، جلوی 
فعالیت اپلیکیشن های مورد نظر شما را برای مدت ۲5 
دقیقه می گیرد و سپس برای استراحت 5 دقیقه به شما 
اجازه اجرای آنها را می دهد؛ البتــه امکان تغییر مدت 
زمان قفل و اســتراحت وجود دارد. با اجرای اپلیکیشن 
قفل شده در زمان ممنوعیت اســتفاده، با صفحه قفل 
فوکس الک مواجه خواهید شد و شــما را به صبر برای 

زمان استراحت دعوت می کند.
برای شروع اپلیکیشــن را باز کنید، کلمه عبور اولیه را 
بزنید: ۰۰۰۰ و سپس اپلیکیشن های مخل تمرکزتان 
را انتخاب کنید. پس از مراجعه به صفحه تنظیمات تنها 
۳ گزینه خواهید دید: تغییر کلمه عبور و تنظیم مجدد 

مدت زمان استراحت و قفل
نکته جالبی که در فوکس الک دیده شــد این است که 
شما دیگر نیازی به خاموش کردن نوتیفیکیشن ها، قرار 
دادن دســتگاه در حالت پرواز یا حتی خاموش کردن 
کامل تلفن نخواهید داشــت؛ چرا کــه در این صورت 
 امکان دارد تماس تلفنی یا پیامک مهمی را از دســت 

بدهید.
 ایــن اپلیکیشــن همزمان با روشــن بــودن تلفن به 
 خوبی جلــوی فعالیــت مزاحمین دیجیتالی شــما را 

می گیرد.
امیدواریم با فوکس الک با تمرکز بهتری به امور کاری و 

مهم خود بپردازید.
شــما می توانید ایــن اپلیکیشــن کاربــردی را برای  
 افزایش تمرکزتان با اســتفاده از وارد کردن  این لینک  
   goo.gl/FmjHuY  در مرورگر از پلی اســتور دانلود 

کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

Focus Lock کمک به تمرکز بیشتر با اپلیکیشن

تعرفه اینترنت سایت های داخلی 
نصف می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از کاهــش 5۰ درصدی تعرفه 
اینترنت تمامی سایت هایی که سرور داخلی دارند تا دو هفته آینده 
خبر داد. محمود واعظی در حاشیه بازدید از همایش تی جی سی 
با اشاره به کاهش 5۰ درصدی تعرفه اینترنت سایت های داخلی، 
اظهار کرد: با راه اندازی شبکه ملی اطالعات در مرحله ی اول ۱۰۰ 
سایت، سپس ۲5۰ سایت و در حال حاضر 5۱۰ سایت برتر داخلی 
از تعرفه 5۰ درصدی نســبت به تعرفه بین الملل استفاده کردند. 
وی ادامه داد: همچنین تا دو هفته آینده تمامی ســایت هایی که 
از سرورهای داخلی استفاده می کنند از کاهش 5۰ درصدی تعرفه 
اینترنت بهره مند خواهند شد و این موضوع در مراسم راه اندازی فاز 

سوم شبکه ملی اطالعات اعالم می شود.

منتظر معرفی تبلت نوکیا نباشید   
شرکت فنالندی منتظر است دومین دســته از تلفن های خود را 
 HMD مدیر بازاریابی ،Pekka Rantala .به زودی معرفی کنــد
Global، در مصاحبــه با یکی از مطبوعات فنالنــد از برنامه های 
آینده این شرکت خبر داده است. Rantala اعالم کرده که نوکیا 
برنامه ای برای تولید تبلت های اندرویدی ندارد. این خبر بسیاری از 
طرفداران نوکیا را که منتظر تولید تبلتی مانند Nokia N1 بودند، 
ناامید خواهد کرد. این تبلت نوکیا محصول سال ۲۰۱4 بود که تنها 
در کشور چین عرضه و با استقبال بسیار خوب کاربران مواجه شد. 
وی گفته است که تمرکز شرکت روی تولید گوشی های هوشمند 
اســت و برنامه ای برای تولید تبلت نوکیا در سال ۲۰۱۷ نخواهند 
داشت. براساس شــایعات، نوکیا 9 با صفحه نمایش 5/۳ اینچی و 
کیفیت QHD و پردازنده اســنپدراگون 8۳5 عرضه خواهد شد. 
مدل های مختلــف این محصــول، بــا رم 6 و 8 گیگابایت عرضه 
می گردند. در قسمت دوربین نیز، نوکیا 9 مجهز به دو دوربین ۱۳ 
مگاپیکسلی خواهد بود. تصاویر و طراحی های زیادی از این محصول 
انتشار یافته که در هر کدام ویژگی های متفاوتی برای آن ذکر شده 
است. کارشناسان زمان عرضه نوکیا 9 را سه ماهه سوم سال عنوان 

می کنند و قیمت آن را نیز 699 دالر تخمین زده اند.
شایعات، نوکیا ۷ و نوکیا 8 را محصوالت دیگر شرکت فنالندی عنوان 
کرده اند که به زودی رونمایی خواهند شد. همچنین این شرکت از 
گوشی های جدیدی، که قبال در ســایت TENAA دیده شده بود، 

رونمایی خواهد کرد.

تلفن با صفحه نمایش هولوگرافیک 
به بازار می آید

یک شرکت تولید کننده دوربین های دیجیتال قصد دارد یک تلفن 
هوشــمند ماژولی با صفحه نمایش هولوگرافیک سه بعدی برای 

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بسازد.
شــرکت Red که برای تولید دوربین های دیجیتال با کیفیت باال 
مشهور اســت، به تازگی اعالم کرده محصول جدیدش یک تلفن 
هوشمند اســت.این موبایل که »هیدروژن« نام گرفته یک تلفن 
هوشمند ماژولی همراه یک صفحه نمایش هولوگرافیک سه بعدی 

برای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده است.
شرکت تولید کننده اعالم کرده این تلفن همراه در دو نسخه تولید 
می شــود که نســخه با قاب تیتانیومی ۱595 دالر و نسخه قاب 

آلومینیومی آن ۱۱95 دالر قیمت گذاری شده است.
این موبایل از اوایل ۲۰۱8 به سراسر جهان ارسال خواهد شد و هم 
اکنون نیز در وب سایت این شرکت برای پیش سفارش عرضه شده 
است. البته RED هنوز اعالم نکرده شیوه کارکرد دستگاه چیست و 
احتمال دارد طراحی آن نیز تغییر کند. تاکنون فقط مشخص شده 
دستگاه مجهز به سیســتم عامل اندروید خواهد بود و دارای چند 
ویژگی اضافی است که فراتر از تصور معمول از یک تلفن هوشمند 
است. این شرکت همچنین اعالم کرده پس از عرضه اولیه موبایل 
مذکور به دلیل محدودیت های تولید صفحه نمایشــگر نمی تواند 

تمام سفارش های خرید را به موقع تحویل دهد.

 افشای مشخصات گوشی ضد آب 
» موتوایکس ۴«

شــرکت لنوو از موبایل جدید »موتو ایکس 4« رونمایی کرده که 
می توان آن را در عمق ۱/5 متری آب نگه داشت.

به تازگی تصویری از جدیدترین گوشــی لنوو منتشر شده است. 
 این موبایل که توســط موتورال )زیرمجموعه لنوو( تولید می شود

 Moto X۴ نام گرفته اســت. همراه این عکس ها مشخصات این 
موبایل نیز اعالم شده است.

مدل جدید Moto  قرار اســت در اواخر ۲۰۱۷ میالدی رونمایی 
شود. این موبایل هم مانند نمونه قبلی قالبی آلومینیومی دارد.

موتوایکس 4 که طیف قیمتی آن متوسط است، دارای پردازشگر 
کوالکام اسنپدارگون 6۳-، تراشه با 8 هسته ، صفحه نمایش فول 

اچ دی و 4 گیگابیت RAM و 64 گیگابیت حافظه داخلی است.
  مجهز به یک باتری ۳ هزار میلی آمپری است. جالب آنکه می توان 
آن را به مدت ۳۰ دقیقه در عمق یک و نیم متری آب نگه داشت. این 

تلفن همراه، دو دوربین پشتی با 8 و ۱۲ مگاپیکسل دارد.
اما دوربین سلفی آن ۱6 مگاپیکسل اســت.  جالب آنکه لنوو هم  

حسگر اثر انگشت را در تلفن هوشمند خود به کار برده است.

ظریف ترین شارژر دیواری جهان 
برای موبایل

کمپانی کادو) Kado (ظریف ترین شــارژر دیواری برای موبایل 
را رونمایی کرد.این شــارژر تنها 5 میلی متر ضخامت دارد و کابل 
با طرافت خاصی به دور شــارژر تا می خورد. خروجی 5 ولت و ۲.۱ 
امپ برای این شــارژر تعریف شده و گوشــی هایی تا رنج ۱۰ وات 
را پشتیبانی می کند. قیمت این شــارژر ۳9 دالر تعیین شده و از 

دسامبر ۲۰۱۷ به دست مصرف کننده خواهد رسید.

این مــاده بازتابنده انتخابی راه مناســبی بــرای محافظت 
فضانوردان در مقابل پرتوهای فضایی است. 

به گفته محسن رحمانی، سرپرســت این مطالعه از دانشگاه 
ملی استرالیا، این نانوماده چنان نازک است که هزاران الیه 
از آن می تواند بر سر ســوزن جای گیرد؛ همچنین می توان 
این ماده را روی هر ســطحی، از جمله لباس فضانوردی، به 

کار گرفت.
به گفته دکتر رحمانی، خواص نوری ایــن نانوماده، قابلیت 
تعامل با نورهــای ورودی و تغییر خواص آنهــا را دارد. وی 
در ادامه افزود: »با تنظیم دمای الیــه نازکی از این نانوماده، 

می توان ویژگی های نوری این ذرات نــازک را کنترل کرد؛ 
کاربر می تواند به دلخواه، کل سطح را شیشه ای کند و به نور 
اجازه ورود به محیط را بدهد یا سطح را به حالت بازتابی تغییر 

دهد که انعکاس دهنده نور شود.«
این ماده می تواند منجر به ظهور آینه هایی شود که سریعا به 
پنجره های شفاف تبدیل می شوند و چند لحظه بعد دوباره به 

حالت آینه بازمی گردند.
به کمک این نانوماده در یک روز گرم، می توان شیشــه های 
شفاف پنجره را به آینه تبدیل کرد تا نور خورشید را منعکس 

کند و گرما را بیرون نگه دارد.

یکی از قابلیت های بازتاب انتخابی نور این است که می تواند 
دمای یک ماشین پارک شــده زیر نور خورشید را پایین نگه 

دارد.
 به گفته دکتر رحمانی این مــاده قادر به منعکس کردن نور 
از هر دو طرف است؛ به عبارت دیگر هر دو طرف یک شیشه 
پنجره را می توان بــه آینه تبدیل کــرد. وی بیان می کند با 
سرمایه گذاری درست می توان این نانوماده را طی دو تا سه 

سال آینده روانه بازار کرد.
در حــال حاضریک تیــم تحقیقاتی متشــکل از هشــت 
 دانشــمند در دانشــگاه ملی اســترالیا روی این پروژه کار 

می کنند.
 دکتر رحمانــی می گوید: »اختــراع ما کاربردهــای بالقوه 
 زیادی دارد، بــرای مثال می توان پوســته بســیار نازکی ا

ز این مــاده را روی لباس فضانوردان و یا ســطح ماهواره ها 
اعمال کرد تا از آنهــا در مقابل تابش اشــعه های خطرناک 
فرابنفش و مادون قرمز در محیط هــای مختلف محافظت 

کند.«
تکنولوژی کنونی محافظــت از لباس فضانــوردان، جذب 
انرژی های مضر اســت؛ در حالی که به کمــک این نانوماده 

می توان این انرژی را منعکس کرد.
رحمانــی در ادامه افــزود: »تکنولــوژی ما، در مقایســه با 
تکنولوژی فعلی، به طور قابل توجهی آستانه مقاومت در برابر 

تابش اشعه های مضر را افزایش می دهد«.
به گفته محققان این ماده دارای توانایی بازتاب انتخابی انواع 

مختلف نور است. 
همچنین در صرفه جویی انرژی گرمایی و سرمایی در محیط 
خانه کاربرد دارد. کاربر به کمک این نانوماده می تواند میزان 
عبور نور از شیشه پنجره در فصل های مختلف سال را کنترل 

کند.
با اســتفاده از این لینک  goo.gl/KN4jZr   می توانید در 

ویدئویی نحوه عملکرد این شیشه را تماشا کنید.

دانشمنداناسترالیاییبهرهبرییکمحققایرانی،موفقبهساختنانومادهایشدندکهقادربهتبدیل
پنجرهبهآینهوبرعکس،بنابهدستورکاربر،است.تنهاکاریکهشمابایدبکنید،تنظیمدمایآناست.

یک محقق ایرانی راز دستور دادن به شیشه را کشف کرد

رییس سازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره دوستی حداکثر 
تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: این ماهواره حدود شش ماه 
اســت که در نوبت پرتاب قرار داد و پیــش بینی می کنیم 

حداکثر تا هفته دولت پرتاب شود.
محسن بهرامی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر در مورد 
وضعیت ماهواره های در نوبت پرتاب سازمان فضایی ایران 
گفت: هم اکنون شش ماه اســت که ماهواره سنجش از دور 

در نوبت پرتاب قرار دارد اما فرآیند پرتاب در اختیار سازمان 
فضایی نیست.

وی اظهار کرد: امیدواریم که قبل از هفته جهانی فضا که در 
مهرماه است و حتی زودتر از آن بتوانیم این ماهواره را به فضا 

پرتاب کنیم.
رییس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: مشکالت اجرایی 
در پرتــاب این ماهــواره وجود دارد و مشــکل فنی خاصی 

برای آن نیســت. به همین دلیل تا زمان پرتاب ما مجبوریم 
هر دو هفته یک بار این ماهــواره را کنترل و آمادگی خود را 
همچنان حفظ کنیم. بهرامی در مــورد ماهواره مصباح که 
پیش از این گفته بود این ماهواره به موزه می رود و اظهارات 
جدید وزیر ارتباطات که این موضــوع را نفی می کند تاکید 
کرد: هر ماهواره از زمان تصویــب تا زمان پرتاب آن نیازمند 
تصمیم گیری های متفاوتی است و از آنجا که ماهواره مصباح 
از سال 85 آماده پرتاب بود تصمیم برای پرتاب آن پس از ۱۱ 

سال نیازمند بررسی های بیشتری است.

ماهواره »دوستی« به زودی پرتاب می شود
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يادداشت
کشف بیش از 4 تن عسل تقلبی در گلپایگان

حسین بساطی ،فرمانده انتظامی گلپایگان در خصوص کشف مقادیری عسل 
تقلبی اظهار داشت:  4 هزار کیلوگرم عسل تقلبی و فاقد هرگونه مجوز بهداشتی 

در این شهرستان کشف و ضبط شد.

ويژه

شهیدپرورترین روستای اصفهان 
میزبان یادواره شهدای گمنام

21 تیر ماه صورت می گیرد؛

 برگزاری همایش 
»میانچال مدار معرفت« در کاشان

ريیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خبرداد:

 اجرای طرح مبارزه با سن مادر 
در مزارع کشاورزی دهاقان

فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه مطرح کرد:

 کاهش وقوع جرایم 
در شهرستان شاهین شهر و میمه

به همــت هیئت امنای امامــزاده بی بی  آران و بیدگل
زینب)س( وهیئت امنای شهدای گمنام 
یزدل، مراسم یادبود شهدای گمنام یزدل برگزار شد.مراسم یادبود 
شهدای گمنام روســتای یزدل با هدف ارج نهادن به مقام شامخ 

شهیدان ۱۵ تیرماه در صحن شهدای گمنام یزدل برپا شد.
روستای یزدل در غرب شهرســتان آران و بیدگل قرار دارد که در 
زمان جنگ با داشتن ۱۲۰۰ نفر جمعیت، ۵۲۲ شهید گلگون کفن 
را به انقالب واسالم هدیه کرد و به عنوان روستای نمونه شهید پرور 

در استان اصفهان مشهور است.

همایــش »میانچــال مــدار معرفــت« ویژه  کاشان
بزرگداشت و معرفی شــخصیت آیت ا... حاج 
آقارضا مدنی، با سخنرانی آیت ا... مرتضی مقتدایی دبیر دوم عضو 
شــورای عالی حوزه های علمیه در دارالمومنین کاشــان برگزار 
می شود. دبیر همایش »میانچال مدار معرفت« در نشست خبری با 
اصحاب رسانه گفت: این همایش با موضوع »نقش مسجد و مدرسه 
علمیه آیت ا... العظمی مدنی کاشانی در انقالب اسالمی« ساعت 
۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در تاالر آزادی دانشگاه کاشان 
با اجرای ویژه برنامه های متنوع برگزار می شود.حسینعلی مدنی، 
پخش پیام صوتی تصویری آیت ا... سبحانی به همایش و سخنرانی 
آیت ا... مقتدایی دبیر دوم عضو شــورای عالی حوزه های علمیه و 
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه را از جمله برنامه های اصلی 
همایش میانچال مدار معرفت برشمرد. به گفته وی، اجرای تواشیح، 
پخش کلیپ معرفی شخصیت آیت ا... مدنی کاشانی )ره( و نقش 
وی در انقالب،  برگزاری نمایشگاه عکس و لوازم شخصی آیت ا... 
مدنی و رونمایی از ســردیس آیت ا... مدنی کاشانی و  نصب آن در 

پارک موقوفه وی از دیگر برنامه های همایش است.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان  دهاقان
از اجرای طرح مبارزه با ســن مادر در مزارع 
کشاورزی دهاقان خبرداد. امیر صفرپور با بیان این مطلب، اظهار 
داشت: از اسفندماه سال گذشته با حضور اعضای شبکه مراقبت در 
۹۰۰ هکتار از مزارع غالت، طرح مبارزه با سن مادر در شهرستان 
صورت پذیرفت.  وی افزود : با توجه بــه اینکه ماه های فروردین، 
اردیبهشت و خرداد فرصت طالیی مبارزه علیه آفات و بیماری ها ی 
باغی است، برگزاری کالس های آموزشی وارائه اطالعات الزم در 
مرحله اول و سپس با حضور در باغات و بازدیدهای میدانی در سطح 
 IPM ۲۵۰ هکتار از باغات با آفت کرم خراط در قالب اجرای طرح
مبارزه کرد. رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان باتوجه 
به طرح مبارزه با علف های هرز در سطح ۷۰۰ هکتار، اذعان داشت: 
سرکشی از گلخانه ها در سطح ۱۳۰ هکتار و بازدید از مزارع غالت 

و حبوبات ۱۶۰۰ هکتار، صورت گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه  شاهین شهر
در نشستی با مردم شاهین شــهر در مسجد 
فاطمیه این شهر گفت: درحالی که این شهرستان به لحاظ جمعیت، 
پنجمین شهرستان پرجمعیت استان اصفهان است، اما به لحاظ 
کاهش جرایم، یازدهمین شهرســتان این استان است. سرهنگ 
رجبعلی مختاری افزود: وقوع جرایم سخت نیز در این شهرستان 
کاهش یافته و به ۳ تا 4 مورد در ســال رســیده است. مختاری با 
قدردانی از همکاری مردم، دستگاه های قضائی، امنیتی و اجرایی 
در بهبود ضریب امنیت این شهرســتان خاطرنشــان کرد: اراده 
کارکنان نیروی انتظامی این اســت که جایگاه امنیت شهرستان 

شاهین شهر و میمه را به رتبه نخست در استان اصفهان برسانند.
شهرستان شاهین شهر و میمه، با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، در 

۱۹ کیلومتری شمال شهر اصفهان قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد در مراسم بدرقه و اعزام گروه های جهادی گفت: از جمله برنامه های   نجف آباد
بسیج، محرومیت زدایی و اعزام گروه های جهادی حوزه های مقاومت به مناطق محروم است.

مهدی ساعی اعزام این گروه را سومین اعزام طی روزهای گذشته بیان کرد و افزود: بسیج سازندگی نجف آباد دارای ۱۶ گروه 
جهادی است که به صورت قرارگاهی اداره می شود.

ساعی درباره اهمیت بسیج در بدنه نظام تصریح کرد: اصل همه جانبه بودن 
بســیج یعنی حضور در تمام صحنه های انقالب، زمانی در کنار امام)ره( در 
سرنگونی رژیم شاهنشاهی، دوران دفاع مقدس که حضور بسیجیان باعث 
تغییر جنگ به نفع ایران شد، حضور بسیج در تمام ادوار در کنار دولت ها در 
طرح های مختلف، مصداق احساس مسئولیتی است که شهدا در دوران دفاع 

مقدس کردند و امروز این احساس وظیفه به عهده بسیجیان است.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج نجف آباد در ادامه گفت: اعتقاد داریم که هر 
پایگاه بســیج ما باید یک گروه جهادی برای محل و محدوده اســتحفاظی 
خودش باشد و تنها صرف فصل تابستان نباشد بلکه در طول سال پایگاه های 
بسیج در محدوده خود خدمت رســانی کنند که امروز جهادگران بسیجی، 

ادامه  دهندگان راه شهدا هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد: 

جهادگران بسیجی ادامه دهندگان راه شهدا هستند

رییس اداره کار و رفاه و تامین اجتماعی خوانسار  خوانسار
گفت: دوره آموزشــی حفاظت ایمنی و بهداشت 

مسئوالن ایمنی فنی غرب استان در خوانسار برگزار می شود.
حبیب ا... فرهمند در حاشیه برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت 
اظهارداشت: دوره آموزشی حفاظت ایمنی و بهداشت مسئوالن ایمنی 
فنی غرب استان به مدت یک هفته در مرکز فنی حرفه ای خوانسار در 
حال برگزارمی شود. وی افزود: در این دوره آموزشی ۲۵ نفر از مسئوالن 
فنی واحدهای اقتصادی غرب اســتان اصفهان به مدت 4۰ ســاعت 
آموزش های الزم را فرا می گیرند.رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خوانسار گفت: بر اساس آیین نامه مصوب وزارت کار واحدهای کارگری 

با تعداد بیش از ۲۵ کارگر باید مسئول ایمنی استخدام کنند.
 وی افزود: مسئوالن ایمنی واحدهای کارگری  باید دو دوره آموزشی 

ایمنی عمومی و ارزیابی لیست را طی کنند.

رییس اداره کار و امور اجتماعی چادگان در جلسه   چادگان
ستاد ســاماندهی امور جوانان شهرستان چادگان 
اظهار کرد: امور جوانان، کار گسترده و پیچیده ای است و با توجه به اینکه 
اکثریت جامعه نیز جوانان هستند بنابراین همه در رابطه با امور جوانان 
باید یاری گر باشند. علی اکبر میرزایی همچنین با اشاره به آغاز اجرای 
طرح کاج )کارانه اشتغال جوانان( گفت: کلیه فارغ التحصیالن می توانند 
برای حضور در طرح کارورزی در سامانه اعالم شده ثبت نام کنند و جوانان 
به واحدهای تولیدی و فنی معرفی خواهند شد و در رشته تخصصی خود 
فعالیت کنند، جوانان در این طرح زمانی که در واحدها مشغول می شوند 
نیز حق بیمه توســط دولت پرداخت می شــود. رییس اداره کار و امور 
اجتماعی چادگان ادامــه داد: جوانان با فرآیند کار آشــنا و کارفرما نیز 
نیروهای توانمند را شناسایی و پس از ۶ ماه جذب می شوند و اجرای این 
طرح می تواند راهگشایی برای امور جوانان در حوزه فنی و حرفه ای باشد.

 ريیس اداره کار و رفاه و تامین اجتماعی 
خوانسار خبرداد:

برگزاری دوره آموزش 
حفاظت ایمنی و بهداشت 

ريیس اداره کار چادگان:

طرح کاج، درهای اشتغال 
را روی جوانان می گشاید

فرماندار گلپایگان در جلسه صیانت از حقوق شهروندی در فرمانداری اظهارداشت: جلسه صیانت   گلپايگان
از حقوق شهروندی در راستای ابالغیه وزارت کشور و برای امنیت از حریم عمومی و دستگاه های 
اجرایی است که باید تمام  ادارات و ارگان های دولتی در سال، چهار جلسه صیانت از حقوق شهروندی را برگزار کنند.

حسین فراست افزود: یک درصد اعتبارات جاری یا تملک دارایی ادارات باید در زمینه  کار فرهنگی استفاده شود.
فرماندار گلپایــگان با بیان اینکــه ادارات پرجمعیــت مانند آموزش و 
پرورش و ... در راســتای صیانت از حقوق شهروندی جلساتی را تشکیل 
دهند، گفت: منشور اخالقی باید در تمام ادارات برای اطالع ارباب رجوع 
از وظایف و نحوه کار ادارات خدمات رسان در یک تابلوی اعالنات نصب 
شود تا ارباب رجوع در مراجعه به ادارات وظایف و نحوه خدمات را بداند 

و از سوال بپرهیزد.
وی تاکید کرد: تکریم ارباب رجوع به منزله صیانت از حقوق شهروندی 
است و باید حق و حقوق هر شهروند رعایت شود، در طول سال بازرسی 

برای عملکرد ادارات انجام می شود.
فراست گفت: ادارات پرجمعیت یک روز را به عنوان مالقات عمومی تعیین 

کنند تا شهروندان هنگام مراجعه از حضور مدیر اداره مطلع و برای انجام کار دچار بروکراسی اداری نشوند.

فرماندار گلپايگان:

تکریم ارباب رجوع به منزله صیانت از حقوق شهروندی است

اجرای تئاتر خیابانی کودکان در فریدونشهر

اخبار

رییس هیئت مدیــره خیریه معلوالن و 
سالمندان کوثر اردســتان اظهار کرد: 
اینکه از ویژگی هــای ممتاز مردم بافرهنــگ و فهیم منطقه 
اردســتان و در کل ایرانی ها، تکریم سالمندان و سالخوردگان 
در خانواده و جامعه است تردیدی نیست ولی همیشه مواردی 
استثنایی و ضروریاتی پدیدار می شــود که عدم توجه به آن 

مشکل ساز خواهد بود.
محمد حسین قاسم زاده افزود: مراکز نگهداری از سالمندان، 
طی چند دهه اخیر شــکل گرفته و دالیل به وجود آمدن آن، 
قطعا بی رحمی انســان امروز و حق ناشناسی جوانان نیست و 
مانند این است که بگوییم پدران و مادرانی که فرزندان خود را 
به مهد کودک می سپارند، از مهر و محبت بی بهره اند و آنچه 
کودکان خردســال را به مهدکودک و افراد کهنسال را به خانه 
سالمندان روانه می کند، لزوم وجود حمایت و نگهداری ویژه ای 
اســت که در زمانی خاص، والدین و فرزندان این افراد قادر به 

ارائه آن نیستند.
قاسم زاده تاکید کرد: با توجه به اینکه سالمندان توانایی انجام 
کارهای روزانه مربوط به خودشان را به تدریج در اثر بیماری های 
جسمی یا روانی از دست می دهند و کسی هم در محیط خانه 
شرایط رسیدگی و یاری دادن به فرد سالمند را نداشته باشد، 
ناگزیر به علت گرفتاری های خانوادگی، عدم تمکن مالی، عدم 
امکان استخدام پرســتار خصوصی وضع نگهداری سالمند در 

خانه روز به روز دشوارتر می شود.

رییس هیئت مدیره خیریه کوثر اردستان گفت: شاید ضرورت 
ایجاب کند افراد سالمند و نیز سالمندانی که در شرایط دیگری 
مانند نارسایی فیزیکی و روانی قرار دارند در مراکز مناسبی که به 
منظور نگهداری و مراقبت کامل از سالمندان تاسیس می شوند 

اقامت کنند و به طور موقت یا دائم به زندگی خود ادامه دهند.
وی با اشاره به شرایط موجود بیان کرد: سالمندانی در منطقه 
وجود دارنــد که یا از نعمت داشــتن فرزند محــروم بوده و یا 
فرزندشان زودتر از خودشان از دنیا رفته و این افراد در شرایط 
نامناسب و یا با کمک همســایگان به زندگی خود ادامه داده و 

گاهی اوقات با اتفاقات ناگواری مواجه می شوند.
قاسم زاده خاطر نشان کرد: مرکز کوثر اردستان دارای بخش 
نگهداری از معلوالن نیز می باشــد که احداث این بخش هم از 
ضروریات برای منطقه بوده و این اقدام هم بر اساس آمار و با نظر 

موافق سازمان بهزیستی صورت گرفته است.
رییس هیئت مدیره با بیان اینکه در این بخش، از معلولینی که 
نگهداری آنان در منزل دشوار است نگهداری همراه با آموزش و 
توانبخشی به عمل می آید، هم اینک تعدادی از معلوالن نیز در 
مراکز خارج از شهرستان بستری و تعدادی نیز در نوبت پذیرش 
قرار دارند. وی خیریه کوثر اردســتان  را طرح جامعی دانست 
که با پیش بینی هایی که در آن صورت گرفته و به تدریج و به 
صورت مرحله به مرحله احداث خواهد شد، مکانی آبرومند و 
برخــوردار از بهترین امکانات برای زندگــی کردن معلوالن و 

سالمندان خواهد بود.

ريیس هیئت مديره خیريه کوثر اردستان:

خیریه کوثر اردستان طرحی جامعه 
برای سالمندان و معلوالن است

  مرکز کوثر 
اردستان دارای 
بخش نگهداری 

از معلوالن نیز 
می باشد که احداث 

اين بخش هم از 
ضروريات برای 

منطقه بوده است

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور در  دومین گردهمایی رزمنــدگان تبلیغات  شهرضا
تیپ های قمر بنی هاشم و بقیه ا... که در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شهرضا برگزار شد، عنوان کرد: تبلیغات از ارکان مهم در 
حوزه دفاع مقدس محسوب می شود، رزمندگان در این بخش 
با تقویت روحیه اعتقادی و ارزشی نیروهای ایرانی و نیز ایجاد 

شور و شعف در بین آنها، خدمات بزرگی را انجام دادند.
غالمعلی حیدری اظهار کرد: در آن دوران سرنوشــت ساز با 
کمترین امکانات خدمات بزرگی انجام شد که برای همیشه 
ماندگار است؛ البته در شــرایط فعلی هم رزمندگان تبلیغی 
درسنگری جدید و به مراتب حساس تر باید در برابر شبهات 

ایجاد شده از سوی دشمن ایستادگی کنند.
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشــور بیان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۲۰۰ شبکه فارسی زبان  علیه جمهوری اسالمی 
فعالیت می کنند که این وضعیت نشان دهنده اهمیت نظام 
اسالمی در تاثیر گفت وگوی انقالبی در جهان است اما باید 

برای مقابله با این تهاجم اقدامات اساسی انجام شود.
حیدری تصریح کــرد: مبانی اعتقادی بــه عنوان مهم ترین 
ارکان پیروزی انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس است، اما 
امروزه از سوی دشمنان مورد تعرض قرار گرفته و برای تحقق 
اهداف خود حمله تضعیف والیت فقیه را در دستور کار خود 
قرار داده اند. وی گفت: کشور ایران جزو ۸ کشور عضو باشگاه 
هسته ای جهان، جزو چهار قدرت برتر IT در جهان و در زمره 

برترین کشورهای جهان در حوزه فناوری های نانو است، اما 
دشمنان قصد دارند تا با تبلیغات سوء رسانه ای این توانمندی 
را از بین ببرند. معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور اضافه 
کرد: امروزه کشورهای متجاوز جهان که کارنامه آنها در زمینه 
حقوق بشر و حمله به کشورهای دیگر کامال مشخص است 
قصد دارند با توسل به تعابیر بشر دوستانه یا مصوبات سازمان 
ملل توان موشکی ما را محدود کنند.حیدری در بخش دیگری 
از ســخنان خود، بیان کرد: باید چهره واقعی منافقان برای 
جوانان و نوجوانان مشخص شــود، جنایاتی که منافقان در 
حق ملت ایران انجام دادند به مراتب بدتر از اقداماتی بود که 
داعش انجام داده است.وی گفت: راهبرد دشمن در مقابله با 
انقالب اسالمی ایران، تمرکز بر پیشرفت و توسعه و فناوری 
نظام و حمله به کانون وحدت جامعه یعنی والیت فقیه است.
عباس پیکار ،مسئول تبلیغات تیپ قمر بین هاشم در دوران 
دفاع مقدس نیز در این همایش عنوان کرد: امروزه جنگ ما 
با دشمن و در سنگر جدیدی به نام تهاجم فرهنگی قرار دارد.
وی ادامه داد: رزمندگان باید در شرایط فعلی با ارتقای سطح 
دانش و معلومات خود، به شبهات مطرح شده درباره دوران 

دفاع مقدس و انقالب اسالمی پاسخ دهند.
مسئول تبلیغات تیپ قمر بین هاشم در دوران دفاع مقدس 
گفت: عده ای دانســته یا نادانســته به دنبــال تهاجم علیه 
ارزش های دوران دفاع مقدس و حمله به والیت فقیه هستند 

که باید با آنها مقابله شود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور:

راهبرد دشمن برای مقابله با نظام 
حمله به نهاد والیت است

عده ای دانسته 
يا نادانسته به 

دنبال تهاجم علیه 
ارزش های دوران 

دفاع مقدس و 
حمله به واليت 

فقیه هستند که 
بايد با آنها مقابله 

شود

اردستان
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غالمعباس غالمزاده ، فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف و 
ضبط  محموله کاالی قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال در محور یاسوج 

به لردگان خبر داد.

کشف محموله قاچاق میلیاردی در چهارمحال و بختیاری
با مسئوالن

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری با اشاره 
به اجرای طرح های صنعتی اســتان اظهارداشت: طرح آب معدنی 
نگین زردکوه که بهترین آب کشــور را دارد بــا 45 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری آماده فعالیت است.
نعیم امامی با بیــان اینکه رویکرد دولت تکمیــل پروژه های نیمه 
تکمیل بوده است، افزود: پتروشــیمی لردگان که از سال 90 آغاز 
شد با 30 درصد متوقف شده بود که سال 94 با رفع تحریم ها به 54 
درصد پیشرفت فیزیکی رسید و سال آینده با 1200 نیروی بومی 

به بهره برداری می رسد.
رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال وبختیاری بیان کرد: 
همچنین طرح متالوژی آســیا که تولید کننده فرومنگنز است در 
شهرستان بن با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل است 
که در حال حاضر منتظر 10 میلیارد تومان ســرمایه گذاری بوده  
که با پیش بینی های انجام شــده به زودی با 200 نیروی انسانی به 
بهره برداری می رسد. طرح بازیافت زباله با 2 هزار میلیارد و کارخانه 
آهک هیــدرات با 300 میلیون یــورو نیز ظرف 3 ســال آینده به 

بهره برداری می رسد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال 
و بختیاری در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: جریان سازی در نشر 
ارزش های دفاع مقدس بسیار مهم اســت که نمود آن در اردوهای 

راهیان نور است.
عباس عباسی افزود: امسال 30 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس 
از سوی دســتگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری تهیه و چاپ 

می شود.
عباسی خاطرنشان کرد:  با گذشت 28 سال از دوران جنگ تحمیلی 
اما هنوز نقش چهارمحال و بختیاری در دوران دفاع مقدس به طور 

مناسب عرضه و ارائه نشده است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان 
دولتی ســازی یا محصور کردن دفاع مقدس به یک ارگان خاص را 
نوعی آسیب دانســت و گفت: دفاع مقدس مربوط به همه جامعه 
است. وی با اشاره به اینکه بعد از چندین سال که از جنگ تحمیلی 
می گذرد هنوز هیــچ اطالعاتی از نقش تاریخی اســتان در جنگ 
تحمیلی وجود ندارد، تصریح کرد: نقش و حضور استان در هشت 
سال دفاع مقدس بســیار موثر و بی بدیل بوده است؛لذا باید برای 

جمع بندی  مستندات مربوط به این حضورتالش مضاعف کرد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس  اســتان 
خاطرنشان کرد: استفاده از بازی های رایانه ای با موضوع دفاع مقدس 
می تواند در معرفی و انتقال این موضوع مهم به نســل های بعدی و 

همچنین کاهش اثرات مخرب بازی های خارجی موثر باشد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
چهارمحال و بختیاری:

امسال 30 عنوان کتاب با موضوع 
دفاع مقدس تهیه و چاپ می شود

حجت االسالم والمســلمین محمدعلی نکونام ضمن  تشکر 
از حضور چشــمگیر مردم در این مراسم نورانی، تصریح کرد: 
متأســفانه تاکنون مفاخر اســتان به مردم معرفی نشده اند 
که می طلبد با برگزاری چنین نشســت هایی زمینه معرفی و 

شناخت هر چه بیشتر مفاخر دینی استان را فراهم آوریم. 
امام جمعه شهرکرد با اشاره به پیشینه شکل گیری این کنگره 
گفت: هر ساله ششم شوال که سالروز ارتحال آیت ا... دهکردی 
است، به تشریح جایگاه این عالم وارسته در خطبه های نماز 
جمعه می پرداختیم اما به این نتیجه رسیدیم که تنها پرداختن 
به جایگاه رفیع این فقیه مجاهــد در خطبه های نماز جمعه 

کفایت نمی کند. 
وی در ادامه افزود: در شورای فرهنگ عمومی تصمیم بر این 
گرفته شد که این ایام به نام هفته فقه و فقاهت نام گذاری شود 
تا بتوان با برگزاری کنگره های مختلف به معرفی چهره های 

دینی استان بپردازیم. 
حجت االسالم والمسلمین نکونام با تاکید بر اینکه همه ساله 
باید در چنین ایامی یاد و منش بزرگان و مفاخر دینی استان 
گرامی داشته شود، ابراز کرد: مرحوم آیت ا... دهکردی یکی از 
مراجع بنام و مفاخر فقهی و دینی این استان است که باید به 

خوبی معرفی شود.
 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به 
نقش فقاهت در اسالم خاطرنشان کرد: نقش فقه و فقاهت به 

اندازه حیات اسالم وسعت دارد. 
وی تصریح کرد: چنانچه فقیهی در دســتگاه سالطین وارد 
نشود و استکبارستیز باشــد، به یقین فقاهتش اسالم را احیا 

و زنده خواهد کرد. 
امام جمعه شهرکرد، عدم دلبستگی فقیه به زر و زیور دنیا را 
سبب احیای دین دانست و گفت: اگر امام راحل توانست اسالم 
را زنده کند و به دین جان دوباره ببخشد، به خاطر آن بود که 
هیچ گاه در برابر سالطین ســر تعظیم فرود نیاورد و دلبسته 
به دنیا نیز نشد. رییس شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و 
بختیاری، پیروزی های اخیر مردم عراق را مرهون مرجعیت 
دانست و گفت: فتوای مرجعیت و ایستادگی مردم عراق سبب 

بالندگی آنها شد و در طول تاریخ نیز این گونه بوده است. 
وی با اشاره به ویژگی های بارز آیت ا... نجفی دهکردی، اظهار 
کرد: ایشان نه تنها در دستگاه ســالطین وارد نشد، بلکه به 
انقالبیون پیوست که این حرکت نشان دهنده بصیرت و چشم 
بینای ایشــان بود. وی عنوان کرد: آیت ا... دهکردی مردم را 

نسبت به فتنه های زمان آگاه می کرد.
حجت االسالم والمســلمین نکونام، آیت ا... دهکردی را یک 
فقیه مجاهد، متعهد، بصیر، متعبد، بیگانه ستیز و درون نگر 
معرفی کرد و خاطرنشان کرد: آثار بسیار فاخری از ایشان به 
یادگار مانده است که باید کمک کنیم این آثار چاپ شوند تا در 

اختیار عموم قرار گیرند.
دفتر پژوهش و شناسایی شــخصیت های برجسته 

چهارمحال و بختیاری راه اندازی شود
استاندار چهارمحال و بختیاری در نخستین کنگره بزرگداشت 
آیت ا... دهکردی با اشــاره به فعالیت ها و اقدامات انجام شده 
از سوی شــورای فرهنگ عمومی اســتان اظهار داشت: در 
چند سال گذشته شــورای فرهنگ عمومی استان اقداماتی 
 چون برگزاری کنگره شــهدا، یادوراه شهدا و برگزاری کنگره

 آیت ا...دهکردی را داشته است.
اســتاندار چهار محال و بختیاری در این مراسم با بیان اینکه 
کنگره های بزرگداشــت چهره های شــاخص باید در استان 
و جامعه نهادینه شــود، افزود: باید در استان دفتر پژوهش و 
تحقیقات راه اندازی شــود تا در این حوزه تمام علما، فضال، 
مجاهدان فی سبیل ا...، شاعران و هنرمندان و شخصیت های 

برجسته استان شناسایی و به مردم معرفی شوند.
سلیمانی دشتکی بیان کرد: 
بــزرگان زیــادی همچون 
آیت ا... دهکــردی در طول 
تاریخ، دوران مشــروطیت 
و حتــی قبــل از آن حضور 
داشــتند که باید فعالیت و 
نقش فرهنگی آنها بر همگان 

آشکار شود.
سلیمانی با اشاره به نقش و 
جایگاه روحانیت خاطرنشان 
کرد: اگر توجه داشته باشیم 
می بینیــم که پرچــم دار 
مشــروطیت اول و دوم و 
حتی در دوران دفاع مقدس 
و انقالب اسالمی روحانیت 

نقش موثری را داشتند.
وی بــا بیــان اینکــه در 
زمان هــای قدیم آیــت ا... 

دهکردی و 13 نفر از علمای اصفهــان قوانینی برای حمایت 
از تولیدات داخلی نوشــتند، گفت: در این قوانین به شدت از 
تولیدات داخلی حمایت شــده و ما می توانیم برای پیشبرد 

اهدافمان در اقتصاد مقاومتی از آنها استفاده کنیم.

شهرستان ها

کشف دوقبضه سالح غیرمجاز 
از متخلفان درلردگان

با پیگیری ماموران یگان حفاظت محیط زیست، در پی 
بازرســی منزل یک نفر متخلف شــکار، دو قبضه سالح 

غیرمجاز کشف و ضبط شد.
 ماموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان لردگان 
با همکاری نیروی انتظامی و درپی دستور مقام قضائی اقدام 

به بازرسی منزل یک متخلف شکار غیرمجاز کردند.
 در این بازرسی یک قبضه اسلحه جنگی سیمینوف و یک 
قبضه اسلحه شکاری دولول کشف و ضبط شد. متخلف 
مذکور به همراه سالح های کشف شده براي طی مراحل 

قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

 مدیر کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری از پلمب 
27 واحد قصابی متخلف در شــهر کاج شهرستان اردل 
و کشتار دام خارج از شبکه نظارت در این خطه خبر داد.

 عبدالمحمــد نجاتی اظهــار کرد: این اقــدام بمنظور 
جلوگیری و کنترل بیماری های مشترک از جمله تب 
کریمه کنگو و حفظ سالمتی مردم جامعه با حکم قضایی 
انجام شد.وی تصریح کرد: متخلفان، کشتار دام سنگین 
و ســبک را بصورت ســنتی و به دور از چرخه نظارت 
شبکه دامپزشکی کشــتار و بدون مهر روی الشه، آن را 
به فروش می رساندند. نجاتی، شیوع بیماری ویروسی 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سطح کشور طی 
چند ماه اخیر را یادآور شد و گفت: این بیماری خطرناک 
و مشترک بین انسان و دام در دام زنده هیچ گونه عالئمی 
ندارد و از طریق ترشحات دام آلوده و گزش کنه آلوده به 
انسان منتقل می شود.مدیر کل دامپزشکی چهارمحال 
و بختیاری توضیح داد: یکی از راه های پیشگیری از این 
بیماری، نگهداری الشه های استحصالی در سالن پیش 
سرد و کشــتارگاه به مدت حداقل 24 ساعت در دمای 

مناسب یخچال است.
نجاتی گفت: به منظور جلوگیری از کشتار دام خارج از 
کشتارگاه و ممانعت از انتشار خون و آلودگی در محیط 
زندگی مردم ، اکیپ های نظارتی شبکه های دامپزشکی 
استان طرح نظارت دقیق بر نحوه توزیع مواد پروتئینی 
خام از جمله گوشــت قرمز را در دستور کار روزانه خود 
دارند. شهر کاج از توابع بخش مرکزی شهرستان اردل با 
بیش از 5 هزار نفر جمعیت در 110 کیلومتری شهرکرد 

قرار دارد.

 پلمب27 واحد قصابی متخلف 
در شهر کاج شهرستان اردل

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در نخستین کنگره بزرگداشت آیت ا... سیدابوالقاسم نجفی 
دهکردی با تاکید بر اینکه برگزاری این کنگره بزرگداشت، آرزوی شش ساله بنده از بدو ورود به استان 
تاکنون بوده است، اظهار کرد: برگزاری چنین اجالسی برای آن است تا همگی سر سفره عالمان دینی و فقهای 

بزرگی همچون آیت ا... دهکردی بنشینیم و کسب فیض کنیم. 

امام جمعه شهرکرد در  نخستین کنگره بزرگداشت آیت ا... سیدابوالقاسم نجفی دهکردی :

آیت ا... دهکردی مردم را نسبت به فتنه های زمان آگاه می کرد

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت استان:

طرح متالوژی آسیا در شهرستان بن 
به بهره برداری می رسد

ابالغ رای
4/268 کالسه پرونده: 950498 شــماره دادنامه: 1249-95/7/14 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 7 شــورای حل اختالف خواهان: محمدعلی خدایی آدرس: اصفهان، خ کاوه، 
آموزش پرورش ناحیه 5. خواندگان: 1- حاج اکبر رضایی 2- مسعود صادقی هر دو 
به نشانی: مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای محمدعلی خدایی به طرفیت آقایان: 
حاج اکبر رضایی 2- مسعود صادقی به خواســته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال 
وجه چک به شماره 138420 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
باتوجه به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی 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. کالسه 
پرونده: 950498 شماره دادنامه: 9609976793701934-96/3/30 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان ها: 1- محمدعلی خدایی 2- حسین 
خدایی به نشانی: اصفهان خ کاوه آموزش و پرورش ناحیه 5. خواندگان: 1- حاج اکبر 
رضایی 2- مسعود صادقی هر دو به نشانی مجهول المکان. خواسته: صدور دادنامه 
اصالحی. گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای اصالحی می نماید. رای اصالحی: درخصوص درخواســت 
خواهان مبنی بر صدور دادنامه اصالحی به دلیل اینکه نســبت بــه خواهان ردیف 
دوم سهواً تصمیم گیری نشــده در دادنامه شماره 3703078-95/12/18 و 1249-

95/7/14 صادره از این شورا به اســتناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی شــورا نظر به اینکه خواهان ردیف دوم آقای حسین 
خدایی طی یــک الیحه بشــماره 9610096793700411 بطور کلــی از دعوی خود 
صرفنظر نموده و تقاضای ســقوط دعوی و مختومه شدن پرونده را نسبت به خود 
داشته لذا مستنداً به بند ج ماده 107 قانون آیین دادرســی مدنی قرار سقوط دعوی 
خواهان را صادر و اعالم می نماید. لذا رای صادره به تبع رای اصلی ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و تســلیم رای 
اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد. م الف: 10320 شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()493 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/273 شــماره صــادره: 1396/04/384158 - 1396/4/10 نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب حیاط خانه پالک شــماره 241 فرعی از شــماره 37 اصلی 
واقع در کشــه جزء بخش 11 حوزه ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی برابر 
رای 139360302033001651 - 1394/12/11 هیات قانــون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در ســهم آقای عباس آگاهی فرزند جمشید برقرار 
گردیده است و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1396/05/10 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 172  عمرانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک نطنز 

)166 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/281 شــماره صادره: 964202511382237- 96/04/12 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 2270/163 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 30307 در صفحه 
254 دفتر 338 بنام موسســه بنیاد تعاون ارتش تحت شماره چاپی 250598 الف 90 
ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو 
برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 61879 مورخه 95/08/25 به گواهی 
دفترخانه 55 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت سهل انگاری مفقود 
شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است 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 انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

10930 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)213 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/282 شــماره صادره: 964202511382237- 96/04/12 سند مالکیت ششدانگ 

پالک ثبتی شماره 2270/90 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 30301 در صفحه 
236 دفتر 338 بنام موسســه بنیاد تعاون ارتش تحت شماره چاپی 250565 الف 90 
ثبت و صادر و تسلیم شده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 63023 مورخه 96/03/21 به 
گواهی دفترخانه 55 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت سهل انگاری 
مفقود شده است و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است 
لذا مراتب به اســتناد 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 انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 

10928 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)213 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

4/290 شــماره صــادره: 1396/09/385632- 1396/4/13  نظــر به اینکه ســند 
مالکیت تمامت یکصد و سی و هشــت سهم مشــاع از پانصد و چهل سهم و شصت 
و پنج- یکصدم سهم ششدانگ یک قطعه زمین محصور شــماره دویست و هفتاد و 
یک فرعی باقیمانده از 100- اصلی بخش یک ثبتی شــهرضا که در صفحه 241 دفتر 
493 امالک به محسن طالبی موسی آبادی ثبت و ســند صادر و تسلیم گردیده اینک 
نامبرده بموجب درخواست کتبی به شماره وارده 960903661378835 - 96/3/8 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 90937 مورخ 
96/4/8 به گواهی دفترخانه 3 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به 
علت جابجائی/سرقت/سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به اســتناد 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 میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 301 اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرضا )243 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9609973647100483 دادنامــه:  شــماره   4 /291
9109983648701549 شــماره بایگانی شــعبه: 912275 متهمین: 1- آقای ایمان 
شیروانی فرزند طوفان به نشانی: مرودشت، شهرک مهدیه ازسمت اصفهان نرسیده 
به پل هوایی ســمت چپ داخل کوچه مســجد درب اول فعاًل زندان شهید الجوردی 
شیراز. 2- آقای مسعود مردوان به نشانی: مجهول المکان. اتهام: مشارکت در حمل و 
نگهداری 49/800 کیلوگرم تریاک به نحو جاساز. گردشکار: به تاریخ 96/3/25 دادگاه 
در وقت فوق العاده، با مالحظه اوراق و محتویات پرونده، ختم رســیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقایان 
1- ایمان شیروانی فرزند طوفان )با اســم اعالمی و جعلی وحید شیروانی در زمان 
دستگیری( متولد 1358، دارای سابقه کیفری غیرمرتبط 2- مسعود مردوان مجهول 
المکان و متواری )بدون وجود مشخصات بیشتر( ساکن فالورجان- کلیشاد- شهر 
باران- محله اجگر هر دو دائر به مشارکت در حمل و نگهداری میزان 49/800 کیلوگرم 
تریاک به صورت جاساز در داخل باک یک دســتگاه کامیون بنز نارنجی به شماره 
انتظامی 451ع42-ایران23، نظر به گزارش ضابطین و صورتجلســه کشف مواد به 
صورت فوق و صورتجلسه توزین آن و باتوجه به دستگیری متهم ردیف اول همزمان 
با توقیف خودروی مذکور، تحقیقات معموله در مرحله دادسرا در موضوع چگونگی 
مراجعه نامبرده در خصوص حمل تیغه کمباین و اظهارات مطلعین در این خصوص 
و باتوجه به مفاد کیفرخواســت تنظیمی و دفاعیات آقای ایمان شــیروانی در جلسه 
دادگاه و نظر به اینکه آقای مســعود مردوان علیرغم ابالغــات قانونی در هیچ یک از 
جلسات رسیدگی در دادسرا و دادگاه حاضر نشده و مضاف بر عدم اعالم عذر موجه 
در جهت برائت خود دلیل و مدرکی ارائه ننموده تا دادگاه مکلف به بررسی آن باشد 
و لحاظ ســایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله سابقه کیفری آقای ایمان 
شــیروانی، من حیث المجموع، بزهکاری نامبردگان به شرح یادشده محرز و مسلم 
است. النهایه، دادگاه مســتنداً به ماده 5 از قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر 
و ماده 215 از قانون مجازات اسالمی ضمن صدور حکم بر ضبط مواد مکشوفه به 
نفع دولت جمهوری اســالمی ایران هرکدام از اشــخاص موصوف به تحمل 7 سال 
حبس، 64 ضربه شــالق و پرداخت مبلغ 259/600/000 ریال جــزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم می گردند. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 300 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

شهرضا )426 کلمه، 4 کادر(
مزایده

4 شــماره صورتمجلــس: 9609003623300058 شــماره پرونــده:  /293
9509983623100286 شــماره بایگانــی شــعبه: 960028 اجرای احــکام مدنی 

دادگستری شهرستان  اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه 
960028 مدنی که به موجب آن دســتور فروش پالک ثبتــی 51/131 وقع در مهاباد 
متعلق به مرحوم اکبر رجبی جعفرآبادی صادر شده است را به شرح ذیل به فروش 
برساند. تمامی یک و نیم سهم مشاع از 17 سهم ششدانگ باغ پالک ثبتی 15/131 واقع 
در مهاباد که در حــال حاضر به صورت یک باب خانه و دکان متصله میباشــد واقع 
در مهاباد-انتهای خ امام- روبروی بانک صادرات نبش کوچه- بن بست بصیرت- 
دارای 320 متر مربع عرصه و 265 مترمربع انباری و ساختمان مسکونی می باشد 
مغازه مذکور ملک به متراژ 43 مترمربع دارای اســکلت آجری با سقف تیرآهن که تا 
ارتفاع 1/10 آن از سنگ و دارای درب ورودی فلزی می باشد نمای خارجی مغازه از 
سیمان و قدمت باالی 25 سال اشتراک برق مجزا و آب به صورت مشترک می باشد. 
خانه مذکور دارای متراژ 222 مترمربع دارای قدمت 40 سال و اشتراک آب- برق و 
گاز با سقف تیرآهن و قســمتی از آن طاق ضربی کف ســاختمان با موزائیک فرش 
شــده دارای نمای ســیمانی می باشــد. باتوجه به جمیع موارد مذکور ارزش مورد 
مزایده به مبلــغ 1/193/500/000 ریال می باشــد. متقاضیان خرید مــی توانند در 
روز مزایده در جلســه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبــل از تاریخ مزایده ملکی 
را که آگهی شده مالحظه نمایند. ملک فوق به شــخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرا تســلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کســر هزینه 
مزایده به نفع دولــت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 1396/05/04 روز: چهارشــنبه 
ســاعت: 10 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان 
 اردستان. م الف: 153 شــعبه اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان اردستان

)329 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/295 محمدرضا فرخی دارای شناسنامه شماره 1180077687 به شرح دادخواست 
به کالسه  155/96 ش 2  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سعید فرخی به شناسنامه 2 در تاریخ 1396/4/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
به نام محمدرضا فرخی ش.ش 1180077687 و یک دختــر به نام معصومه فرخی 
به ش.ش 1180101367 و یک همســر دائمی به نام جمیله عامری اردستانی فرزند 
محمدتقی به ش.ش 3 و یک مادر به نام بهجت شفیعی اردستانی فرزند محمد به ش.ش 
6527 و یک پدر به نام رضا فرخی فرزند عباس بــه ش.ش 16 والغیر.  اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت 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 شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 154 شورای حل 

اختالف اردستان)160 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/296 شماره نامه: 9610113634500105 شماره پرونده: 9509983633500396 
شماره بایگانی شعبه: 950300 آگهی مزایده نوبت اول: دایره اجرای احکام مدنی شعبه 
چهارم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 950300 اجرا له خانم مریم عابدی 
به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت آقای رجبعلی سلیمانی در نظر دارد یک دستگاه 
خودرو سواری پژو 405 مدل 1385 به شماره انتظامی 795/س34 ایران23 که توسط 
جهت اســتیفای محکوم به در پارکینگ حجت خمینی شــهر توقیف گردیده و حسب 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 125/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
را از طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 1396/04/28 ساعت 
08/30 صبح در محل اجرای احکام شــعبه چهارم حقوقی واقع در بلوار پاسداران، 
روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می 
توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نشــانی پارکینگ واقع در میدان هفت برادران 
پارکینگ حجت می باشــد بازدید نمایند. خریدار کســی اســت که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید و خریدار باید 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 
10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4128 
 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

)210 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/297 شماره: 775/95 به موجب رای شماره 4 تاریخ 96/1/15 حوزه 3 شورای حل 
اختالف که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زلفیه پقه فرزند خدر به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به انتقال سند یک دســتگاه موتور سیکلت هوندا 125 به شماره 
انتظامی 594- 32831 در حق محکوم له حسینعلی حاج محمودی فرزند احمدرضا به 
نشانی خمینی شهر خ شریعتی شمالی کوچه 100. رای صادره غیابی می باشد. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:4130 شعبه 3 شورای حل اختالف خمینی شهر)156 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/299 بموجب کیفرخواست شماره 0124- 96 مورخ 1396/02/02 صادره از شعبه 
سوم دادیاری دادسرای شهرضا در خصوص اتهام آقای صادق رحیمی خوئی مبنی 
بر نگهداری و خرید 85 گرم تریاک و استعمال مواد مخدر از دادگاه انقالب شهرضا 

تقاضای مجــازات گردیده که پرونده کالســه 960122 د الف ثبــت گردیده و وقت 
رسیدگی آن دوشنبه 1396/05/23 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گــردد در صورت عدم 
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 299 دادگاه انقالب 

شهرضا)125 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/213  فرشته قدیری قهدریجانی دارای شناسنامه شماره 507 به شرح دادخواست 
به کالسه  455/96 ح 54  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان شــجاع قدیری قهدریجانی به شناسنامه 4360 در تاریخ 
95/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 2 پســر و 4 دختر  و یک همسر 1- حســن قدیری قهدریجانی به ش.ش 426 
نســبت با متوفی فرزند 2- حمیدرضا قدیری به ش.ش 1928 نسبت با متوفی فرزند 
3- فرشته قدیری قهدریجانی به ش.ش 507 نســبت با متوفی فرزند 4- فریبا قدیری 
قهدریجانی به ش.ش 756 نســبت با متوفی فرزند 5- فرحناز قدیری قهدریجانی به 
ش.ش 937 نسبت با متوفی فرزند 6- بهناز قدیری قهدریجانی به ش.ش 2775 نسبت 
با متوفی فرزند 7- مهین خانی پور اصفهانی به ش.ش 176 نسبت با متوفی همسر . 
اینک با انجام تشریفات 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 نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 10392 
شعبه 54 شــورای حل اختالف استان اصفهان )مجتمع شــماره سه()196 کلمه، دو 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/274 شــماره صــادره: 1396/04/384159 - 1396/4/10 نظــر بــه اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 241 فرعی از شــماره 37 اصلی واقع 
در کشــه جزء بخش 11 حوزه ثبت نطنز که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی بموجب 
رای 139460302033000211 - 1394/4/25 هیــات قانــون تعیین تکلیف اراضی 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی در ســهم آقای قاســم آگاهی فرزند جمشید برقرار 
گردیده است و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1396/05/10 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 170  عمرانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

نطنز )166 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/337 شــماره مزایده: 139604302134000005 براساس پرونده اجرائی کالسه 
9400018  ششــدانگ یکباب خانه پالک ثبتی 296 فرعــی از 33 اصلی  که طبق  نامه 
شماره 1394/20/196797  مورخ 94/12/18 دفتر امالک  ثبت تیران و کرون متعلق 
به خانم طاهره براتی فرزند عبداله می باشــد و بموجب ســند شــماره 3418 مورخ 
92/8/11 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شــماره 425 اصفهان در رهن آقای محسن 
ضعفا لنجی  قرار  دارد از ساعت 9 صبح تا 12 روزسه شنبه  مورخ 96/5/10 در محل 
اجرای ثبت اسناد وامالک تیران و کرون از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد 
و موارد مزایده از مبالغ ارزیابی شده توســط کارشناس رسمی شروع و به هرکس 
خریدار باشد نقدی و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود . در ضمن کلیه 
هزینه ها و بدهی های احتمالی و همچنین بدهی های مربوط به آب ،برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از قطعی یا غیر قطعی به عهده برنده مزایده می باشد . لذا کسانی 
که مایل به خرید و شرکت در مزایده می باشند می توانند از مورد مزایده در آدرس 
: تیران روستای قهریزجان خیابان امام حسین )ع(انتهای کوچه اخوت دیدن نمایند.
مورد مزایده عبارت اســت از تمامت ششــدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 33/296 
واقع در بخش 12 ثبت اصفهان مورد ثبت در صفحه 347 دفتر جلد 123 امالک بخش 
مربوطه به مالکیت خانم طاهره براتی فرزند عبداله که طبق گزارش کارشناس رسمی 
بمســاحت حدود 235 متر مربع عرصه و حدود 177 متر مربع اعیانی در یک طبقه ، 
شامل دو واحد انباری به مساحت 32 مترمربع در ضلع شمال که پوشش سقف با پلیت 
وکف موزاییک و دیوارها سرامیک و تخته ماله ســیمان سفید و درب قسمت شرقی 
فلزی و قسمت غربی بدون درب بوده قسمت مسکونی به مساحت 141 مترمربع در 
ضلع غرب قرار دارد که درب های داخلی از چوب روکــش دار و درب های بیرونی 
آلومینیومی،آشپزخانه با کاشی و سرامیک پوشــش گردیده و کابینت فلزی با میز 
اپن ســنگی،گرمایش گاز و ســرمایش کولر و تجهیزات داخلی و سیستم روشنایی 
معمولی می باشد،نمای کلی ساختمان در داخل سرامیک و در بیرون پالستر سیمان 
،کف حیاط موزاییک و دیوارهای آن سرامیک و دارای اشــتراکات آب و برق و گاز  
به مبلغ نهصد و هشــتاد میلیون ریال به آدرس : تیران روستای قهریزجان خیابان 
امام حسین )ع(انتهای کوچه اخوت که حدود ومشخصات ششدانگ آن:شماال بطول 
17/75 متر دیواریست به باقیمانده33 اصلی شــرقا بطول 13/40 متر دیواریست به 
پالک 297 فرعی جنوبا  بطول 17/75 متر دیواریست به کوچه غربا   بطول 13/35 متر  
درب و دیواریست به کوچه، حقوق ارتفاقی ندارد.م الف: 135 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان تیران)435 کلمه، 5 کادر(

 اگر امام راحل 
توانست اسالم 
را زنده کند و به 

دین جان دوباره 
ببخشد، به خاطر 

آن بود که هیچ گاه 
در برابر سالطین 
سر تعظیم فرود 

نیاورد

E-MAIL
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يادداشت
کشف بیش از ۲تن ماده غذایی فاسد در نجف آباد

به گفته مدیر شبکه بهداشت ودرمان نجف آباد، بیش از دو تن ترشی فاسد و دو 
هزار بسته پنیر پیتزای تاریخ گذشته در شهرستان نجف آباد کشف وجمع آوری 

و به دنبال آن پرونده متخلفان به مراجع قانونی ارسال شد.

اخبار 

ذره بین

مسن ترين شرکت کننده در آزمون سراسری 96:

 هدفم ترغیب جوانان 
به علم آموزی است

مســن ترین شــرکت کننده درآزمون سراسری 96 
گفت: با هدف تشویق و ترغیب جوانان به علم و دانش و 
تحصیالت دانشگاهی در آزمون سراسری امسال شرکت 
کردم.ســید محمد مشــرفی در گفت وگو با خبرنگار 
فارس اظهار داشت: بنده در سال 1310 در شهرستان 
گلپایگان، متولد و در سال 1347 موفق به کسب مدرک 
دیپلم انسانی شدم.وی با اشــاره به اهداف شرکت در 
آزمون سراسری تصریح کرد: با هدف تشویق و ترغیب 
جوانان به علم و دانش و تحصیالت دانشگاهی در آزمون 
سراسری امسال شرکت کردم.مسن ترین شرکت کننده 
آزمون سراسری 96 گفت: زندگی به معنای امید است و 
تا آخرین دقایق عمرم به کسب دانش خواهم پرداخت؛ 
همان گونه که روی برخی اسکناس ها نوشته شده دانش 
اگر در ثریا هم باشد ایرانی به دنبال آن است. وی با بیان 
اینکه امیدوارم در رشــته مدیریت قبول شــوم، گفت: 
تفاوتی ندارد که در دانشگاه چه شهرستانی قبول شوم، 
مهم قبولی در دانشگاه و اخذ مدرک است؛ البته اگر خدا 
عمری بدهد، تا دکترای ادبیات فارســی ادامه تحصیل 
می دهم.مشرفی به جوانان تاکید کرد که برای رسیدن به 
سعادت در دنیا همواره در زندگی آینده خود برنامه ریزی 
کنند، تحصیل را ادامه داده و بــه فرامین والدین خود 

گوش فرا دهند.

 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت:در 
قالب اجرای طرح مقابله بــا عرضه قلیان و آالت و ادوات 
آن در استان در بازرسی های اخیر، برای 14 واحد صنفی 
متخلف، اخطاریه صادر و شش واحد صنفی هم  پلمب 
شد. جواد محمدی فشارکی افزود: فروش هر نوع ادوات 
و ابزارآالت قلیان در  واحدهای صنفی ممنوع اســت و با 
واحدهای صنفی که این نوع اجناس را درمعرض فروش 
بگذارند و یا در ویترینشان نمایش دهند، برخورد قانونی 

می شود.
به گفته وی بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف 
اســتان، عرضه کنندگان آالت و ادوات مصرف قلیان را 
شناســایی و از  ادامه فعالیت آنان جلوگیری می کنند.
محمدی فشارکی ابراز امیدواری کرد که تا پایان تابستان 
فعالیت تمامی واحدهای صنفی عرضه کننده ادوات قلیان 

در اصفهان متوقف شود.

مديرکل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

 افزایش دو برابری شمار محیط بانان 
در استان اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: توجه به محیط 
زیست نقطه مشترک دیدگاه فرمانداران شهرهای استان اصفهان 
بوده و رشــد دو برابری حوزه تملک دارایی شهرستان ها مؤید این 

نگاه ویژه است.
حمید ظهرابی اظهار کرد: برنامه و سیاست ویژه دولت تدبیر و امید، 
بر دو پروژه کلیدی کشــور یعنی منابع آب و توســعه و حفاظت از 
محیط زیست تاکید دارد و بر همین اساس شاهد اقدامات جدی در 

زمینه حفظ محیط زیست در استان هستیم.
وی به پدیده ریزگردها و مسائل پیش رو اشاره کرد و گفت: مسئولیت 
هماهنگی اجرای برنامه های مقابله با ریزگردها در استان اصفهان 
برعهده اداره کل حفاظت محیط زیست است و دبیرخانه کارگروه 
مقابله با ریزگردها، در اداره کل مسقرشده تا با جمع بندی فعالیت ها 

به جمع بندی درستی دست یابد.
ظهرابی به افزایش محیط بانان اشــاره کرد و گفــت: یکی دیگر از 
راه های حفاظت از محیط زیست افزایش محیط بانان است که در این 
زمینه با افزایش تعداد دو برابری شمار محیط بانان رو به رو بوده ایم 
و شمار آنها در مناطق حفاظت شده به ۲00 محیط بان افزایش پیدا 
کرده که ثمره آن جلو گیری قابل توجه از ایجاد کانون های ریزگردها 

در استان بوده است.

موردی از بیماری طاعون در حیات 
وحش اصفهان مشاهده نشده است

رییــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیمــاری های دامــی اداره 
کل دامپزشــکی اصفهــان گفــت: مــوردی از بیمــاری طاعون 
نشــخوارکنندگان کوچک، در مناطق حفاظت شده حیات وحش 

اصفهان گزارش نشده است.
وحید مقدس اظهار داشت: تشخیص ســریع و واکسیناسیون به 
موقع دام هایی که در معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند، از 

مهم ترین راه های پیشگیری از این بیماری است.
وی بیان داشــت: با توجه به اینکه واکسیناســیون حیات وحش 
امکان پذیر نیســت، لذا ایــن اداره کل برنامه خود را در راســتای 

واکسیناسیون دام های اهلی نزدیک این مناطق قرار داده است.
رییس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری های دامــی اداره کل 
دامپزشکی اســتان اصفهان، با اعالم اینکه در سال 9۵ بیش از یک 
میلیون رأس دام سبک در اطراف مناطق حفاظت شده تحت پوشش 
واکسیناســیون قرار گرفت، بیان کرد: این میزان واکسیناســیون 
نسبت به سال 94 و پیش بینی هایی که صورت گرفته، رشد 103 
درصدی داشــته و 90 درصد از جمعیت دامــی در معرض خطر، 
بخصوص در مناطق نزدیک مناطق حفاظت شده، تحت پوشش این 

واکسیناسیون قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انتشار این 
بیماری، تشخیص سریع دام های بیمار برای اقدام و اعمال روش های 
ضدعفونی و پیشگیری اســت، تصریح کرد: با اقدامات و عملیات 
واکسیناسیون برنامه ریزی شــده در اطراف مناطق حفاظت شده 
حیات وحش اســتان اصفهان توســط اداره کل دامپزشکی، هیچ 
موردی از بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در حیات وحش 

استان گزارش نشده است.

 كشف بیش از 113كیلوگرم 
ماده مخدر در اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از دستگیری 
هفت قاچاقچی مواد مخدر و کشف 113 کیلوگرم هروئین و تریاک 

توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.
سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان های کاشان، نائین، خمینی شهر و لنجان در چهار عملیات 
جداگانه، مقدار 113 کیلو و 400 گرم ماده مخدر را کشف و تعداد 

هفت نفر از قاچاقچیان را دستگیر کردند.
وی افزود: از این مقدار ماده مخدر کشــف شده، 107 کیلو و 900 
گرم تریاک و پنج کیلو و ۵00 گــرم هروئین بود و از قاچاقچیان دو 
دستگاه کامیون، یک دستگاه تریلی و یک دستگاه سواری پژو 40۵ 

توقیف شد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
مواد مخدر کشــف شــده به صورت ماهرانه در خودروها جاسازی 
شده بود گفت: با اشــرافیت باال، تیزهوشــی و تخصص ماموران، 

پیچیده ترین جاسازی ها نیز از دید آنان پنهان نمی ماند.
کریمی اولویت اصلی این فرماندهی را مبارزه با مواد مخدر عنوان 
کرد و گفت: طرح های مقابله ای پلیس اســتان به صورت روزانه در 
تمام محالت و گلوگاه ها انجام می شود و به همت و تالش ماموران 

مسیرهای این استان برای سوداگران مرگ ناامن شده است.

6 مصدوم در واژگونی خودروی 
سواری در مسیر اصفهان به كاشان

 واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد در جاده 
اصفهان -کاشــان محدوده گردنــه نیه، روز پنجشــنبه موجب 

مصدومیت شش نفر از سرنشینان آن شد.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان به خبرنگار ایرنا 
گفت: این حادثه ســاعت 14 و 10 دقیقه امروز )روز پنجشنبه( به 
اورژانس 11۵ اعالم شــد و به دنبال آن یک واحد امدادی اورژانس 
پیش بیمارستانی و یک واحد امدادی از هالل احمر به محل اعزام 

شدند. 
دکتر غفور راستین افزود: در این حادثه شش نفر شامل یک مرد و 

سه زن و دو کودک مصدوم شدند.
وی ادامه داد: پنج نفر از مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات 
درمانی اولیه در محل سانحه، به بیمارستان خاتم االنبیای نطنز و یک 

نفر نیز به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

براساس آمارهای سازمان ملل، ایران رتبه اول مبارزه با مواد مخدر را در جهان 
داراست و بیش از ۵8 درصد هروئین جهان در کشور ما کشف می شود.

قاچاق مواد مخدر به عنوان بزرگ ترین تجــارت غیر قانونی دنیا بعد از قاچاق 
اسلحه بوده و  آمارها حاکی از آن است که در آمد روزانه قاچاقچیان و کارتل های 
بزرگ مواد مخدر ۲0 میلیارد تومان است. رییس پلیس استان اصفهان با بیان 
اینکه پاکستان وافغانســتان به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان مواد مخدر 
جهان در همســایگی جمهوری اســالمی ایران قرار دارند، گفت: مواد مخدر 
صنعتی از غرب و مواد مخدر سنتی از شرق بالی جان جوانان ما شده و در راه 
مبارزه با این هجمه بزرگ اســتکبار، نیازمند تالش همه جانبه از سوی آحاد 
مردم، گروه ها و دستگاه ها هســتیم. وی با اشاره به امحای ۲0تن مواد مخدر 
کشف شده توسط پنج استان اصفهان، یزد، چهار محال و بختیاری، لرستان و 

مرکزی گفت: ۵0 درصد این کشفیات مربوط به استان اصفهان است.

آغاز ثبت سفارش 
اینترنتی كتاب های 

درسی كالس اولی ها

بالغ بر نیمی از هروئین 
جهان، در ایران كشف 

می شود!

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از 
)1۵ تیر( آغاز شد و تا تاریخ 17 شهریور ادامه دارد. وی اظهار کرد: کتاب های 
درسی دانش آموزان همزمان با نخستین روز آغاز سال تحصیلی 96-97 و اول 
مهر در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. لیدا نیک روش افزود:  دانش آموزان 
پایه یازدهم  شاخه فنی و حرفه ای نیز می توانند از تاریخ 1۵ تیر لغایت 17 
شهریور 96 برای ثبت سفارش اقدام کنند؛ همچنین ثبت سفارش کتاب های 
تکمیلی دانش آموزان سمپاد نیز از 1۵ تیرماه آغاز شد. وی بیان کرد: برای 
ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی نیاز است تا اطالعات دانش آموزان 

در سامانه سناد ثبت شده باشد.
 نیک روش بیان کرد: زمان ثبت سفارش کتاب های درسی برای پایه های دوم 

تا ششم دوره ابتدایی و پیش دانشگاهی نیز به پایان رسیده است.

صدور حکم برخی از 
پرونده های انتخاباتی در 

شهرستان شاهین شهر و میمه

رییس دادگستری شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: تعدادی از پرونده های تخلفات انتخاباتی در شهرستان شاهین شهر و میمه، به صدور حکم منجر شده 
است. حسین محمدی گفت: از مجموع 100 پرونده ای که در مبحث انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در این شهرستان تشکیل شد، 
تعدادی از پرونده ها به صدور حکم منجر شده است. وی بدون اشاره به جزئیاتی درباره احکام صادر شده افزود: در دو انتخابات اخیر ۲4 نفر نیز بازداشت شدند.
محمدی خاطرنشان کرد: رویکرد دادگستری در کمک به فعاالن اقتصادی این است که به گونه ای به پرونده های صاحبان بدهکار واحدهای صنعتی رسیدگی 
کند که این واحدها تا آنجایی که امکان دارد تعطیل نشــوند. وی جذب نیروی انسانی و تکمیل چارت ســازمانی مجموعه دادگستری و دادگاه های انقالب 
شهرستان شاهین شهر را از موفقیت های این اداره برشمرد و گفت: به  تازگی 17 نیروی جدید جذب دستگاه قضا در این شهرستان شدند و در مجموع چارت 

سازمانی از 90 به ۲80 نفر افزایش یافته است.

اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به وجود سرمایه گذار خارجی 
برای ساخت بیمارســتان هزار و ۵00 تخت خوابی در اصفهان، 
راه و شهرسازی باید حداکثر در بازه زمانی یک هفته ای نسبت 
به تعیین تکلیف و تامین زمین مناسب برای این موضوع اقدام 
کند. رسول زرگرپور در جلسه تامین زمین برای احداث 1۵00 
تخت بیمارستانی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد تخت های 
بیمارستانی در استان 6 هزار عدد است و ۲ هزار و ۵00 تخت نیز 
در حال ساخت است که تعداد تخت های مورد نیاز استان به 6 

هزار تخت می رسد.
وی با بیان اینکه شاخص تعداد تخت های بیمارستانی، به ازای 
هر هزار نفر در دنیا ۲07 اســت و ایران در رتبه 1۲۲ قرار دارد، 
گفت: وضعیت شــهر اصفهان به ازای هر هزار نفــر، 1/67و در 
استان 1/46تخت است که نسبت به میانگین 1/7کشوری، در 
شرایط بدتری قرار دارد؛ چرا که تعداد تخت های فرسوده اصفهان 
نسبت به میانگین کشور زیادتر است. زرگرپور با بیان اینکه به طور 
میانگین به ازای هر تخت 1۵0 متر زمین شامل همه تاسیسات و 
اماکن مورد نیاز است، گفت: برای 1۵00 تخت، حداقل ۲0 هکتار 
زمین مورد نیاز است. وی با بیان اینکه یک سرمایه گذار خارجی 
برای احداث بیمارستان هزار و ۵00 تخت خوابی اعالم آمادگی 
کرده است، گفت: باید هرچه سریع تر زمین مورد نیاز تامین شود 
چرا که این پروژه، هم از بعد گردشگری درمانی موثر است و هم 
وضعیت درمان استان را از تک بعدی دولتی بودن خارج کرده و 

پای سرمایه گذاران را به بخش درمان باز می کند. استاندار اصفهان 
با اشاره به اهمیت گسترش توریســم درمانی در استان، اظهار 
داشت: با توجه به موقعیت ممتاز اصفهان در گسترش توریسم 
درمانی و وجود سرمایه گذار خارجی و عزم بخش خصوصی برای 
ساخت بیمارستان، باید مدیرکل راه و شهرسازی استان حداکثر 
در بازه زمانی یک هفته ای نسبت به تعیین تکلیف و تامین زمین 

مناسب برای این موضوع اقدام کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش خواستار برگزاری نمایشگاهی 
از قطعات و ادوات نظامی در اصفهان به منظور آشنایی بیشتر 
صنعتگران، دانشجویان و شرکت های دانش بنیان مستقر 
در این استان شــد. امیر دریادار حبیب ا... سیاری در دیدار 
با اســتاندار اصفهان افزود: برپایی این نمایشگاه به ویژه در 
زمینه صنایع نظامی دریایی موجب شناخت بیشتر مراکز 
صنعتی، دانشــگاه ها و شــرکت های دانش بنیان استان 
اصفهان با صنایع نظامی خواهد شد و تاثیر بسزایی در ارتقای 
توانایی آنها برای ساخت و تولید این تجهیزات دارد. وی با 
استقبال از پیشنهادهای استاندار اصفهان برای استفاده از 
ظرفیت های این استان جهت ارتقا و پیشرفت صنایع دفاعی، 
گفت: استان اصفهان با وجود مراکز علمی و صنعتی بزرگ 
کشور و همچنین برخورداری از شرکت های دانش بنیان، 
می تواند در زمینه ســاخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز 
نظامی و دفاعی نقش آفرینی کند. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش افزود: وجود دفتر فعال برای احصا و اســتفاده بهینه 
از توانمندی ها و ظرفیت های استان اصفهان مورد تاکید 
است تا صنایع دفاعی کشور بیش از گذشته از این ظرفیت 
ها برای پیشرفت و ارتقای کمی و کیفی تجهیزات مورد نیاز 
استفاده کند.  امیر دریادار سیاری تاکید کرد: باید از ظرفیت 
های صنعتی اصفهان برای پیشرفت و ارتقای دانش نظامی 
بیشتر استفاده کرد. استاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره 

به توانمندی این استان در زمینه های صنعتی، علمی و دفاعی 
گفت: ظرفیت های صنعتی اصفهان در عرصه های مختلف 
و به ویژه وجود صنایع نظامی، موجب شده همواره این استان 
به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی باالخص صنایع دفاعی 
مطرح باشد.وی به وجود شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: در این شــهرک بیش از ۵00 شرکت 

دانش بنیان وجود دارد.

فرمانده نیروی دريايی ارتش در ديدار با استاندار اصفهان خواستار شد:

برگزاری نمایشگاه صنایع دفاعی در اصفهان

نداجاخبر

استاندار اصفهان خبر داد:

ساخت بیمارستان 1500 تخت خوابی در اصفهان

بسیاری از افراد در جامعه ما از لحاظ ارتباطی و اجتماعی در 
بی سوادی کامل به سر می برند. بخش قابل توجهی از افراد در 
جامعه ما نمی توانند به شکل مناسب با یکدیگر ارتباط برقرار 
کنند و متاسفانه بخش قابل توجهی از خانواده های ایرانی در 
تربیت فرزندانشان چگونگی ارتباط مناسب را به آنها آموزش 

نمی دهند.
اکنون با بررســی مضمون رفتارها و صحبت های موجود در 
محافل و میهمانی های مختلف، شــاهد تخریب شــخصیت 

برخی از افراد خاص هستیم. 
این در حالی اســت که با بررســی برنامه های طنز در رسانه 
ملی باید گفت که برخی از شــوخی های مطرح شده در آنها 
توهین آمیز است. با این تفاسیر چگونه می توان انتظار داشت 

شهروندان نسبت به یکدیگر با احترام رفتار کنند؟
جامعه کنونی درگیر مسئله ای تحت عنوان شوخی، توهین و 
تحقیر است. در این شرایط اگر افراد خواستار مقابله به مثل 
با فرد تحقیرکننده باشند دیگر با او هیچ تفاوتی ندارند. فرد 
مورد رنجش در شوخی ها می تواند به فرد مقابل تاثیر رفتارش 

را توضیح دهد.
این اقدام می تواند فرصتی مناسب برای صحبت با او باشد. در 

گام نخست باید فرد شوخی کننده را متوجه تاثیر رفتارش بر 
روح و روان دیگر افراد کرد. این افراد باید بدانند که رفتارشان 
نه تنها باعث شادی نمی شود، بلکه رنج و ناراحتی برای دیگران 

را به دنبال دارد.
باید توجه داشــت که هر گونه رفتاری منوط به این است که 
افراد خواستار ارتباط با فرد مقابل هســتند یا خیر. اگر افراد 
خواستار ارتباط با یکدیگر هستند باید فرد مقابل را نسبت به 
رفتارها و نیتشان به این گونه اقدامات آگاه کنند، در غیر این 
صورت هیچ لزومی به دیدار این افراد و تحمل رفتار تحقیر آمیز 

آنها نیست.
رســانه ها می توانند در زمینه ارتقای سواد اجتماعی جامعه 
نقش داشته باشند. برای مثال رسانه ملی می تواند با تشویق 
رفتارهای مناسب در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی تاثیرگذار 
باشد، اما با بررسی برنامه های این رسانه باید گفت که نه تنها 
چنین رویکردی در این زمینه وجــود ندارد، بلکه در فیلم ها 
و برنامه های این رسانه به جای توســعه فرهنگ مناسب، در 

مواردی تحقیر کردن یکدیگر به افراد آموزش داده می شود!
در اغلب فرهنگ های دنیا شوخی و گذراندن اوقات شاد رایج 
است، اما شوخی با دست انداختن، کوچک شمردن و اینکه 

دیگری را نادان قلمداد کنیم متفاوت اســت. در شوخی های 
واقعی هر نوع حرف و اقدامی برای افراد شــادی و نشــاط به 

دنبال دارد.
امروزه در اغلب رفتارهای تحقیرآمیزی که در کشــور تحت 
عنوان شوخی از آنها یاد می شود، افراد به خود اجازه می دهند 
با سوء استفاده از شــخصیت دیگران و با وقاحت فرد مقابل 
را مورد تحقیر قرار دهند.اغلب افــرادی که مورد تحقیر یا به 
اصطالح شــوخی قرار می گیرند، در بازخورد به این رفتارها 
خواســتار کناره گیری از فرد مقابل هستند. افراد بی پروایی 
که بدون هیچ مالحظه ای اقدام به تمســخر و تحقیر دیگران 
می کنند افراد تنهایی هستند و متاسفانه این افراد برای رهایی 
از تنهایی مبادرت به شوخی و تمسخر دیگران می کنند، غافل 
از اینکه این ویژگی اخالقی ناپســند آنهــا را به این وضعیت 
کشانده است که همه این موارد برای استفاده صحیح از امکان 
ایجادشده جدید اســت. اینکه برخی منتقدان دائما بر طبل 
انتقادات از شبکه های مجازی و فضای مجازی بکوبند و آن را 
یک سّم مهلک قلمداد کنند، نه تنها چاره راه نیست بلکه باعث 
ظن و گمان منفی در بین افراد جامعه می شــود. البته شکی 
نیست که رویکرد مسئوالن ذی ربط در این رابطه باید هدایت 

مسیر فضای مجازی در راستای مسیر انقالب اسالمی باشد.
قوانین دســت و پا گیر و عملکرد مجریان کــج فهم آن، راه 
را بر توســعه دانش و ســرویس های وطنی می بندد. امروزه 
خواسته بسیاری از فعاالن و سرویس دهندگان این حوزه عدم 
سنگ اندازی برخی مسئولین است. یعنی بی مهری ها درحق 
متخصصان داخلــی این حوزه به حدی اســت که آنها دیگر 
حمایت نمی خواهند، بلکه به این راضی شده اند که در مقابل 
آنها سنگ اندازی نشود. استفاده صحیح )که به آن اشاره شد( 

به معنای تالش برای کاهش آسیب های این فضاست.
نفی مطلقی در کار نیست و نباید باشــد. باید تالش کرد که 
اعتیاد به این فضا را کاهــش داد و به عموم مردم آموخت که 
اینترنت آلبوم شخصی آنها نیست. اینترنت مراودات اجتماعی 
را تســهیل می کند اما نباید کامال جایگزین آن شــود. باید 
آموخت که هر محتوایی را الیک و دیس الیک و فوروارد نکنند 
و باید به عموم جامعه آموخت که لفظ مجازی به معنای غیر 
واقعی نیست؛ این فضا واقعی است و رفتارها و اعمال ما در آن 

با فضای حقیقی تفاوتی ندارد.
فضای مجازی بستری را برای ارتباط با جهانیان فراهم آورده 
اســت؛ لذا اگر نحوه درست اســتفاده از این فضا به مخاطب 
آموزش داده شــود، باید از آن استقبال هم کرد؛ز یرا فرصتی 
است که برای نشر ارزش های انقالب اسالمی به همه جهانیان 
فراهم شده و فضایی است که برای حضور در آن باید به اصول 
خود استوار بود و البته برخی الزامات را هم پذیرفت.به عبارت 
دیگر، باید تالش کرد فضای مجازی که جامعه ایرانی از آن بهره 
می برند و اهمیتش به اندازه اهمیت انقالب اسالمی است، در 
مسیر انقالب قرار گیرد و به عنوان یک موتور محرک برای آن 
شناخته شود؛ نه اینکه، همین فضا اساس و بنیان دستاورد امام 

راحل)ره( را هدف قرار دهد.

گسترش آسیب های اجتماعی نوپديد فضای مجازی نشان می دهد؛

جای خالی سواد اجتماعی

تعطیلی شش چای خانه 
متخلف در اصفهان

در کشورما اغلب افراد از سواد ارتباطی الزم برخوردار نیستند و سوادی که امروزه از آن صحبت می شود 
ديگر تحت عنوان خواندن و نوشتن قابل بررسی نیست.
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 اینجا قرائتخانه است! 
لطفا سکوت را رعایت کنید

   رایگان روزنامه بخوانید
یکــی از دســتاوردهای ارزشــمند دوران 
مشروطه، تاســیس مراکزی به نام قرائتخانه بود که به نوعی پدر 
کتابخانه های مدرن تلقی می شــود. در این قرائتخانه ها معموال 
روزنامه های مهم آن دوران غالبا به شکل رایگان در اختیار مردم 
بوده است. کم کم قرائتخانه ها کتاب هم امانت می دادند و به زودی 
هرکدام از آنها به پاتوقی برای اهالــی فرهنگ در اصفهان در آمد. 
روزنامه جهاد اکبر از تاســیس یکی از همین قرائتخانه ها در سال 
1326 ه.ق خبر می دهد:»محض اشــاعه معارف و خدمت به نوع، 
اعضای انجمن معارف اصفهان قرائتخانــه ای افتتاح کرده و برای 
سهولت که هر کس از خاص و عام به قرائتخانه رفته و از اخبارات 
مستحضر شوند بلیت آن را یک شــاهی قرار داده اند. محل آن در 
حوالی دروازه دولت و همه روزه بدون استثنا از صبح تا شام باز است. 
به عموم ارباب جراید اعالن می شــود که هرکدام محض همراهی 
به این اساس خیر خواستند روزنامه ارسال و موسسین قرائتخانه را 
رهین منت فرمایند به آدرس ذیل راسا بفرستند:اصفهان، دروازه 

دولت، قرائتخانه معارف«
)روزنامه جهاد اکبر، شماره 1،
4 ربیع الثانی1326ه.ق(

   قرائتخانه در چهارباغ
روزنامه زاینده رود هم در همان سال ها خبر تاسیس یک قرائتخانه 
یا فرهنگسرای دیگر را به نقل از رییس انجمن معارف وقت مخابره 
می کند:»چون انتشار معارف اولین وظیفه انسانیت است، مدتی بود 
عزیمت داشتم قرائتخانه ای عمومی که دارای چندین اتاق مرتب 
و اقسام کتب و جراید داخله و خارجه بوده و دارای کالس اکابری 
نیز باشد دایر نمایم. چند شب پیش که مذاکره از این مطلب شده، 
حضرت اشرف سردار اشجع)حاکم اصفهان( بدون اینکه طلبی و 
خواهشی از ایشان بشود به طیب خاطر و میل نفس، مبلغ دویست 
تومان وجه اعانه برای قرائتخانه مرحمت کردند. چند نفر دیگر هم 
از حضار محترم مجلس اقتدا کــرده اعانت فرمودند.حضرت آقای  
حاجی میرزا عبدالحسین سیدالعراقین هم دو صندوق کتاب که 
غالبا از علوم جدیده است، برای قرائتخانه مرحمت کردند. این بنده 
نیز که از عشاق دیرین معارفم، وقت را غنیمت دانسته فورا درصدد 
تشکیل و تکمیل برآمده، عمارت شرقی باغ جناب مستطاب حاجی 
محمد حسین کازرونی را که مشرف به چهارباغ است، از قرار ماهی 

ده تومان اجاره کردم.«
 )روزنامه زاینده رود، شماره 14،
 17 ربیع الثانی 1328ه.ق(

   قرائتخانه شعبه کتابخانه
»برای انتشار معارف و سهولت کسب اخبار و فرا گرفتن اطالعات، 
یک باب قرائتخانه به همت جمعــی از تربیت یافتگان عصرجدید 
در خیابان خوش)خیابان طالقانی کنونی( جنب اداره زاینده رود 
تاسیس شــده، ایام ماه رمضان از عصر افتتاح یافته، تمام شب را 
دایر بوده و در غیر شــهر صیام از صبح تا دو ساعت از شب گذشته 
مفتوح خواهد بود. اشخاصی که طالب قرائت جراید می باشند به 

آنجا رجوع نمایند.«
)روزنامه زاینده رود، شماره 39،
 26 رمضان 1332ه.ق(

در یکی از قدیمی ترین نقاط شــهر اصفهان، میدان 
امام علی)ع( چند سالی است که در محدوده تاریخی 
میدان عتیق احیا شده است. میدانی که بیش از نهصد 
سال پیش مرکز امپراتوری سلجوقیان بوده و با وجود کاخ ها و مراکز اداری و نظامی 
و مســجد جامع عتیق در آن زمان از مهم ترین نقاط دنیا محسوب می شده است. 
ایستادن در چنین مکان تاریخی تجربه شکوهمندی است. به ویژه اینکه دورنمای 
زیبایی از مناره علی در جنوب میدان درحالی که کوه صفه در پس زمینه قرار دارد دیده 
می شود. می شود تصور کرد شاه سلجوقی هنگامی مشغول تماشای رژه سربازانش در 
میدان عتیق بوده، نیم نگاهی هم به کوه صفه داشته. نگاهی آمیخته با نفرت و ترس. 
کوه صفه نهصد سال پیش مانند امروز یک مرکز تفریحی و پارک کوهستانی نبوده 
بلکه مخفیگاه مخوف ترین و سرسخت ترین دشمن دولت سلجوقیان در اصفهان بوده. 

دشمنی که دشنه اش را همواره زیر ردایش مخفی می کرده است.

   افسانه پیرمرد کوهستان
»اکنون به گفت وگو از شیخ الجبل می پردازم... وی در دره بسیار زیبایی که میان دو 
کوه بسیار بلند قرار داشت، باغ خیلی زیبایی پر از انواع میوه و بهترین درختانی که 
می شد به دست آورد درست کرده بود و در اطراف این باغات کاخ ها و بهارنشین های 
گوناگون مزین به آرایه های طال و نقاشــی ها و اثاثه و لوازم آسایش همه از ابریشم 
و دیبا برآورده بود...این شــیخ در درگاه خود عده ای جوان بین 12 تا 20 ساله نگه 
می داشت که از میان کوه نشینانی که به نظرش می آمد توانایی و استعداد حمل سالح 
وسلحشوری دارند برگزیده بودند.«  این جوانان همان هایی بودند که بعدا به قاتلین 
حرفه ای فرقه تبدیل می شدند و این روایت، گزارشی نه چندان مستند از جهانگرد و 
تاجر معروف، مارکوپولو است که در دوران زوال اسماعیلیه در سوریه با آنها برخورد 
کرده است. اســماعیلیه فرقه ای مذهبی بوده اند)شیعه هفت امامی( که در ایران از 
ترکیب آموزه های ایران باستان و مذهب تشــیع با ادویه نارضایتی عمومی از دولت 
سلجوقیان، یک دولت در سایه تشکیل می دهند. دولتی که قلعه های مستحکم نقاط 
مختلف ایران را یکی پس از دیگر اشغال می کند و کم کم به رقیبی جدی برای دولت 
سلجوقی تبدیل می شود. اسماعیلیه ایران بر خالف ســایر نقاط دنیا به سمت ابزار 
وحشت ناشی از تروریسم حرکت می کند و ضربات مهلکی هم به حکومت سلجوقیان 
و حتی شاهان اروپایی درگیر در جنگ های صلیبی وارد می کند. سخت گیری های 
مذهبی خواجه نظام الملک و نارضایتی مردم از خلفای بغداد در رونق بازار اسماعیلیه 
بی تاثیر نبوده است. رهبر اصلی اسماعیلیه شعبه ایران، حسن صباح بوده که با فتح 

قلعه الموت در قزوین به موقعیت ویژه ای دست می یابد و از همانجا لشکر فداییانش 
را هدایت می کند. فداییانی که دشنه هایشان را بدون بیم وهراس در شکم دشمن 

فرو می کنند و خود فدا می شوند.

   شاه دژ رو در روی دولتخانه سلجوقی
شخصی به نام عبدالملک ابن عطاش که در اصفهان می زیست پیش از حسن صباح 
رهبر معنوی اسماعیلیان فالت مرکزی ایران بود. پســر او احمد، نهضت او را ادامه 
می دهد و با دستیابی به قلعه نافوذناپذیر شاه دژ که بر فراز کوه صفه واقع بوده، عمال 
تبدیل به دشمنی مخوف برای شاه در اصفهان می شود. او از فراز شاه دژ دعوتش را 
علنی می کند و مردم اصفهان را به فرقه خود می خواند. راوندی می نویسد:»این احمد 
عبدالملک)ابن عطاش( خود را به معلمی ... جای کرد و هروقت به شهر آمدی... با آن 
دیالم)دیلمیان( خلوت ها می ساخت و دوستی می نمود... همه دعوت قبول کردند. 
آنگاه او حاکم قلعه شد و جمله تبع گشــتند. بعد از آن بر در شهر به نزدیکی دشت 
گور دعوت خانه ساخت و هر شب از شــهر جماعتی بیامدندی و دعوت پذیرفتندی 
و تقریر کردندی تا هر قومی به محله خویش جمعی را برین دعوت راست نهادندی 
و پس به دعوت خانه آوردندی. تا ســی هزار مرد دعوت قبول کردند و مسلمانان را 
دزدیدندی و هالک کردند...« حاال دیگر شاه سلجوقی و بزرگان دولت آنطور که ابن 
اثیر در ضمن گزارش رویدادهای سال 494ه.ق می نویسد باید از ترس دشنه های 
فداییان زیر لباسشان زره بر تن می کردند.حتی امیران از هراس فداییان اسماعیلی از 
شاه درخواست داشتند که در هنگام مالقات با او مسلح باشند که شاه این درخواست 
خرق عادت را نیز می پذیرد. معلوم است که اوضاع  در اصفهان حسابی بحرانی شده 

بوده است.

   یک فدایی، یک دولت
دکتر فرهاد دفتری در کتاب افســانه های حشاشین می نویســد:»...قتل هایی که 
نزاریان مرتکب می شدند به وسیله فداییان آنها که فدوی یعنی کسی که جان خود را 
بر سر ماموریت خطیری که بدان فرستاده شده می گذارد، خوانده می شدند، به عمل 
می آمد. کشتن شخصیت های معروف نظامی و مدنی که معموال محافظان در میانشان 
گرفته بودند، اغلب در مساجد و اماکن عمومی صورت می گرفت، زیرا بخشی از این 
سیاست آدم کشی به هراس افکندن و ترسانیدن دشمنان دیگر بود. درباره گزینش 
و تربیت فداییان نزاری به تفصیل چیزی نمی دانیم جز اینکه ... طومارهای افتخار از 
نام وماموریت آنها تدوین می شد و در قلعه الموت و دیگر قالع اسماعیلی نگهداری 

می شــد«. مارکوپولو در روایتی که تخیلی بودن آن آشکار است، از بهشتی زمینی 
یاد می کند که رهبر فرقه برای اغفال فداییان تدارک دیده. وی قبل از اعزام فدایی 
به ماموریت، وی را با حشیش مدهوش می ســاخته و او را وارد بهشت دروغین می 
کرده آنگاه فدایی با وسوسه رسیدن دوباره به این بهشت برای انجام ماموریت ترغیب 
می شده اســت. ظاهرا اعتقاد عمیق)هرچند باطل( فداییان به جنبشی که در پیش 
گرفته بوده اند برای اروپاییانی نظیر مارکوپولو قابل درک نبوده است. فداییانی که 
نیش دشنه شان از شاه سلجوقی و وزیر مقتدرش خواجه نظام الملک تا سران لشکری 
و کشوری و حتی خلیفه عباسی را هم گزیده بوده است. آنها در سال 495ه.ق هنگامی 
که قاضی شهر اصفهان به نام ابوالعال صاعدبن محمد حنفی در حال خواندن نماز عید 
فطر بود، وی را در محراب مسجد جامع عتیق به ضرب دشنه از پای در آوردند. تاریخ 
حبیب السیر از جریان قتل راشد، خلیفه عباسی در اصفهان در سال 530 ه.ق خبر 
می دهد:»...)الراشد باهلل خلیفه عباســی(از خوزستان به اصفهان شتافته در آن دیار 
شخصی از مالحده)فداییان اسماعیلی( آن خلیفه سرگردان را به زخم کاردی از پای 
درآورد و مالزمان راشد آن فدایی را گرفته فی الحال به قتل رسانیدند و کالبد راشد را 
در ظاهر اصفهان مدفون گردانیدند.« مقبره ای بسیار قدیمی در نزدیکی پل شهرستان 
قرار دارد که به مزار الراشد منتسب است. خواندمیر هم در کتاب دستور الوزرا شرح 
جالبی از ماموریت ترور کمال الملک وزیر سلطان محمود سلجوقی دارد که او را در 
سال 515 ه.ق با دشنه زخمی می کنند اما در همان نوبت اول کشته نمی شود:»وزیر 
مجروح را در یکی از باالخانه ها، در اتاقی خواباندند و کسی را برای معالجه وی حاضر 
ساختند. زخم را جراح به تنهایی معالجه می کرد. ناگاه از سقف مردی به پایین روی 

مجروح پرید، با چاقویی... جانش را بستاند.« 

   اصفهان یک نفس راحت می کشد
در سال 515 ه.ق در درگیری های داخلی میان شاهزادگان سلجوقی که پس از مرگ 
ملکشاه سلجوقی اتفاق می افتد، قدرت احمد ابن عطاش در شاه دژ فزونی می گیرد 
و مسجد جامع عتیق و تشــکیالت حکومتی مجاور آن به دست یکی از فداییان به 
آتش کشیده می شود. کتیبه تاریخی سردر شمال شرقی مسجد جامع به مرمت بنا 
پس از این آتش سوزی مهم اشاره می کند. در این شرایط آشفته که دیگر فتنه های 
اسماعیلیه غیرقابل تحمل شده بوده، سلطان محمد سلجوقی با زحمت زیاد تن به 
محاصره کوه صفه می دهد و سرانجام شاه دژ را فتح می کند. اگرچه پس از این فتح، 
اصفهان یک نفس راحت می کشد اما تا سقوط کامل اسماعیلیان به دست سپاه مغول 

هنوز یک قرنی فاصله بوده است. 

اولین تروریست های تاریخ، نهصدسال پیش در اصفهان 
فداییان اسماعیلی در مبارزه با حکومت سلجوقی از سالح ترور و ترس استفاده می کردند

تصویری قدیمی از یکی از کهنسال ترین مساجد جهان اسالم یعنی مسجد جامع عتیق اصفهان که 
در طول تاریخ زیر و بم های زیادی را به خود دیده است. به ویژه در سال 515 ه.ق که به وسیله یکی از 

فداییان اسماعیلی دچار آتش سوزی بزرگی شد و بخش اعظم آن از بین رفت.   

کوچه اعتماد الدوله در محله بیدآباد اصفهان تنها یک نام معمولی نیست. این نام در پس خود داستان ها 
دارد. اعتماد الدوله عموی پدر واله داغستانی است. سال 1135 ه.ق، اصفهان در محاصره افغان هاست. دو 
سال قبل از این تاریخ اعتماد الدوله وزیر دربار شاه سلطان حسین بود. به او اتهام برانداختن سلطنت شاه 
سلطان حسین را زدند. او را کور و خاندانش را معزول و محبوس کردند. واله عاشق دختر عمویش خدیجه است. در کودکی و نوجوانی 
هر دو در یک مکتب درس خوانده بودند و یکدیگر را دوست داشتند، اما مادرش با ازدواج آنها موافق نیست. حتی زمانی که مادر خدیجه 
به مادرواله پیشنهاد ازدواج این دو تن را داد مادر واله این پیشنهاد را رد کرد. شرایط غریبی است. باالخره اصفهان در سال 1135 ه.ق 
سقوط می کند. آنها دیگر نمی توانستند به راحتی یکدیگر را ببینند. وی شاهد این بود که چگونه شاه سلطان حسین تسلیم محمود 
افغان شد و به قول جالل الدین همایی محمود نامحمود تاج پادشاهی ایران زمین را بر سر خود گذاشت. خدیجه هم خواستگاران 
زیادی داشت. عاقبت با تهدید و اجبار، یکی از سرداران محمود با خدیجه ازدواج کرد.واله دیوانه و سرگشته شده بود. دیگر زندگی 
برایش مفهومی نداشت. دیری نپایید. باز هم جنگی در پیش بود. نادر سردار شاه طهماسب دوم صفوی محمود افغان را شکست داد. 
شاه طهماسب وارد اصفهان شد. شوهر افغانی واله از او طلب عفو کرد و بخشیده شد ولی در نهایت پس از به دست گرفتن قدرت توسط 
نادر شاه افشار به قتل رسید.خدیجه بار دیگر نیز به اجبار چندین ازدواج ناموفق کرد . همه این عوامل باعث شد که واله، اصفهان را 
جای ماندن نبیند. سرانجام در سال 1144 ه.ق هند را بر ایران پر هرج و مرج نادری ترجیح داد. به هند مهاجرت کرد، اما همواره در فکر 
خدیجه بود و حتی پس از کشته شدن آخرین شوهر خدیجه سعی کرد او را به هندوستان بیاورد که موفق نشد و خدیجه فوت شده بود.

در هند بس به یاد صفاهان گریستم             دریای گنگ شد خجل از زنده رود من  
واله داغستانی از شعرا و سخنوران قرن دوازدهم هجری است. وی در ســال 1124ه.ق در اصفهان متولد شد. از آثار واله می توان به 
تذکره ریاض الشعرا و بیاض و منشات و دیوان اشعار نام برد. وی در سال 1170ه.ق در هندوستان درگذشت و تا انتهای عمر در دربار 
پادشاهان گورکانی هند به شاعری و اموراداری اشتغال داشت. خدیجه بیگم دختر عموی واله نیز از شعرای همان دوره است و سلطان 

را به عنوان تخلص برگزید. وی می گوید: 
افسانه درد من اگر گوش کنی                       از لیلی و داستانش خاموش کنی
ور قصه عشق ابن عمم شنوی                      مجنون و حکایتش فراموش کنی

 این عشــق و عاشــقی و هجران آنچنــان ناراحــت کننده بــود که فقیــر دهلوی کــه از شــاگردان واله اســت در بــاب این
 عشق مثنوی واله و سلطان را سرود.

عکس روزشیدای ناکام
چهارسوق

ردپای شیخ الرییس در اصفهان
در کوچه پاگلدســته)کوی 
گنبد( در خیابان ابن ســینا، 
جایی که از دیرباز به محله دردشــت تعلق داشته، 
یک بنای گنبدی شــکلی وجود دارد که بر اساس 
شــنیده های تاریخی مقبره و مدرسه ابن سینا بوده 
اســت. بیش از 1000 ســال پیش، در سال 414 
هجری قمــری ابن ســینا و شــاگردش در لباس 
صوفیان، مخفیانه راهی اصفهان شــده و از ســمت 
محله بیدآباد وارد شــهر شدند. ابن ســینا پس از 
ورود به اصفهان در خانه مردی بنــام عبدا... بن بی 
 بی در همیــن محله کوی گنبد ســکونت می کند. 
ابن سینا حدود 15 ســال در اصفهان به تدریس و 
وزارت مشــغول بوده. به دســتور عالءالدوله حاکم 
دیلمی اصفهان، شب هاي جمعه شیخ مجلس مناظره 
ای با دانشمندان شــهر برگزار می کرده و در مورد 
علوم طبیعی و فلســفی مباحثاتی شکل می گرفته 
است. دانشگاهی که ابن سینا در آن به تدریس علوم 
مختلف اعم از طب و فلسفه مشغول بوده ظاهرا در 
مکانی قرار داشته که امروزه به نام َمدَرس ابن سینا 
شناخته می شود. تصور اینکه بزرگ ترین دانشمند 

تاریخ ایران روزی در این گنبدخانه محقر جلســات 
درسش را برگزار می کرده بسیار شگفت انگیز است. 
می دانیم که ابن سینا نگارش کتاب معروف »شفا« را 
در اصفهان تمام کرده، همچنین کتاب های »دانش 
نامه عالئي« و »کتاب االنصاف« به همراه فهرســت 
بلندباالیی از آثار ارزشمند دیگر را نیز در همین دوره 
15 ساله در اصفهان تالیف کرده است. چرا نباید از 
تخیل خود استفاده کنیم و شــیخ الرییس را حین 
نگارش این آثار جاودانه در مدرس ابن سینا امروزی 

تصور کنیم؟!
 بســیاری از مورخین معتقدند که ابن ســینا نه در 
همدان که در محله کوی گنبد اصفهان دفن شــده 
اســت. این گنبد پیش از اینکه به صورت فعلی آن 
دربیاید، مدتی به عنوان زورخانه و حتی مطبخ مورد 
استفاده بوده است. گفته می شود هنگام تبدیل این 
بنا به زورخانه طی تسطیح مکان، قبر ابن سینا از میان 
رفته اســت؛ البته جالل الدین همایی طبق شنیده 
های تاریخی احتمال وجود مقبره شیخ الرییس در 
سردابه ای زیر مسجد شــیخ لطف ا...را نیز رد نمی 
کند. ظاهرا در ســال های ابتدایی قرن اخیر هنگام 

ســاخت وضوخانه ای 
برای مســجد شــیخ 
لطف ا...، سردابه و قبر 
مذکور پیدا می شود اما 
از سرنوشت آن اطالعی 
در دســت نیســت. 
مصلح الدیــن مهدوی 
در تاریخ 1371/7/16 
با یکــی از اهالی محله 

کوی گنبدصحبت کرده و او که مرد ســالخورده ای 
بوده چنین ادعا کرده اســت:»محل قبر این ســینا 
یقینا در این بقعه بود و ســنگ قبر مشارالیه تا این 
اواخر وجود داشته و شخصی به نام »زمان نجار« که 
خانه او جنب این بقعه بوده سنگ را کنده و به منزل 
خود برده و چندین سال آن را در جایی پنهان کرده و 
سپس بیرون آورده و دیگر نمی دانم چه کرده است!«.

فارغ از اینکه شیخ الرییس را در اصفهان دفن کرده 
باشــند یا نه، تصور اینکه رصدخانه معتبر ابن سینا 
در چنین مکانی قرار داشته، ارزش و اعتبار زیادی به 

گنبد مدرس ابن سینا می بخشد. 

اصفهانگردی

گزارش
  یک

 آدم ربایی

راوندی در شرح تاریخ سلجوقیان داستانی ذکر 
می کند که اگر حقیقت نداشته باشد، یک اقدام 
تبلیغاتی است برای بدنام کردن اسماعیلیه است که از سوی دولت وقت 
شایع شده:»...در آن عهد نابینایی ظاهر شد او را علوی مدنی گفتندی. 
آخر روز بر در کوچه خود ایستادی، عصا در دست دعا کردی که خدایش 
بیامرزاد که دست این نابینا گیرد و در این کوچه به در خانه رساند و آن 
کوچه دراز و تاریک بود وســرای کور در آخر و به دهلیِز سرای، چاهی 

بود. چو علوی را به در ســرای بردندی، قومی آن شــخص را در سرای 
کشیدندی و در آن چاه نگون کردندی. مدت چهارپنج ماه برین بگذشت 
و خلق بسیار از جوانان شهر مفقود شدند... از مرده و زنده خبری نمی 
یافتند. روزی زن گدایی از این سرای چیزی می خواست. ناله ای شنید.. 
مردم آن خانه اندیشــیدند که او بر آن حال وقوف یابد. خواستند که او 
را به بهانه نان دادن در ســرای کشند. زن بترســید و بگریخت و به در 
کوچه قومی را گفت:از فالن ســرای ناله منکر شنیدم و قومی قصد من 

کردند... و مردم خود در جست وجوی غایبان بودند. فغانی برخاست و 
جهانی مردم به درخانه جمع شدند و ناگاه در سرای رفتند و بیغوله ها 
و زوایای خانه جستن گرفتند. راه ســردابه بیافتند. بیشتر از چهارصد 
پانصد مرد را در آنجا دیدند. بعضی کشته و بعضی به چهار میخ به دیوار 
باز دوخته...آوازه در شهر افتاد و خالیق روی نهادند و هر کسی دوستی 
 و خویشی باز می یافتند و نفیری و غریوی در اصفهان که مثل آن کس

 نشان نداد.« 

مهرداد
 موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

پرواز با قالیچه پرنده ممنوع!
به دلیل ماهیت سری فرقه اسماعیلیه و دولت در سایه ای 
که آنها در زمان سلجوقیان تشکیل داده بودند، در طول 
تاریخ همواره رازهایی پیرامون سازمان مخفی آنها و قلعه های نظامی 
وجود داشته. به ویژه قلعه الموت که مرکز دولت اسماعیلیه بوده است. 
چند سال پیش گزارش غیرمستندی منتشر شد که از شخصی به نام 
هانری باک در آن صحبت شده بود. در این گزارش آمده بود که هانری باک 
در زیرزمین های قلعه الموت به طومارهایی دست یافته که در اوایل قرن 
سیزدهم میالدی توسط شخصی به نام ایزاک بن شریرا درباره راز بزرگی 
نوشته شده.» راز پرواز با قالیچه پرنده« بر اساس این روایت غیرمستند که 
بیشتر به یک داستان تخیلی شبیه است، در سده های گذشته ایرانیان به 
روغنی طبیعی دست یافته بوده اند که این روغن وقتی در فرآیند رنگرزی 
فرش های بافته شده استفاده می شده نوعی خاصیت ضد جاذبه ایجاد 
می کرده است. قالیچه های ضد جاذبه به دلیل قدرتی که برای دشمنان 
ایجاد می کرده، همواره ممنوع بوده و تنها در مقاطع زمانی کوتاهی به 
عنوان اولین اسکادران هوایی تاریخ از آنها در ارتش استفاده می شده. 
در این گزارش حتی از روایت های شــاهد زنده هم استفاده شده:»ما 
صفحه گردان عجیبی را در آسمان دیدیم که بر فراز دهکده ما در نیشابور، 
پرواز می کرد و دنباله آن آتش و گوگرد بود«. هرچند این مسئله تاریخی 

از حقیقت به دور است اما تخیل آن شیرینی خاصی دارد.

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

 پخت غذا با هیزمی
 از جنس حریر

ابن بطوطه، جهانگرد برجســته عصر تمدن 
اســالمی اســت که بیش از هــر جهانگرد 
دیگری)حتــی در مقیاس امــروزی( از شــهرها وکشــورهای 
شناخته شده دنیا دیدن کرده اســت. یکی از این شهرها اصفهان 
اســت. اصفهانی کــه روزگار خوشــی را پــس از حملــه مغول 
نمی گذراند:»اصفهان که از شهرهاي عراق عجم است شهري بزرگ 
و زیباست ولي اکنون قسمت زیادي از آن در نتیجه اختالفاتي که 
بین سنیان و شیعیان)احتماال اختالف بین دو خانواده آل خجند و 
آل صاعد که سنی مذهب بوده اند نیز منظور نویسنده هست( آن 
شــهر به وقوع مي پیوندد به ویراني افتاده. این اختالفات هنوز هم 
ادامه دارد و مردم آن شهر دائم در منازعه و کشتار به سر مي برند. 
میوه در اصفهان فراوان اســت از جمله زردآلــوي بي نظیري که 
قمرالدین نامیده مي شود و آن را خشکانیده ذخیره مي کنند. هسته 
این زردآلو شیرین است. از میوه هاي اصفهان است که نظیرش در 
هیچ جا پیدا نمي شــود. دیگر از میوه هاي این شهر انگور عالي و 
خربزه عجیبي است که غیر از بخارا وخوارزم درهیچ جاي دنیا مثل 
و مانند ندارد. پوست این خربزه سبز رنگ است و داخل آن قرمز و 
آن را مي شود نگاه داشت مانند شریحه که در بالد مغرب نگاه مي 
دارند. اهالي اصفهان مردمي زیبا روي  هســتند. رنگ آنها سفید و 
روشن و متمایل به سرخي است. شجاعت و نترسي از صفات بارز 
ایشان اســت. اصفهاني ها مردماني گشــاده دست اند. هم چشمي 
و تفاخري که میان آنــان در مورد اطعــام و میهمان نوازي وجود 
دارد منشاء حکایات غریبي شده است. مثال اتفاق مي افتد که یک 
اصفهاني رفیق خود را دعوت مي کند و مي گویــد بیا برویم نان و 
ماســت با هم بخوریم ولي وقتي او را به خانه مي برد انواع غذاهاي 
گوناگون پیش او مــي آورد و اصفهاني ها به این رویه خود مباهات 
زیاد مي کنند. هر دسته از پیشه وران اصفهان رییس و پیشکسوتي 
براي خود انتخاب مي کنند که او را ) کلو ( مي نامند دســته هاي 
دیگر هم که اهل صنعت و حرفه هستند به همین نحو رؤسایی براي 
خود بر مي گزینند. جوانان مجرد این شهر جمعیت هایي دارند و 
بین هر یک از گروه هاي آنان با گروه دیگري رقابت و همچشــمي 
برقرار اســت. میهماني ها مــي دهند و هرچه مــي توانند در این 
مجالس خرج مي کنند و محفلي عظیم بــا انواع غذاهاي مختلف 
فراهم مي آورند. حکایت مي کردند که یکي از این دسته ها دسته 
دیگر را به میهماني خوانده و غذاي آنان را با شعله شمع پخته بود 
دســته دیگر که خواســته بود تالفي بکند در دعوتي که متقابال 
 به عمل آورده بوده بــراي تهیه غذا به جاي هیــزم حریر مصرف 

کرده بود.«
)سفرنامه ابن بطوطه(

زاینده رود
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آذری، مدیر برتر باشگاهی ورزش کشور شد
سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران اسامی مدیران برتر در 22 حوزه مدیریتی را منتشر کرد 
که نام سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این بین به عنوان مدیر برتر سال 95 

حوزه مدیریت باشگاهی دیده می شود.
کاپیتان ۳9 ساله ذوب آهن تمدید نشدن قراردادش را دستاویزی 
برای فرار از تمرینات بدنســازی قرار 
نداد.مهدی رجب زاده مسن ترین 
بازیکــن لیــگ هفدهــم 
محسوب می شــود. اینکه 
یک بازیکن در این ســن 
و سال هنوز از مهره های 
موثر تیمش است برای 
بســیاری مایه شگفتی 
است، اما کاپیتان ذوب آهن 
چگونه توانسته است در ۳9 
سالگی همچنان در سطح اول 
فوتبال ایران حضور داشته باشد؟ پاسخ 
این سوال را شاید باید در عوامل مختلفی جست وجو کرد.تمرینات 
آماده ســازی پیش فصل ذوب آهن از حدود 2۰ روز قبل آغاز شده 
اســت. با اینکه رجب زاده قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی تمدید 
کرد، اما در این مدت به استثنای چند روزی که برای انجام کارهای 
اداری به شیراز رفت در تمرینات تیم اصفهانی حضور داشت و پا به 
پای سایر بازیکنان تمرین کرد. به عبارت دیگر، کاپیتان ذوب آهن 
تمدید نشــدن قراردادش را بهانه ای برای فرار از تمرینات سخت 
بدنسازی نکرد. شاید در دستور کار قرار دادن همین رویه در سراسر 
زندگی حرفه ای رجب زاده باعث شــده تا این بازیکن با وجود سن 
باالیش همچنان در باالترین ســطح فوتبال ایران حضور داشته و 

کماکان از نفرات کلیدی تیمش باشد.

راز جوانی پیرمرد در چیست؟

سوال روز

منهای فوتبال

براســاس اعالم کمیته بین المللی المپیک دو رشــته اسکواش و 
چوگان به صورت نمایشی در بازی های 
المپیک جوانان در سال 2۰18 
حضــور خواهند داشــت.

اســکواش و چوگان قرار 
اســت به عنوان رشــته 
نمایشــی در بازی های 
المپیــک جوانان حضور 

داشته باشند.
چهارمین دوره بازی های 
المپیک جوانــان به میزبانی 
بوینس آیرس برگزار می شود 
که اعضای کمیسیون هماهنگی کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( در جریان بازدید از شهر میزبان این خبر 
را اعالم کردند؛ همچنین اسکیت بردینگ و ورزش های کوهنوردی 
که به بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو اضافه شده اند نیز در بازی های 
2۰18 شرکت می کنند. آخرین حضور چوگان در بازی های المپیک 
مربوط به المپیک برلین در سال 19۳6 است، زمانی که آرژانتین 
با برتری 11 بر صفر مقابل بریتانیا عنوان قهرمانی را کســب کرد. 
آرژانتین همچنین در سال 1924 در بازی های المپیک پاریس نیز 
موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.اسکواش هیچ زمانی در بازی های 

المپیک حضور نداشته است.

اسکواش و چوگان به بازی های 
المپیک 2018 اضافه شدند

بانوی دوچرخه ســوار اصفهانی اظهار کرد: رقابت های 
دوچرخه ســواری قهرمانی کشــور از دهم تا پانزدهم 
تیرماه جاری در دو بخش آقایان و بانــوان به میزبانی 
یزد برگزار شد و مســابقات بانوان چهاردهم و پانزدهم 

تیر انجام گرفت.
ساجده سیاحیان با بیان اینکه رقابت ها در دو رده سنی 
جوانان و بزرگســاالن صورت گرفت، افزود: در بخش 
بانوان، من در رده ســنی جوانان بــا حریفان به رقابت 
پرداختم که در نهایت با کسب مدال طال در هر دو ماده 
استقامت جاده و تایم تریل اول شدم و عنوان قهرمان 

قهرمانان را دریافت کردم.
بانوی دوچرخه ســوار اصفهانی اضافــه کرد: چون من 

تنها شرکت کننده 

از استان اصفهان در رده 
دست آوردم، در بخش جوانان بودم و 2 مدال طال به 

بانوان، تیم اصفهان در این رده به مقام نخســت دست 
یافت.

وی با اشاره به اینکه مسابقات به نوعی انتخابی تیم ملی 
نیز محسوب می شــد، ادامه داد: 9 ماه است که به طور 
حرفه ای در این رشته فعالیت می کنم و در همین مدت 

زمان کم توانستم امسال وارد اردوی تیم ملی شوم.
سیاحیان خاطرنشــان کرد:حدود 2۰ روز پیش برای 
تســت و آموزش در کمپ UCI در کره جنوبی شرکت 
کردم که با توجه به عملکردم آنجا بهترین دوچرخه سوار 

لقب گرفتم.
وی در پایان اذعان داشت: بزرگ ترین آرزویم رسیدن 
به مدال طالی بازی های آسیایی است و اینکه در همین 
رده سنی که هســتم یعنی جوانان بتوانم موفق شوم 
و اولین بانویی باشــم که مدال بازی های آسیایی را به 

دست می آورد.

بانوی دوچرخه سوار اصفهانی مطرح کرد:

رسیدن به مدال طال 
بزرگ ترین آرزویم است

کریم انصاری فرد راهی خرونیخن هلند می شود. انصاری فرد 
که به خاطــر تاکید روی فیکــس بازی کــردن در ترکیب 
المپیاکوس با سرمربی این تیم به نتیجه نرسیده و قصد توافق 
از المپیاکوس را دارد، برخالف داشــتن پیشنهاد از تیم های 
مختلف اروپایی احتماال راهی خرونیخن می شود. ایسنا نوشته 
که تیم خرونیخن هلند به صورت جدی در حال مذاکره با تیم 
المپیاکوس است تا بتواند این بازیکن ایرانی را به خدمت بگیرد.

انصاری فرد راهی هلند می شود

هافبک ســابق صبا گفت:در حال حاضر از لیگ برتر پیشنهاد 09
خاصی نیست و پیشنهاد ها همه از لیگ یک است که عالقه ای به 
بازگشت دوباره ندارم، اما اگر مجبور شوم دیگر چاره ای نیست. 
دهنوی درباره اینکه با نفــت تهران و تیم علی کریمی صحبتی 
داشته یا نه؟ گفت: پیشنهاد خاصی نشده، اما اگر ایشان بخواهد 
به عنوان دوست قدیمی خودم قطعا برای کمک به او خواهم رفت. 

علی کریمی به هر بازیکنی پیشنهاد بدهد قطعا قبول می کند. 

مقصد هافبک صبا کجاست؟
بعد از کش و قوس های فراوان به نظر می رســد مهدی 
طارمی از رفتن به اروپا پشیمان شده و قصد دارد به اردوی 
تیم فوتبال پرسپولیس در اوکراین ملحق شود. این اتفاق 
می توانــد بهترین خبر برای برانکو و هواداران باشــد تا 
باالخره زوج مهدی طارمی و گادوین منشا تشکیل شود.
طارمی با شماره 9 و منشا با شماره 9۰ )99۰( می تواند 
رمز موفقیت قهرمان لیگ در مسابقات فصل آینده باشد.

990، رمز موفقیت پرسپولیس!

رییس فدراسیون جانبازان و معلولین از اختصاص یک هکتار زمین 
ورزشگاه تختی از استان تهران به این فدراسیون برای ساخت کمپ 
تیم های ملی در رشته های دوومیدانی، تیروکمان و فوتبال خبر داد و 

گفت: تا پایان سال این کمپ آماده بهره برداری است.
محمود خسروی وفا درباره واگذاری یک هکتار زمین ورزشگاه تختی 
از استان تهران به فدراســیون جانبازان و معلولین اظهار کرد: مسیر 
قانونی و کارهای اداری واگذاری یک هکتار ورزشگاه تختی از استان 
تهران به فدراسیون جانبازان و معلولین انجام شده است و منتظر عقد 
تفاهم نامه بین استان تهران و فدراسیون برای این واگذاری هستیم.

وی گفت: بعد از عقد تفاهم نامه این زمین به مدت 1۰ سال به صورت 
اجاره ای در اختیار فدراسیون جانبازان و معلولین گذاشته خواهد شد 
تا برای ساخت کمپ تیم های ملی در رشته های دوومیدانی، فوتبال 

و تیروکمان این زمین را تا پایان سال آماده کنیم.
رییس فدراسیون جانبازان و معلولین میزان بودجه پیش بینی شده 
برای اجرای طرح تختی را نه میلیــارد و پانصد میلیون تومان عنوان 
کرد و افزود: برای اجراح طرح تختی اعم از ساخت پیست، سرویس 
فنی، ورزشــی، خوابگاه و ... نیاز به نه میلیارد و پانصدمیلیون تومان 
بودجه نیاز داریم که قرار است با حمایت شهرداری این پروژه تا پایان 

سال به سرانجام برسد.
رییس کمیته ملــی پارالمپیک همچنیــن از اختصاص 22 میلیارد 

بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این کمیته در سال 
جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: امســال بدون هیچ گونه مشکلی 
و به موقع توانســتیم تخصیص قانونی خود را از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی دریافت کنیم.
وی همچنین درباره وضعیت اساســنامه کمیته ملــی پارالمپیک 
گفت: روند کار اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در مجلس به خوبی 
پیش می رود و در حال حاضر در کمیســیون اجتماعی مسیر قانونی 
خود را طی  می کند تا هر چه سریع تر برای تصویب نهایی وارد هیئت 

دولت شود.
خسروی وفا ادامه داد: بعد از تفکیک کمیته ملی پارالمپیک از المپیک 
در سال گذشــته و تخصیص به موقع بودجه در سال جاری امسال 
برنامه ها منظم تر و بهتر از سال گذشته پیش می رود و تمام تالشمان 
بر این اســت که بهترین نتایج را در مســابقات جهانی وزنه برداری، 

دوومیدانی و سایر رویدادهای پیش رو در سال 96 داشته باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه در بازی های پاراآسیایی جاکارتای اندونزی 
تنها به دنبال ارتقای جایــگاه خواهیم بود نه حفــظ جایگاه قبلی، 
خاطرنشان کرد: اگر در بازی های پاراآسیایی اینچئون و گوانجو چهارم 
شدیم، در بازی های پاراآسیایی جاکارتا دیگر تمرکزمان حفظ جایگاه 
قبلی نخواهد بود و تمام سعی مان بر این است تا جایگاه خود را ارتقا 

بخشیم و به مقام سوم دست پیدا کنیم. 

خبر
رییس فدراسیون جانبازان و معلولین:

امسال شرایط خوبی از نظر بودجه داریم

قاب روز

سلفی بازیکنان پرسپولیس در اردوی اوکراین
بازیکنان پرسپولیس برای برپایی یک اردوی کوتاه مدت راهی اوکراین شده اند.

ســپاهان پس از مصاف با تیم های امید و جوانان باشگاه و همچنین 
نساجی مازندران، روز چهارشنبه چهارمین دیدار تدارکاتی خود را برابر 
بادران پشت سر گذاشت. ترکیب اولیه طالیی پوشان دستخوش دو 
تغییر شده بود، به این ترتیب که ساسان انصاری به خاطر مصدومیت 
جای خود بین 11 نفر اصلی را به جالل الدین علی محمدی داد و عارف 
غالمی هم در قلب خط دفاعی جایگزین سیاوش یزدانی شد. از آنجا 
که عزت پورقاز شانس زیادی برای حضور در ترکیب اصلی دارد سوال 
این است که چه کسی زوج این بازیکن ملی پوش در قلب خط دفاعی 
سپاهان خواهد شد. یزدانی 25 ساله که یکی از خریدهای لیگ برتری 
سپاهان در نقل و انتقاالت است یا غالمی 2۰ ساله که از محصوالت 

آکادمی باشگاه اصفهانی به حساب می آید؟

لباس تیم ذوب آهن برای حضور در فصل هفدهم لیگ برتر رونمایی شد 
که طی آن سبزپوشان اصفهانی با لباسی مشابه  سال های قبلی به رنگ 
سفید و سبز به میدان می روند. سبزپوشان ذوب آهنی فصل گذشته و 
پس از حضور در جام باشگاه های آسیا با لباس سبز رنگی به میدان رفتند 
که این لباس برای این تیم خوش یمن بود و نتایج خوبی را با آن کسب 
کردند.ذوبی ها در این فصل »مجید« می پوشند که با آمدن امیر قلعه نویی 
قابل پیش بینی بود؛ سبزپوشان در تمرین ابتدایی نیز لباس های مجید 

بر تن کردند که رنگ آبی این لباس ها حواشی را نیز به همراه داشت.
نکته مثبت در لباس این تیم مشخص شدن اسپانسر این تیم است که 
می تواند با حمایت خود پیش از شروع فصل کمک  فراوانی به این تیم در 

فصل نقل و انتقاالت و اردوهای آماده سازی پیش از فصل بکند.

 زوج پورقاز 
در خط دفاعی کیست؟

رونمایی از لباس تیم 
ذوب آهن در  لیگ برتر

مسافر ایتالیا و شهر وروناست. در 22 سالگی و در گفت وگو با ما 
11 سالگی اش را مرور کرد. زمانی که تشویق های پدر سبب شد 
با سعید معزی و حسن افغان والیبال را در اصفهان آغاز کند. 
سال 9۰ در اردوی استعدادیابی فدراسیون والیبال و در تیم 
نوجوانان شرکت کرد و از همان ابتدا استعدادش را به رخ کشید 
و عضو تیم والیبال نوجوانان ایران شد. بعدها تیمی که قهرمان 

نوجوانان آسیا شد کاپیتانش، محمدجواد معنوی نژاد بود.
 محمدجواد معنوی نژاد در رقابت های جوانان جهان در سال 
2۰15 به درخشــش خود ادامه داد و امتیازآورترین بازیکن 
رقابت ها لقب گرفت.اســلوبودان کواچ نخســتین کسی بود 
که این جوان بلندبــاال را به تیم ملی دعوت کــرد و او اینک 
روند باثبات پیشــرفت در تیم ملی را طی می کند.موفقیت با 
تیم های رده های سنی، درخشش در لیگ برتر به همراه پیکان 
و سپس حضور در لیگ جهانی، معنوی نژاد را به عنوان یکی 
از خوب های والیبال ایران در عرصه والیبال دنیا معرفی کرد تا 

اینکه پیشنهاد تازه ای به دستش رسید.
باشگاه ورونای ایتالیا از ســتاره جوان و پدیده والیبال ایران 
دعوت کرد. معنوی نژاد برای ادامه دادن مسیر پیشرفتش به 

این پیشنهاد پاسخ مثبت داد و روانه ایتالیا شد.
جــام جــم بــا لژیونر 

اصفهانی تیم والیبال 
گفت و گویی انجام 
داد کــه در ادامــه 

می خوانید:
ورونا کجاست؟

در شــمال ایتالیا و 
یکی از شــهرهای 

تاریخی اســت که در کنار والیبال، جاذبه های گردشــگری 
زیادی دارد.

چرا ایتالیا؟
من می خواهم پیشــرفت کنم و به دنبــال تجربیات جدید 
هســتم. ایتالیا یکی از بهترین های والیبال جهان است و جا 
برای پیشرفت من دارد. من همیشــه برای رسیدن به هدف 

تالش می کنم.
لیگ ایتالیا؟

بهترین لیگ جهان. یک برند واقعی در والیبال دنیاست. در این 
لیگ ابتدا تالش خودم و رقابت با بهترین های جهان برای من 

لذت بخش و جذاب خواهد بود.
جایگاه ورونا؟

این تیم در سال 2۰۰5 تاسیس شده است و فصل گذشته با 
 A کسب 5۰ امتیاز در جایگاه پنجم جدول رقابت های سری

لیگ ایتالیا قرار گرفت.
پیشنهادهای دیگر؟

داشــتم، اما برای لژیونر شــدن ایتالیا بهترین جاست. سال 
گذشته هم به من پیشنهاد شده بود، اما به دالیلی نتوانستم 

این پیشنهاد را قبول کنم.
چرا؟

ســن من کم بود و با پیکان قرارداد داشتم. برای بازی کردن 
در سطح لیگ ایتالیا باید تجربه بیشــتری داشت. از طرفی 
نمی توانستم وسط بازی ها تیم خودم را رها  کنم. ما در کورس 

اخالقی نبود.قهرمانی بودیم و این کار 
حرف  گربیچ  زدی؟با 

تیم صربســتان و با گربیچ سرمربی 
تیم  ورونــا به طــور ســرمربی 
قــراردادم حرف مســتقیم برای 

که همراه تیم ملی نزدم، امــا زمانی 
در تهران بود ترتیب صربستان 

کارهــای انتقالم 
داده شد.

مشورت؟
برای پیوســتن به 
ورونا با مربیان تیم 
ملی بخصوص 

سعید رضایی که ســابقه حضور در لیگ ایتالیا را داشت و 
سعید معروف مشورت کردم و با آشنایی کامل روی تیم های 

ایتالیایی تصمیم به لژیونر شدن گرفتم.

لژیونرهای ایرانی در ایتالیا؟
من پس از بهنام محمودی و سعید رضایی به عنوان نماینده 
والیبال ایران به لیگ ایتالیا وارد می شوم و با من می شویم سه 
نفر. این دو پیشکسوت، راه بازیکنان ایرانی را به اروپا باز کردند 
و امیدوارم من هــم بتوانم بازیکنان جــوان را به لیگ ایتالیا 

معرفی کنم.
سخت ترین کار؟

دوری از خانواده، اما برای پیشرفت باید این سختی را به جان 
بخرم و تحمل کنم. طبیعی اســت که ماندن در ایران برایم 
خیلی راحت باشد، اما ورونا تاثیر بیشتری روی آینده والیبال 

من خواهد گذاشت.
خوش آمدگویی ورونا؟

آنها در سایت باشگاه با انتشار عکسی از من به من خوش آمد 
گفتند. قراردادم یک فصل است، اما قابل تمدید.

پول آنها؟
خیلی کمتر از ایران، اما سطح لیگ ایتالیا باالست و چون به 
پیشرفتم فکر می کنم دوست دارم با قرارداد پایین تر بازی کنم. 

اگر همه چیز پول بود در ایران می ماندم.
حاشیه داری؟

تاکنون که نداشــتم و دوست ندارم داشته باشــم زیرا برای 
پیشــرفتم مانع بزرگی اســت. هرگز روی موضوعاتی غیر از 

مسائل فنی تمرکز نمی کنم.
مثل باندبازی در تیم ملی؟

این پرســش ها را اصــال جــواب نمی دهم. باند مــن موقع 
آسیب دیدگی کمکم می کند تا با دست و پای باند پیچی شده 

بتوانم بازی کنم. به عبارتی من
باندباز نیستم، باندپیچم. )خنده(

کوالکوویچ؟
راه ما با ایگور کوالکوویچ تازه آغاز شده است و باید به یک مربی 

حرفه ای وقت داد تا تفکراتش را پیاده کند.
نیمکت نشینی؟

بستگی به مربی دارد. این که بازی کنم یا روی نیمکت بنشینم 
نظر مربی است، اما من همیشه تمرین می کنم و تشنه بازی 

کردنم.
المپیک؟

خاطره تلخی بود نمی خواهم یادآوری شــود. از تیم ملی که 
راهی المپیک بود خط خوردم و ناراحت شــدم، اما اعتراضی 

نکردم.
مشوق؟

پدرم بود. موفقیت هایی که تاکنون به دست 
آورده ام را مدیــون پــدرم هســتم. پدرم 
والیبالیســت بود و مرا از دوران کودکی در 

مسیر درست این ورزش قرار داد.
هدف؟

قهرمانی با تیم ایران در المپیک یا فتح یکی 
از سکوهای سه گانه.

پایان؟
می خواهم سفیر والیبال ایران در ایتالیا باشم و قدرت جوانان 

ایرانی را به همگان در اروپا نشان بدهم.

لژیونر اصفهانی تیم والیبال:

باند باز نیستم، باند پیچم!

اتفاق روز

فدراســیون دوومیدانی، چک پاداش 5۰ میلیون تومانی حدادی 
برای قهرمانی در آســیا را صادر کرد.

براســاس تصمیم فدراســیون 
دوومیدانی کــه پیش از این 
اعالم شــده بــود، مدال 
آوران طالیی مســابقات 
قهرمانی آسیا پاداش 5۰ 
میلیون تومانی را دریافت 

خواهند کرد.
برهمین اساس فدراسیون 
چک پاداش احسان حدادی 
که توانست در پرتاب دیسک 
قهرمان آســیا شــود را آماده و پس از 

بازگشت به ایران به وی اهدا خواهد کرد.

چک پاداش 50 میلیون تومانی 
حدادی آماده شد

خبر روز

لیونل مسی، فوق ستاره بارسلونا، باقی مانده غذا و نوشیدنی مراسم 
عروســی اش را به یک سازمان خیریه 
اهدا کرد.مســی در طول هفته 
گذشته، مراســم ازدواجش 
را در شــهر روســاریوی 
آرژانتیــن برگــزار کرد. 
بیشــتر هم تیمی های 
فعلــی و ســابق او در 
جمــع میهمانان حضور 
داشــتند و  این مراســم 
توسط  رســانه های مطرح 
دنیا پوشــش داده شد. برای 
چنین مراســمی، غذا و نوشیدنی های 
بســیار زیاد و متنوعی ترتیب داده شــده بود که مســی تصمیم 
گرفت هیچ مقــداری از آنها هدر داده نشــود و تمامی باقی مانده 
را به یک خیریه اهدا کــرد. رییس بانک غذای روســاریو در این 
رابطه گفت:»ایــن غذاها به انبار ما رســیده و هنوز نمی دانیم که 
چقدر است. به برگزار کنندگان مراســم عروسی اعالم کردیم که 
چه چیزهایی می توانیم قبول کنیم و باید نوشــیدنی های الکلی 
را به پول تبدیل کنند زیــرا آنها را قبول نمی کنیم.« مســی که 
 قراردادش را به تازگی به اتمام رســانده، با همسرش در ماه عسل 

به سر می برند.

 باقی مانده غذاهای عروسی مسی
 به یک خیریه رسید

الیک روز
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حجت االسالم والمسلمین رییسی، شهادت شهید »محمدی« را تبریک و تسلیت گفت
حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی،  در تماس تلفنی با خانواده 
شهید جواد محمدی، شهید مدافع حرم استان اصفهان، از ایشان دلجویی کرده و شهادت این شهید 

بزرگوار را تبریک و تسلیت گفت.

ویژهاخبار

 متروی اصفهان 
به ایستگاه یونسکو رسید

گــزارش وضعیــت حفاظتی بخش هــای مختلف دنیــا از جمله 
آسیاپاســیفیک، روز پنجشــنبه در چهل ویکمین نشست کمیته 
میراث جهانی یونسکو بررسی شد که از آن جمله گزارش های میدان 

نقش جهان و محوطه جهانی شوش نیز مورد بررسی قرار گرفت.
»محمدحسن طالبیان« که برای بررسی پرونده شهر تاریخی یزد در 
این اجالس شرکت کرده، توضیح داد: قبال گزارشی درباره وضعیت 
عرصه و حریم اقدامات مرمتی گذشته و آینده این دو محوطه جهانی 
به یونسکو فرستاده شده بود که بررسی شده و برخی پذیرفته شدند 
و برای برخی از موضوعات مختلف نیز پیشنهادات ویژه ای از سوی 

یونسکو مطرح شد.
او در توضیــح نتیجه گزارش میدان نقش جهــان بیان کرد: اینکه 
دولت ایران برای عبور نکردن خط ۲ مترو از زیر میدان نقش جهان 
کمک قابل توجهی کرده، جای خوشــحالی داشت؛ اما درخصوص 
اینکه چطور پایش شود تا ما کنترل کنیم که این موضوع بر مجموعه  

جهانی نقش جهان   اثرات منفی نگذارد، پیشنهاداتی ارائه شد.

اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم  کودکان و نوجوانان در اصفهان

رییس اداره ممیزی شــهرداری اصفهــان گفت: تمام تالش 
شهرداری کســـب درآمـــــد مناسب برای ساختن بهینه 

شهر اصفهان است.
مهدی زارعی با اشاره به سه حوزه فعالیت مدیریت امور درآمد 
شــهرداری اصفهان گفت: حوزه درآمدهای ساختمانی یکی 
از حوزه های  مدیریت امور درآمد اســت که شهروندان با آن 

آشنایی دارند.
وی به حوزه درآمد ســاختمانی اشــاره کرد و افزود: لوایح و 
مصوبات که شامل قوانین و تصمیماتی است که در این حوزه 

گرفته می شود، اولین اقدام در این حوزه است.
رییس اداره ممیزی شهرداری اصفهان، پیشنهاد قیمت های 
منطقه ای که سالیانه انجام می شــود را دیگر اقدام در حوزه 

درآمدهای ساختــمانی دانست و از نظــارت و کنتــــرل 
محاسبات پروانه ساختمانی  که در مناطق پانزده گانه انجام 

می شود، به عنوان دیگر اقدام این حوزه یاد کرد.
رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان، پشتیبانی 
نرم افــزاری و ســخت افــزاری شــهرداری هــای مناطق 
 پانزده گانــه را اقدام چهــارم حوزه درآمدهای ســاختمانی 

اعالم کرد.
زارعی برنامه ریزی و پیگیری برای  وصول مطالبات شهرداری 
اصفهان را حوزه دوم فعالیت مدیریت امـــور در آمــد دانست 
و گفت: در ایــن حـــــوزه برای وصول مطالبات شهرداری 

اصفهان تالش می شود.
به گفتــه وی، بــا تحلیل ممیزی کــه در این حــوزه انجام 

می شــود، ســهم شــهرداری بر اســاس قانون مالیات بر 
 ارزش افــزوده، محاســبه  و از قســمت های مربوط وصول

 می شود.
رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهــان، به وصول 
مطالبات شــهرداری اصفهان  از نهادها و ارگان هایی که این 
نهاد با آنها در ارتباط است، اشاره کرد و گفت: پیگیری وصول 
هر نوع طلب شــهرداری از جمله عوارض نوسازی، خودرو و 
کسب در این حوزه پیگیری می شود که شــهروندان با آنها 

آشنایی دارند.
 وی به ممیزی درآمد، به عنوان حوزه سوم اقدامات مدیریت 
امور درآمد شهرداری اصفهان اشاره و اعالم کرد: مدیریت امور 
درآمد، به صورت ویژه  در این حوزه، به صورت دوره ای کدهای 

عوارض را ممیزی و نقاط قوت و ضعف موجود را اســتخراج 
می کند و سعی دارد از پتانسیل عوارض استفاده کند.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهـــــان، از تالش 
بــرای کســـب درآمـــد مناسب به منظور ساختن بهینه 
شــهر اصفهان ســخن گفت و اعالم کرد: تامین مالی و ثبت 

درآمــدها نیـز در این حــوزه انجام می شود.
 زارعی ادامه داد: پیش بینی های انجام شده در حوزه مسکن 
و اقتصاد سبب می شــود در ماه های پیــش رو شـــرایط 

خوبی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: مشکالت کوچکی را که در ابتدای سال  96 با 
آن مواجه بودیم و سبــب شد کنـــدتــر حــرکت کنیــم، 

در ماه های بعد رفع می کنیم.

رییس اداره ممیزی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

کسب درآمد مناسب برای ساخت بهینه شهر

                     مهدی زرگر

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

 ساماندهی خیابان میرزا نصیر 
در دست اجراست

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی خیابان میرزا 
نصیر با اعتبار 6 میلیارد ریال در دست اجراست.

عبد الرســول امامی اظهار کرد: ســاماندهی خیابان میرزا نصیر در 
خیابان پروین برای تسهیل عبور و مرور شــهروندان در دستور کار 

قرار گرفت.
وی افزود: ساماندهی خیابان میرزا نصیر تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت 
داشته و با اعتبار 6 میلیارد ریال تا پایان سال جاری تکمیل می شود. 
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
عنوان کرد: زیباسازی و پیرایش خیابان جی با هدف آرام سازی شهر 
در دستور کار شــهرداری اســت. وی ادامه داد: این پروژه که برای 
اجرای آن ۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شــده اســت، تا پایان سال 
جاری تکمیل می شود. امامی با اشاره به اینکه در این طرح نیز تمام 
تابلوهای زائد مغازه ها حذف و یکسان سازی خواهد شد، اضافه کرد: 
کلیه المان ها یا احجامی که منظر شهری را تحت الشعاع قرار داده اند 

در این طرح حذف خواهند شد.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری خبر داد:

 تولید سامانه شناسنامه فنی پل ها 
در سازمان فاوا

پل ها از مهم ترین بخش های ارتباطی راه ها در مناطق شهری هستند 
و  با توجه به اینکه درمعرض آسیب پذیری و تخریب قرار دارند، توجه 
به  مدیریت، نگهداری و تعمیر آنها، امری الزامی و اجتناب ناپذیر است.
وحید حیدریان مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان در این 
باره گفت: سامانه شناســنامه فنی پل ها برای ایجاد بانک اطالعاتی 
جامع به منظور ثبت و گزارش گیری از کلیه اطالعات مربوط به پل ها 

تولید شده است.
وی با اشــاره به اطالعات مندرج در این نرم افزار افزود: این اطالعات 
در درجه اول عبارت اند از: اطالعات شناسنامه ای پل شامل اطالعات 
عمومی، اطالعات هندسی، اطالعات سازه ای، اطالعات تاریخچه و 
مستندات طراحی ساخت پل و همچنین نمایش محل پل روی نقشه 

در بانک اطالعات مکانی شهرداری و غیره.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداری اصفهان در خصوص دیگر 
اطالعات این نرم افزار نیز توضیح داد: اطالعات برداشــت شــده در 
بازدیدهای دوره ای نیز از جمله دیگر موارد قابل ثبت در این سامانه 
است که شامل اطالعات مربوط به آسیب های اعضای کوله ها، پایه ها 
و زیر و روی عرشه، اطالعات مربوط به تعمیرات و  اقدامات و اصالحات 
انجام شده در فرآیند نگهداری و آرشیو مســتندات مربوطه اعم از 

عکس ها و نقشه  و هزینه های تعمیرات پل خواهد بود.
حیدریان با اشاره به قابلیت های این ســامانه تصریح کرد: نرم افزار 
مذکور این قابلیت را دارد که تمام اطالعات فوق را به صورت کامال پویا 
و به روز، ایجاد و ذخیره کرده و بر اساس آن گزارش مورد نیاز مدیران 

و کاربران را تولید کند.

استاندار اصفهان در مراسم بیست و دومین سالروز نکوداشت 
صنعت و معدن استان اصفهان که با حضور رضا رحمانی قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید، با تبریک این 
روز به همه تالشــگران صنعت، تولید و اشتغال اظهارداشت: 
مرکزیت استان اصفهان در کشور و موقعیت جغرافیایی و قرار 
گرفتن این استان در شــاهراه های ترانزیتی شمال- جنوب و 
شرق-غرب، قدمت طوالنی فعالیت در بخش صنعت، تنوع و 
گستردگی محصوالت تولیدی، استقرار صنایع مادر به عنوان 
قوای محرکه بخش صنعت و صنایع پایین دســتی وابســته، 
پتانسیل بالقوه و بالفعل بســیار باال در زمینه رشد و توسعه و 
بالندگی در عرصــه های صنعت، معدن و تجارت اســتان، از 
مزیت های انحصاری و ویژه بخش صنعت، معدن و تجارت در 

استان بزرگ و پهناور اصفهان است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اصفهان رتبه اول توسعه یافتگی 
صنعتی و معدنی کشور را داراست، گفت: در اهداف کالن استان 
با دیدگاه زیست محیطی و فراتوسعه ای، بازسازی و نوسازی 
صنایع، گسترش صنایع با فناوری پیشرفته و هایتک و توسعه 
صنایع دانــش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندســی در 
صنایع مختلف، تکمیل زنجیره ارزش فعالیت های معدنی و 

سرمایه های مختلف و جذب وتوسعه سرمایه گذاری خارجی 
در بخش صنعت و معدن استان، به عنوان اولویت ها قرار داده 

شده است.
مدیر ارشد استان با مرور عملکرد دولت یازدهم در استان در 
بخش صنعت و معدن و تجارت، تصریح کرد: در سال 9۲ و در 
ابتدای دولت تدبیر و امید، یکی از اصلی ترین مشــکالتی که 
در اســتان مطرح می شــد وضعیت صنعت، معدن و تجارت 

استان بود.
زرگرپور با بیان اینکه بیش از ۲۵۰هزار نفر در اســتان در این 
بخش مشغول فعالیت هستند، گفت: سرمایه گذاری وسیعی 
در اصفهان صورت گرفته است و به عنوان یکی از اقتصادی ترین 
استان های کشــور، مســائل رکود، بیکاری و... بیش از سایر 

استان ها خود را نشان می دهد.
رسول زرگرپور با بیان اینکه باید برای ساماندهی این مشکالت 
و قرار گرفتن در مسیر حل آنها، طرح ها و برنامه هایی صورت 
می گرفت، گفت: در اولین اقدام شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی، این شورا به عنوان اولین و اصلی ترین مرجع 
بررسی مسائل و مشــکالت بخش صنعت و معدن و تجارت و 
مســائل فیمابین بخش دولتی و خصوصی انتخاب گردید و 

تاکنون برکات بسیار خوبی را براساس گفته بخش خصوصی 
در ارتباط با حل مشکالت و مسائل بین دولت و بخش خصوصی 

داشته است.
اســتانداراصفهان اضافه کرد: مســیر حل مشــکالت بخش 
خصوصی، شورای گفت وگوست که به عنوان یکی از مهم ترین 
مراکزی که هم توســط بخش خصوصی و هم بخش دولتی 

استان مورد استقبال قرار گرفته، باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیر ارشد اســتان با بیان اینکه در شــورای گفت وگو، باالی 
9۰درصد آنچه در اســتان به عنوان اختالفــات فی مابین و 
تفســیرهای مختلف از قوانین قابل حل بود، مرتفع شــد و با 
جلســات مســتمر و کارگروه های تخصصی، آنچه در استان 
امکان داشت، صورت گرفت و باید این بستر را با قوت ادامه داد 

تا حداکثر استفاده را در این زمینه داشته باشیم.
زرگرپور اضافه کرد: آنچه مربوط به خارج از اختیارات استان 
بود نیز به مراکز مربوطه منتقل شده که بخشی از آن پیگیری 

شده و در حال انجام است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در سفر رییس جمهور محترم به 
اصفهان و دیدار با فعاالن اقتصادی مسائل و مشکالت عنوان 
شد، اظهارداشت: رییس جمهور پس از پایان سفر اعالم کرد که 
باید برای حل مسائل و مشکالت مربوط به بخش خصوصی و 

واحدهای تولیدی مسئله دار، وارد یک راهکار شویم.
وی افزود: طبق نظر ایشــان، گروهی که براســاس شــرایط 
اقتصادی کشور به مشکل برخورده اند، باید مورد حمایت قرار 
گیرند و بر همین اساس سه ماه بعد از سفر وی در جلسه هیئت 
دولت، تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی برای این 
واحدها، تصویب و نطفه تشکیل این کارگروه در استان اصفهان 

بسته شد.
وی خاطر نشان کرد: طی سه ماه دولت عزم خود را جزم کردکه 

تا حد امکان مشکالت را رفع و رجوع کند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه یکی از اصلی ترین مشکالت 
استان اصفهان موضوع بیکاری و ایجاد اشتغال است، گفت: این 
کارگروه به صورت جدی برگزار گردید و در این مدت بیش از 
۴۰۷ جلسه اصلی و کارشناسی، برگزار و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ 
پرونده بررسی شده اســت که ۱۴۷۰ مصوبه داشته و ۱۲۵۴ 

مصوبه تاکنون اجرایی شده که عملکرد قابل قبولی است.
زرگرپور با بیان اینکه در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، 
اعتبار و تسهیالتی پرداخت نمی شد، گفت: قرار نبود اشتغال 
جدید ایجاد شود و باید فرصت های شغلی موجود حفظ می شد 
که بیش از ۳۴ هزار فرصت شــغلی که می توانست از دست 
 برود از دســت نرفت و در این حوزه هم استان عملکرد خوبی 

داشت.

با مسئوالن

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

احقاق حقوق معلوالن نیازمند  
حمایت دستگاه های اجرایی است

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه این هفتــه اصفهان، ضمن عرض 
تبریک هفته بهزیستی اظهار کرد: بیش از هزار و ۲۰۰ نفر 
از همکاران سخت کوش و بیش از ۱6 هزار نفر در مراکز غیر 
توان بخشی کمک می کنند تا بتوانیم در حوزه کاری خود 

به بهترین نحو عمل کنیم.
ســعید صادقی با اشــاره به حدیثی از امــام صادق)ع( 
افزود: درخصوص آثار و فواید خدمت به مردم مخصوصا 
نیازمندان، در آموزه های دینی بســیار سفارش شده و در 
برخی از آنها به فوایدی از رفع نیازهای مردم عبارت  از رفع 

گناهان، افزایش روزی، بهشت برین و... اشاره شده است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اداره 
بهزیســتی بیش از ۱۵۰ وظیفه مختلف بــر عهده دارد. 
وظایفی که پیش از تولد و ازدواج شروع می شود و تا دوران 
سالمندی ادامه دارد، بهزیســتی اصفهان در قالب چهار 

معاونت انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ هزار خانوار تحت سرپرستی 
بهزیســتی قرار دارند، افزود: یکی از ایــن معاونت های 
بهزیستی، معاونت اجتماعی است. بیش از هزار مهدکودک 
مشــغول فعالیت اســت که در آن حدود 8 هــزار بانوی 
تحصیل کرده مشغول به کار هستند. در حوزه اجتماعی 
اورژانس هایی دیده شده که به صورت شبانه روزی خدمت 
ارائه می کنند و امروزه بیش از ۴۰ مرکز مشغول کار در این 

حوزه هستند.
صادقی معاونت توان بخشی را بخش دیگری از معاونت ها 
دانست و گفت: بیش از ۱۲۰ هزار نفر در استان از معلولیت 
رنج می برند و هنوز نتوانسته اند به استانداردهای الزم دست 
پیدا کنند. قانون حمایت از حقوق معلوالن اجرایی نشده 
و دستگاه های اجرایی برای رفع حقوق معلوالن اقدامات 

کافی را انجام نداده اند.
وی عنوان کرد: حوزه معاونت پیشگیری از معلولیت ها و 
آسیب های اجتماعی یکی دیگر از حوزه هاست که در این 
حوزه فعالیت های چشمگیری داشته ایم؛ طبق آمار بیش 
از هزار و ۲۰۰ نفر، سالمندانی هســتند که هیچ مراقبی 
نداشــته و برخی از آنها مجهول الهویه هستند. مدیرکل 
بهزیستی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه بسیاری از 
معلولیت های وراثتی در کشور قابل پیشگیری است، بیان 
داشت: بهزیستی اصفهان در همین زمینه ۳۲ مرکز مشاوره 
راه اندازی کرده و به خانواده ها مشاوره رایگان می دهد که 
در شهر اصفهان یکی از این مراکز در کنار بانک خون پل 

خواجو قرار دارد.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

 اصفهان ؛ رتبه اول توسعه یافتگی صنعتی و معدنی در کشور

درشهر گردش کنید
شهر اصفهان به عنوان پایتخت هنر و فرهنگ 
جهان اســالم، همــواره محل رفــت و آمد 
چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی متنوعی در 
طول سال، در شهر جاری است. فصل تابستان فرصت خوبی است 
برای آنکه در اصفهان سیر و سفر کنید. از کنسرت خوانندگان مطرح 
گرفته تا گالری های عکس و نقاشی و برگزاری نشست های مختلف، 
هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. با ما همراه 
باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در سطح شهر اصفهان و در 

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

پاتوق خانواده:
نحوه صحیح رفتار با زنان، نحوه درست رفتار 

با مردان
با حضور دکتر شاهین فرهنگ

زمان: سه شنبه ۲۰ تیر- ساعت ۱8:۳۰
مکان: خیابان عالمه امینی، باغ غدیر

زاینده رود

+  اصفهان

شهرداری

مراسم با شکوه  تشییع پیکر شهید جواد محمدی 
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امام صادق عليه  السالم :
محبوب ترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين 

سفارش پيامبران مى  باشد.
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عواملی که سبب ناکارآمدی افراد باهوش می شود، 
عبارت اند از:

۱. اعتماد به نفس بیش از حد دارند.
۲. برای دیگران اهداف بلند و دشوار تعیین می کنند 

و فرصت کمک کردن به آنها را از دست می دهند.
۳. نیاز دارند همواره درســت عمل کنند؛ بنابراین 
قبــول اشــتباه را تهدیدی برای شــخصیت خود 

می انگارند.
۴. غالبا هوش هیجانی پایینی دارند. افراد با IQ باال 
معموال EQ متوســط و پایین دارند؛ بنابراین قائل 
Tal�  به نخبه ساالری هستند. تحقیقات موسسه
entSmart روی یک میلیون نفر، نشان داده است 
که حتی در بین افــراد دارای باالترین IQ، آنهایی 

کارآیی دارند که باالترین EQ را نیزداشته باشند. 
۵. افراد باهوش وقتی شکست می خورند به کلی کار 
را رها می کنند. آنها با یک شکست فکرمی کنند دنیا 
به آخر رسیده زیرا موفقیت های مستمر باعث ایجاد 
انتظاراتی از آنها شده که قبول شکست را برای آنها 
سخت می کند. مردم عادی برای به دست آوردن 
آنچه دارند ســخت تالش کرده اند لذا خودبخود 
تمرین کرده اند که چگونه با شکست ها کنار بیایند.
۶. کم پشتکاری: وقتی کارها برای شما به عنوان یک 
آدم باهوش، به راحتی انجام شود راحت می توانید 
تالش ســخت را به عنوان یک امــر منفی در نظر 
بگیرید. وقتی افراد با هــوش باال نمی توانند کاری 
را تمام کنند، مگر با تالش زیاد، احساس ناامیدی و 
حقارت می کنند و این تصور در آنها به وجود می آید 
که وقتی نمی توانند کارها را به راحتی انجام دهند، 

بی شک مشکلی دارند.
۷. چندکاره هستند. افراد باهوش ، واقعا سریع فکر 
می کنند و همین ســرعت فکر، آنها را کم تحمل 
می کند. مایل هستند چند کار را با هم جلو ببرند. 
وقتی چندکاره هســتند حس می کنند به سرعت 

دارند از فکرشان جواب می گیرند.
اما تحقیقات انجام شده در دانشگاه Stanford چیز 
دیگری را نشان می دهد. چندکاره بودن بجز اینکه 
بهره وری را کاهش می دهد، در افرادی با این ویژگی 
باعث شکست نیز می شود؛ زیرا آنها به این دلیل که 
گمان می کنند به خوبی می توانند چندکار را باهم 
پیش ببرند، در واقع بدتر از افرادی عمل می کنند 

که ترجیح می دهند تنها یک کار را انجام دهند.
۸. بازخورد دیگران را به دشواری می پذیرند. افراد 
باهوش معموال عقاید دیگــران را پایین فرض می 
کنند. در نتیجه به سختی می توانند بپذیرند کسی 
شایستگی ارائه فیدبک های مفید به آنها را داشته 
باشد. این مشکل نه تنها مانعی برای رشد و بهره وری 
آنها خواهد بود بلکه سبب ایجاد ارتباطات مسموم 

در محیط شخصی و کاری آنها می شود.

گوناگون

چرا گاهی افراد باهوش 
ابلهانه عمل می کنند؟ )2(

لبخندک

ورزش کردن
از آنجایی که ورزش کــردن قدری زحمت 
دارد، خیلــی وقت هــا جای خــودش را به 
تماشای ورزش کردن دیگران می دهد. مثال به جای فوتبال کردن، 
فوتبال تماشا می کنیم یا اگر بخواهیم خیلی خودمان را به زحمت 
بیندازیم، روی گوشــی موبایلمان فوتبال بازی 
می کنیم. تنها اشــکال 
کار این اســت 
که اگر بازیکن 
تیم ملی ایران 
۱۱ کیلومتر در 
زمیــن فوتبال 
بدود، این کار باعث 
تنظیم ضربــان قلب و تقویت ماهیچه های ما نمی شــود. ورزش 
کردن یکی از معدود روش های پر کردن اوقات فراغت است که عمر 
ما و درنتیجه اوقات فراغتمان در دوران پیری را افزایش می دهد. 
یعنی هرچه در جوانی بیشتر ورزش کنیم در پیری فرصت بیشتری 
برای نشستن روی نیمکت های پارک و تعریف کردن خاطراتمان 
برای یکدیگر داریــم. در بین ورزش های ذهنی، درســت کردن 
پازل یا همان جورچین ها هم روش خوب و ارزانی برای پر کردن 
اوقات فراغت است. به ویژه درست کردن یک پازل سخت در خانه 
 با بچه ای دو، سه ســاله که عالوه بر تمرین ذهن، تمرین صبر هم 

محسوب می شود.
دیگر روش ها

روش های ابتکاری دیگری هم برای پر کردن اوقات فراغت وجود 
دارد. مثال یکی از دوستان ما کارش این است که در یک دفترچه 
تعداد کشته های حمالت انتحاری در پاکستان را ثبت  کند و در 
واقع کار اداره ثبت احوال پاکســتان را انجام  دهد. یا چند نفر از 
دوستان، موقع غروب با اتومبیل بی هدف توی خیابان می چرخند 
و جدیدا به این نتیجه رسیده اند که چون تهران آب ندارد بهتر است 
به جای چمن در بلوارها گز و طاق بکارند! یکی از دوستان هم که 
قرار بود اوقات فراغت خود را به تقویت هنر آشپزی اش اختصاص 
دهد، حاال صرفا مشغول تهیه ژله هفت رنگ است و البته از هفت 
به هفتاد رنگ رسیده است. تنها اشکال کارش اینجاست که کسی 

حق ندارد به ظرف ژله اش دست بزند!

باغ 
کاغذی

کتاب »هنر رضایت از زندگی« نوشــته حجت االســام عباس               
پسندیده از سوی دفتر نشر معارف به چاپ بیست و دوم رسید.

رضایت مندی از زندگی، از جمله دغدغه هایی اســت که انسان ها 
در کل زندگی با آن درگیر هســتند. صاحب نظران علوم انسانی 
و اندیشــمندان، غالبا فرمول هایی برای رضایت مندی انســان از 
زندگی ارائه کرده اند اما امتیاز آنچه که تحت عنوان »هنر رضایت 
از زندگی« منتشر شده، این است که مســئله را از دیدگاه آیات و 

احادیث  بررسی کرده است.
به جهت جایــگاه مهمی که مهارت »رضایت منــدی از زندگی« 

در رســیدگی به تکامل معنــوی دارد، قــرآن، اولیــای دین و 
معصومین)علیهم الســام( آموزه های فراوانــی در این زمینه به 
پیروان خود آموخته اند که حجت االسام پسندیده سعی کرد آنها 

را به گونه ای جذاب، تنظیم و دسته بندی کند.
به جهت جایگاه مهمــی که مهارت »رضامنــدی از زندگی« در 
رسیدن به تکامل معنوی دارد، اولیای دین، آموزه های فراوانی در 
این زمینه به پیروان خود آموخته اند. بنابراین می توان گفت که یکی 
از دغدغه های دین، رضامندی از زندگی است و یکی از رسالت های 

آن، آموزش مهارت های زندگی به پیروان خویش است.

هنر رضایت از 
زندگی

اوقات فراغت)4(

جدال با خرس
ناتالیا از زنان بومی سیبری بود که از قدم زدن در جنگل 
لذت می برد و با اینکــه بارها به جنگل 
رفته بود، به نظر می رسید این بار اوضاع 
برای او فرق می کند. ناتالیا توسط یک 
خرس مــورد حمله قــرار گرفته و به 
دلیل ضربات شدید، بیهوش می شود 
و احتماال خودش هم فکر نمی کند 
که زنده بماند؛ اما سرنوشت به گونه 
دیگری برایش رقم می خورد و چند 
ساعت بعد به هوش می آید و متوجه 
می شــود که خرس او را زیر خاک دفن کرده است! 
ناتالیا خیلی خوش شانس بوده که گروهی از شکارچیان 

از آن نزدیکی عبور  کرده و او را نجات داده اند.
یک زندانی اشتباهی

در ۲۱ ســالگی زندگی ونســا از هر نظر کامــل به نظر 
می رســید؛ عاشق شــده و زندگی اش را به تازگی شروع 
کرده بود، باردار بود و تولیدی پوشاکی را هم به تازگی به 

راه انداخته بود. او تصمیم می گیرد به تایلند سفر کند تا با 
آخرین مد لباس آشنا شود و حتی پارچه هایی را هم بخرد. 
در تایلند و مسیر بازگشــت بود که به پیشنهاد دوستش 
برای خریــد کتاب هایی 
پیش یک مرد رفتند. ونسا 
چند جلد کتاب نســبتا 
قطور می خرد، بدون اینکه 
بداند قرار است چه اتفاقی 
برایش بیفتــد. در هنگام 
ســوار شــدن به هواپیما 
معلوم می شود که داخل یکی از این کتاب ها بیش از یک 
کیلوگرم هروئین مخفی شده است! حال اینکه در تایلند 
مجازات هروئین، مرگ اســت؛ اما ونسا خوش شانس بود 
که برایش ۱۶ســال زندان در نظر گرفتند! او ۱۶ سال در 
زندان بود و فرزندش را نیز همان جا به دنیا آورد. البته بعد 
از این مدت به زندگی و نزد فرزندش برگشت؛ با این حال 
بهترین دوران زندگی اش را به اشــتباه پشت میله های 

زندان سپری کرد!

وحشتناک ترین اتفاقاتی که ممکن است تجربه کنید! )2(
دانستنی ها

حرف حساب

بخشی از چیزی به نام زندگی... 

هر کدام از ما چیزی را از دســت می دهیم که 
برایمان عزیز است: فرصت های از دست رفته، 
امکانات از دســت رفته، احساساتی که هرگز 
نمی توانیم برشــان گردانیم؛ این، بخشی از آن 

چیزی است که به آن می گویند زنده بودن...

کافکا در کرانه
هاروکی موراکامی

 ندا
 شاه نوری

 دریاچه ای که
 به دو اقیانوس می رسد!

دریاچه ایسا در پارک ملی یلوســتون، مکان هیجان انگیزی است. در راه 
رسیدن به چشــمه Old Faithful می توانید از وســیله نقلیه خود پیاده 
شوید و در کنار آب های نقره ای پر از نیلوفر آبی و کنده های درخت بایستید. 
در کنار دریاچه یک تابلوی تقســیم قاره ای و یک تابلوی تفســیری قرار 
دارد که اهمیت تقســیمات قاره ای و دریاچه ایسا را بیان می کند. دریاچه 
ایسا در آمریکای شمالی واقع اســت و دو خروجی دارد: خروجی شرقی به 
رودخانه های اسنیک و کلمبیا و سپس از طریق رودخانه لوئیس، به اقیانوس 
آرام منتهی می شود. خروجی غربی دریاچه، به رودخانه فایرهول در مسیر 
رودخانه های میسوری و می سی سی پی و سپس خلیج مکزیک یا اقیانوس 
اطلس منتهی می شــود؛ بنابراین دریاچه ایسا تنها دریاچه طبیعی جهان 
است که به دو اقیانوس منتهی می شــود. دریاچه ایسا هیچ ورودی ندارد و 

تماما از ذوب برف و بارندگی تغذیه می شود.

 هدیه غافلگیرکننده  برای خانواده
 نوزادی که در هواپیما متولد شد

شرکت هواپیمایی»اسپیریت ایرالینز« خانواده نوزادی را که چند روز پیش 
در یکی از پروازهای این شرکت هواپیمایی متولد شد، با هدیه فوق العاده ای 

غافلگیر کرد.
اسپیریت ایرالینز که شرایط مالی مناسبی ندارد، اعالم کرد اعضای خانواده 
این نوزاد )بســتگان درجه یک این نوزاد( می توانند هر سال در روز تولد 
 وی، برای مدت ۲۱ ســال به طور رایگان از پروازهای این شرکت استفاده 

کنند.
سخنگوی این شــرکت اعالم کرد این هدیه به نوزادانی که پس از این در 
پروازهای این شرکت متولد شــوند، تعلق نخواهد گرفت و سخاوتمندی 
مسئوالن اســپیریت ایرالینز به این دلیل اســت که چنین اتفاقی برای 
نخستین بار اســت که در یکی از پروازهای این شــرکت هواپیمایی روی 

می دهد.

جدول شماره 2179

افقی
۱- شاهکار فخرالدین اسعد گرگانی - کتاب مانی

۲- حرف انتخاب -  از اسامی بانوان
۳- نزدیک تازی - حرف درد - شبانگاه - اندیشه

۴- شــخص غیر معلــوم - رنگ مــوی فوری - 
درس خوانده

۵- دو حرف اول )وی(، مابقی روستایی خوش نام 
در چابهار - زین ساز - آمدن

۶- از حاالت بحری - پسوند شباهت - نیز - عدل
۷-  از القــاب ابــن علقمــی محمــد ملقب به 

مؤیدالدین - شمای فرنگی
۸- از میوه های بهشــتی - ماهی بزرگ - فهم و 

زیرکی
9- بند دلو- منسوب به اجتهاد- نقاش و حکاک 

امپرسیونیست فرانسوی
۱0- قلوه وکلیه-  خشــک والغر شدن - سالی- 

تصدیق بیگانه
۱۱- منسوخ - پوستین - پستی در فوتبال 

۱۲- من و جنابعالی- گوینده داســتان- نگهبان 
چماق به دست

۱۳- مقابل شدن- غیرتمند- فلز هادی- دریا
۱۴- گوشت ترکی - زیر پامانده - زن زیبا روی- 

اضافی الزم
 ۱۵- کنایــه از مــردم بــدکاره - ســازنده این 

برنامه!

عمودی
۱- کاشف گردش خون- مردم

۲- خاطر - دوستی - درخت ناژو را گویند - لقب 
مردان جا افتاده در قدیم

۳- طالی سیاه - صدو یازده - به جابه جایی هوا 
گویند

۴- از آن طرف پوشش حیوانات است- روستایی 
از توابع دهستان اوشیان بخش رودسر الهیجان- 

جای عبری - آهوی کوهی
۵- گیاه خورشتی - ترازوی یونانی - عالمت جمع

۶-  از گازها - از دهات شهرستان میانه 
۷- سرخنای - اوالد پیغمبر - غذای خرگوش

۸- تصدیــق آلمانــی- تلخ- خدایــی- عموی 
کله پا شده

9- حکمت ارسطویی - پژواک - بستر قطار
۱0- کافی - کوشش - یدی - قدم تک 

۱۱- اقیانوس ساکت - باند تبهکاری - سموم
۱۲- رود اروپایــی- قوم ایرانــی- تکرار حرف- 

پوشیدنی 
۱۳- خراب - نام آذری - کجاست- تیرپیکان دار

۱۴- آلوی کوهی - نازایی - رهبر انگلیسی
۱۵- مترجم فرانســوی که حدائق البالغه تالیف 
میرشــمس الدین فقیــر دهلوی را به فرانســه 

برگرداند - منسوب به مکه.
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