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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح پلی کلینیک غرضی گفت: در هفته تامین 
اجتماعی با مدیریت خوب منابع و مصارف آن، درحال تنظیم سازمانی هستیم که به یک 
سازمان موفق تبدیل شود. این هفته باید به ما یادآوری کند که فلسفه مدیریت ما کمک 

به فقرا و کم کردن رنج و درد مردم باشد.
علی ربیعی با بیان اینکه باید شــکنندگی زندگی مردم را با تامین اجتماعی بپوشــانیم، 
اظهارداشت: امیدواریم که با کمک مجلس بتوانیم کف نظام تامین اجتماعی را رشد دهیم 
و با معطوف شدن به زندگی فقرا به تحقق دیدگاه های امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری 
دست یابیم و تصریح کرد: مشــکالت زیادی در تامین اجتماعی داشتیم؛ نسبت 36 به 1 
به نسبت 6 به 1 در سازمان رسید و اگر مراقبت و برنامه ریزی نشود این سازمان در قبال 

آیندگان پاسخگو نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: قرار داشــتن تامین اجتماعی در وزارتخانه ظرفیت بزرگی را برای 
ما ایجاد کرد تا بتوانیم برنامه هایی به منظور مقابله با فقر طراحی کنیم؛ همبســتگی که 
بین تامین اجتماعی و سیاســت های رفاه اجتماعی ایجاد شــد، فضای کار و کارگری با 
رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی در کنار هم، این امکان را به ما داد که از مصائب پیشــرو 

جلوگیری کنیم.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اظهارداشــت: مســئولیت در قبــال کارگران از 
جهت گیری های این وزارتخانه است و سالمت در تامین اجتماعی و حفظ اموال کارگران 
همواره برای ما مهم بــوده. وی همچنین تاکید کرد: با ایجاد هر شــغلی یک بیمه و یک 
بیمه شونده اضافه شده و فرد از چرخه سازمان های حمایتی ما خارج می شود؛ این چرخه 
توانمندسازی و خروج از حمایت و ایجاد شــغل، چرخه ای است که ساز و کار آن طراحی 

شده است.
خبر وزیر بــرای اصفهانی ها، رونمایــی کاراکارت بــدون ضامن در ابعــاد جدید برای 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بود که به گفته او با معامالت انجام شده توزیع 

این کارت ها برای بهبود اوضاع زندگی این قشر صورت خواهد پذیرفت.
وی همچنین از طرح سهیم کردن مستمری بگیران در سهام های سود آور در سال جاری 
خبر داد و افزود:در دولت یازدهم به اندازه 30 سال بیمارستان در سطح کشور ساخته شده 
و سازمان تامین اجتماعی، معاونت درمان را با اعتبار هشت هزار میلیارد تحویل گرفته و 

در حال حاضر اعتبار این معاونت به 20 هزار میلیارد رسیده است.
وی در پایان اظهار کرد: در راســتای ارتقای خدمات درمانی، بیمارســتان میالد را به 4 
بیمارستان تبدیل کرده ایم و بیمارســتان غرضی نیز از بیمارستان های پیشرفته کشور 

است که چیزی از بیمارستان های بزرگ در سایر کشورها کم ندارد.
در ادامه نیز رییس ســازمان تامین اجتماعی گفت: در هفته تامین اجتماعی چالش ها و 
فعالیت های سازمان در چند اســتان پیگیری خواهد شد؛ این در حالی است که نیمی از 
جمعیت کشور تحت پوشش بیمه ای این سازمان هســتند و در استان اصفهان بیش از 
3میلیون و 300 هزار نفر بیمه وجود دارد که از لحاظ پوش بیمه ای این استان در رتبه 5 

قرار دارد و این موضوع از نظر مصارف و منابع قابل توجه است.
سید تقی نوربخش عنوان کرد: وصولی ســازمان تامین اجتماعی 3 هزار و 800 میلیارد 
تومان و مصارف در دو بخش درمان و بیمه ای 5 هزار و 200 میلیارد تومان بوده و به طور 
تفکیکی حدود هزار و 400 تومان در بخش درمان و 3 هزار و 800 تومان در بخش بیمه ای 

هزینه شده است.
وی در پایان تاکید کرد: تعدادمســتمری بگیران اصلی اســتان اصفهان، 235 هزار و با 
احتساب خانواده 700 تا 800 هزار نفر است که هیچ دستگاهی به اندازه سازمان تامین 

اجتماعی هزینه ندارد.
رییس سازمان تامین اجتماعی بیان داشــت: صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین 
نسلی است و در کشور ما سهم کارگر در صندوق تامین اجتماعی 7درصد، سهم کارفرما 
20 درصد و ســهم دولت 3 درصد تعیین شده است که به صورت ســه جانبه صندوق را 

تامین می کند.
وی تصریح کــرد: البته در بازبینی که در قانون تشــکیل وزارت کار پیش بینی شــده و 
با تاکید آقــای ربیعی وزیر کار، تعــداد نمایندگان ذی نفع و صاحبــان صندوق افزایش 
یافته و متعادل با نمایندگان دولت شــده اســت که این موضوع در دســتور کار مجلس 
 قــرار دارد و ان شــاءا... بتوانیم به ســمت یک مدیریت ســه جانبــه در صندوق پیش

 برویم.
نوربخش در ادامه برنامه با اشــاره به اینکه ضمانت صندوق ها بر عهده دولت است گفت: 

صندوق های بیمه تامین اجتماعی بین نسلی و معموال سه جانبه هستند.

الکترونیکی شدن 
100درصدی دفترچه بیمه

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه بر خالف تصور، اســتان اصفهان، اســتانی 
کم برخوردار از لحاظ امکانات محسوب می شود  گفت: 
باوجود امکانات و اعتبارات محدود، در بخش درمانی 
و بیمه ای تامین اجتماعــی فعالیت های خوبی صورت 
گرفته که می توان به حذف دفترچــه های بیمه ای و 
الکترونیکی شدن 100 درصدی آنها، مجهز شدن تمام 
بیمارستان های تحت پوشش تامین اجتماعی به فیبر 
نوری و همچنین مانیتورینــگ آنالین بخش اورژانس 
بیمارستان های این سازمان اشاره کرد و همچنین در 
حال حاضر شاهد افتتاح و بازسازی بخش پلی کلینیک 
بزرگ تامین اجتماعی وهتلینگ بیمارســتان دکتر 
غرضی اصفهان، هتلینگ بیمارســتان حضرت فاطمه 
زهرا)س( نجف آباد، درمانگاه گز و برخوار و مرکز آنژیو 

وهتلینگ بیمارستان شریعتی اصفهان خواهیم بود.
علی اعتصام پور عنوان کرد: بخش هتلینگ بیمارستان 
فوق تخصصی دکتر غرضی و بخش درمانی پلی کلینیک 
این بیمارستان، با مساحت پنج هزار و 700 متر مربع و 
دو بخش بازسازی شده به مساحت یک هزار و 500 متر 
مربع 36 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است. عالوه 
بر آن برای احداث مرحله اول هتلینگ بیمارســتان 
حضرت فاطمه زهرا)س( شهرستان نجف آباد که چهار 
ماه به طول انجامید، حــدود یک میلیارد تومان هزینه 
شده و مراحل دوم و سوم هتلینگ این بیمارستان نیز 
تا پایان ســال جاری با هزینه دو میلیارد تومان دیگر 

تکمیل خواهد شد. 
وی عنوان کرد: بیمارســتان حضرت فاطمه زهرا)س( 
شهرســتان نجف آباد با 160 تخت مصوب و 140 تخت 
فعال در سال 1375 ساخته شــده و همچنین مرکز 
آموزش و پژوهش فردوسی  با هشــت میلیارد ریال 
هزینه بازسازی شده است. این مرکز هم به کتابخانه، 
آزمایشــگاه و آمفی تئاتر مجهز اســت که تمام این 

فعالیت ها در کشور بی نظیر بوده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد:

سهیم کردن مستمری بگیران تامین اجتماعی در سهام های سودآور 

 
رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان مطرح کرد:

صفحه 3
تداوم رکود مسکن تا پایان سال

ضریب آمادگی مردم چهارمحال و 
بختیاری در حوادث مطلوب نیست

8
کاهش 33 درصدی اعتیاد در استان 

اصفهان

ترکیب دفاعی جدید برای سپاهان 10

ادامه در صفحه 11

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خبر داد:

 حقوق ناکافی
عامل بازدهی پایین کارگران

7

اصفهان؛ سومین شهر 
پرجمعیت کشور

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

8

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی از درصد پایین ساعات کار مفید 
در ایران خبر می دهد که بسیار تکان دهنده است. بر اساس این گزارش 
ساعت کار مفید در بخش دولتی به شدت پایین تر از بخش خصوصی است. این مرکز 

این طور عنوان کرد که در خوش بینانه ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران...

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تبعات افزایش آلودگی و گرد و غبارخبرداد:

اورژانس های اصفهان شلوغ شد
8

هوای ناسالم اصفهان به دلیل عدم 
جریان دائمی زاینده رود 11

                     مهدی زرگر
4

وقتی قهرمانان افسانه ای
 بازیچه طنز می شوند؛

یل سیستان وخنداننده شو!
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ادعای دخالت ایران در حمله سایبری به رایانه های وزارت خارجه روسیه!
به گزارش مسکو تایمز؛ »ماریا زاخارووا«، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اعالم کرد 29 ژوئن 
رایانه های این وزارتخانه هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه 

روسیه مدعی شد منشاء این حمالت از ایران و مجارستان بوده است. 

يادداشت

بین الملل

در نخستین خطبه نماز جمعه شــیعیان پس از اعالم 
پیروزی بر داعش در موصل، آیت ا...سید علی سیستانی، 
مرجعیت عالی شیعیان، طرحی ملی برای مرحله پس از 
آزادســازی موصل ارائه کرد که مبتنی بر پایان دادن به 
سهم بندی های طائفه ای و سیاسی، مبارزه با فساد و به 
حاشیه راندن و اصل شایســته ساالری و پاکی در دادن 
مناصب است. شیخ »عبدالمهدی الکربالیی« نماینده 
آیت ا... سیســتانی و خطیب جمعه کربــالی معلی در 
این خطبه به همگی هشدار داد که خشونت و تحریک 
طائفه گرایی در رقابت های سیاسی برای دستاوردهای 
بیشــتر، نتیجه ای جز خونریزی بیشتر و تخریب کشور 
و افزایش دخالت های منطقــه  ای و بین المللی نخواهد 

داشت .

توصیه هایی برای مرحله 
پساداعش

دوشــنبه هفته جاری) 26 تیر1396 – 17 جوالی 2017( 
مهلت ضرب االجــل کنگره آمریــکا به دولت این کشــور 
برای تصمیم گیــری پیرامون تمدید یا عــدم تمدید تعلیق 
تحریم هایی که بازه زمانی 180 روزه برای آنها درنظر گرفته 

شده، سر می رسد.
اختالف در کاخ سفید

ظاهرا در این رابطه در میان دولتمــردان و نزدیکان ترامپ 
رییس جمهور آمریکا اختالف نظر هم رخ داده است؛ آنطور 
که »ویکلی استاندارد« نشریه نزدیک به جمهوری خواهان 
نوشته است، رکس تیلرسون و جیمز متیس، وزرای خارجه 
و دفاع ترامپ معتقدند این تعلیق تحریم ها باید تمدید شود؛ 
از ســوی دیگر ظاهرا »اســتیو بنن« استراتژیست و چهره 
نزدیک به ترامپ با این تمدید مخالف اســت؛ »مک مستر« 
مشاور امنیت ملی ترامپ و »پامپئو« رییس سیا نیز نظرات 

بینابینی دارند.
ترديد در امضای ترامپ

ترامپ در 18 می 2017 )28 اردیبهشــت 96( درست یک 
روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تمدید تعلیق 
تحریم هایی کــه در بازه زمانی 120 روز قرار داشــتند را به 

امضا رساند، اما درباره اینکه وی همین اقدام را نیز پیرامون 
تحریم هایی که در بازه زمانــی 180 روزه قرار دارند، انجام 
خواهد داد یا خیر، اندکــی تردید وجود دارد؛ چرا که رییس 
جمهور آمریکا درست چند ســاعت پس از آخرین باری که 
تمدید تعلیق تحریم های ایران را امضا کرد، دستور بازنگری 
در برجام را صادر کرد و تیلرسون، وزیر خارجه اش اعالم کرد 
که دولت آمریکا در حال بررسی توافق هسته ای برای ارزیابی 
این موضوع اســت که آیا ادامه تعلیق تحریم ها در راستای 

منافع ملی آمریکا قرار دارد یا نه؟
اتمام بازنگری در پايان تابستان

البته نشریه ویکلی اســتاندارد، در گزارش اخیر خود آورده 
است که بازنگری سیاست آمریکا در قبال ایران که از سوی 
شــورای امنیت ملی این کشــور هدایت می شــود، تا آخر 
تابستان امسال به پایان می رسد. پیش تر نیز »هیتر نوئرت« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر این امر صحه گذاشته بود.
اگر گزاره یادشــده صحیح باشــد بدین معنا خواهد بود که 
ترامپ احتماال تا دوشــنبه)26 تیــر - 17 جوالی( تمدید 
تعلیق تحریم های 180 روزه را نیز به امضا خواهد رســاند و 
چنانچه قصدی برای توقف امضاهایش بر پای تمدید تعلیق 

تحریم های ایران داشــته باشــد آن را به اواخر تابستان که 
موعد تصمیم گیری پیرامون تحریم های 120 روزه اســت، 

موکول خواهد کرد.
بازه های زمانی 120 و 180 روزه

مطابق برجــام، تحریم های ثانویه آمریکا که عمدتا شــامل 
بخش های مالی و بانکی، نفتی و تجاری هستند در بازه های 
)Suspended( زمانــی 120 روزه و 180 روزه، تعلیــق

خواهند شــد و پس از این بازه های زمانــی، رییس جمهور 
آمریکا مبتنی بر اصل Waiver یا اختیار توقف موقت، باید 

تصمیم بگیرد که تعلیق ها را ادامه بدهد یا خیر؟
اما فارغ از اینکه، رییس جمهور آمریکا روز دوشــنبه هفته 
جاری و یا حتی در اواخر تابستان، تعلیق تحریم های ایران را 
تمدید می کند یا خیر؛ درباره این موضوع که چنین مکانیزمی 
در ساختار برجام لحاظ شده است، از همان ابتدای عملیاتی 
شدن برجام)27 دی 94( حرف و حدیث های زیادی وجود 

داشت که کماکان نیز ادامه دارد.
لغو يا تعلیق

نخســت آنکه، این تعلیــق تحریم ها شــامل تحریم های 
اولیه آمریکا که مبتنی بر ادعاها و بهانه های غیرهســته ای 
 اســت، نمی شــود؛ نکته بعدی آنکه درباره آنها واژه تعلیق 
)Suspended( یا توقف موقت )Ceased( صدق می کند 
که طبعا بار معنایی و حقوقــی خاص خود را دارد و نه باید با 

مفهوم لغو)Terminated( خلط شود.
نکته دیگر اینکه از آنجایی که تحریم های ثانویه آمریکا دایره 
شمول گســترده ای دارد و حتی لغو تحریم های اروپایی ها 
به سبب روابط تنگاتگ تجاری شــان با آمریکا زمانی برای 
ایران محســوس خواهد بود که تعلیــق تحریم های آمریکا 
عملیاتی شــود، این موضوع می تواند اهرم فشار دولت های 
غربی بر ایران باشــد که هر بــار رییس جمهــور آمریکا به 
بهانه ها و ادعاهای مختلف هسته ای و غیر هسته ای از امضا 
 و تمدید آن اجتناب کنــد و برجام را بالاثــر و بی خاصیت 

گرداند.
این موضوع به وضوح در زمان انعقاد قرارداد میان دو شرکت 
فرانسوی ایرباس و توتال با ایران قابل مشاهده بود که باوجود 
بازار اغواکننده ایران، اما و اگرهایی از ســوی این دو شرکت 

اروپایی برای حضور در ایران احساس شد.
در این رابطه مباحث و مســائل دیگری نیــز وجود دارد که 
در گزارش های بعدی به آن خواهیــم پرداخت؛ فعال باید تا 
فردا صبر کرد و دید که آیا ترامپ تمدید تعلیق تحریم های 
ایران که در بازه زمانــی 180 روزه قرار دارند را امضا خواهد 

کرد یا خیر؟

عکس روز يادداشتيادداشت

 مواجهه آیت ا... جنتی
 با یک کودک

خبرگزاری ایسنا عکســی از مواجهه آیت ا... جنتی با یک کودک 
در حاشیه مراسم تجلیل از آیت ا... جنتی، رییس مجلس خبرگان 

رهبری و دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه قم منتشر کرده است.

اخبار

وزارت امور خارجه ترکیه شامگاه روز جمعه با صدور بیانیه 
ای در واکنش به اقدام دولت اســراییل مبنی بر بســتن 
مسجداالقصی به روی نمازگزاران و ممانعت از اقامه نماز 
جمعه، خواستار لغو فوری این تصمیم شده و بر برقراری 
و حفظ ثبات و آرامش در این مسجد و گشایش دوباره آن 
برای عبادت تاکید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه 
مراتب تأثر و اندوه عمیق آنکارا از حوادث رخ داده در حرم 
شریف و خون ریزی در آن اعالم شده و آمده است: به دولت 
اسراییل یادآوری می کنیم که احترام به جایگاه دینی و 
فرهنگی اماکن مقدس از جمله مسجد االقصی را به عنوان 

حرم شریف وظیفه انسانی و حقوقی آنهاست.

ایرنا: بر اســاس منابع خبــری کره ای، ظاهــرا واحد 
هشتم ارتش آمریکا پایگاه تازه ای را در اردوگاه نظامی 
»هومفری« در منطقــه »پیونگ تــاک« واقع در 70 
کیلومتری جنوب شهر سئول پایتخت کره جنوبی ایجاد 
کرده است.  این بدان معناست که آمریکا به حضور 64 
ساله خود در پایگاه »یونســان« در مرکز پایتخت کره 
جنوبی پایان داده و مشکل ایجاد مرکز جدید نظامی بیش 
از یک دهه نهایتا حل شده است.کره شمالی در بیانیه ای 
اعالم کرد: فرقی نمی کند چنین پایگاهی در کجا باشد 
مهم این است که آنها در تیررس این کشور خواهند بود.

واکنش ترکیه به بسته شدن 
درهای مسجداالقصی

 هشدار شدید کره شمالی 
به آمریکا

مطابق برجام، تحريم های ثانويه آمريکا که عمدتا شامل بخش های مالی و بانکی، نفتی و تجاری هستند در بازه های 
زمانی 120 روزه و 180 روزه، تعلیق خواهند شد و پس از اين بازه های زمانی، ريیس جمهور آمريکا مبتنی بر اصل 

»اختیار توقف موقت«، بايد تصمیم بگیرد که تعلیق ها را ادامه بدهد يا خیر؟

جان بولتون، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، مدعی شد که 
بخش های کلیدی برنامه غنی سازی اورانیوم ایران در کره شمالی 
قرار دارد.بولتون در حســاب توئیتری خود نوشت: »این برای من 
تعجب آور نخواهــد بود که بخش های کلیدی برنامه غنی ســازی 
اورانیوم ایران نه در ایران، بلکه در زیر کوهی در کره شمالی است.« 
اظهارات ایــن مقام ضدایرانی پیشــین آمریــکا در حالی مطرح 
می شــود که روز گذشته دومین ســالگرد توافق هسته ای ایران و 
گروه 1+5 بود.در ژانویه 2016، پایبندی ایران به برجام از ســوی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شــد که بر این اساس، بخشی 
از تحریم ها بر ضد این کشــور از جمله دسترسی به اموال مسدود 
شده، منع خرید هواپیماهای مســافری و منع فروش نفت و زغال 

سنگ برداشته شد.

 نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طبق شــنیده ها در کابینه 
دوازدهم زنان حضور نخواهند داشت. سهیال جلودارزاده، نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اســالمی با اشاره به حضور زنان در 
کابینه دوازدهم، گفت: طبق شنیده ها هیچ زنی به عنوان وزیر در 
کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت و حضور زنان به معاون 

وزیر ختم می شود. 
وی با بیان اینکه فراکسیون زنان مجلس با شهیندخت موالوردی 
معــاون رییس جمهور در امور زنــان و خانواده جلســاتی درباره 
موضوعات مختلــف برگزار کــرده، ادامه داد: تاکنــون با معاون 
رییس جمهور درباره انتخاب زنان در کابینه رایزنی  انجام نشــده 
اســت. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: گویا اراده ای 

برای انتخاب زنان در کابینه دوازدهم وجود ندارد.

مضحک ترین ادعای جان بولتون 
علیه ایران

 نماينده مردم تهران:

 کابینه دوازدهم وزیر »زن« ندارد

آیا ترامپ »تعلیق تحریم های ایران« را تمدید می کند؟

الکساندر الورنتیف، نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه در امور 
سوریه با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفت وگو کرد.  
در این دیدار مواضع دولت های درگیر بحران ســوریه، روند آتش 
بس و توافقات صورت گرفته و همچنین آخرین تحوالت در زمینه 
رویارویی با گروه های تروریستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   
الورنتیف در جریان دیدار با شمخانی، دیدگاه های رییس جمهوری 
روســیه درمورد تحوالت جاری منطقه و روند گفت وگوهایی که 
میان مسکو و سایر بازیگران فعال در بحران سوریه در جریان است 

را به وی منتقل کرد.

 فرستاده ویژه پوتین
 با شمخانی دیدار کرد

انتخابات

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از ارائه 
گزارش نهایی بررسی صحت این دوره از انتخابات شوراها 
به رییس مجلس خبر داد. فرهاد تجری، سخنگوی هیئت 
مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا با اشاره به آخرین اقدامات این هیئت برای 
بررسی صحت انتخابات، گفت: گزارش های متعددی از 
هیئت های استانی و دیگر مراجع به هیئت مرکزی نظارت 

بر انتخابات ارجاع شده که همه را بررسی کرده ایم.
وی افزود:گزارش های متعدد از شکایات و پرونده هایی که 
به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها واصل شده بود، 
طی هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت که گزارش نهایی 

آن تقدیم رییس مجلس شده است.
ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، 
تصریح کرد: گزارشی از چگونگی روند بررسی صالحیت ها 
و نیز رسیدگی به شکایت ها به نمایندگان مجلس نیز ارائه 
می شود.پیش تر محمد محمودی شاه نشین، رییس هیئت 
مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روستا از بسته شده پرونده این دوره از انتخابات خبر 

داد بود.

رییس ســتاد انتخاباتی قالیباف، نتیجــه کنار رفتن 
قالیباف به نفع رییسی را ریختن 50 درصد از آرای او به 
سبد روحانی دانست و گفت: طبق نظرسنجی ها معتقد 
به ماندن آقای قالیبــاف در عرصه بودیم چون احتمال 

رای آوری او بیشتر بود.
محمد دهقان همچنین دیدار تتلو با رییسی را کار غلط 
و حتی بدی دانست که  بسیاری از افراد را در انتخابات 
به تردیــد انداخت. نفس و اصل برگزاری جلســه بین 
فردی با ادعــای توبه با یک روحانی اشــکال ندارد، اما 
برگزاری این جلسه در دوران انتخابات کار بد و غلطی 
بود و نباید در این زمان انجام می شد. این کار در نهایت 
برای آقای رییسی ضرر داشــت و بسیاری از افراد را به 
تردید انداخت. شــاید اگر آقای تتلو با آقای رییسی در 
زمانی غیر از انتخابات دیدار می کــرد، هیچ ایرادی به 
آن وارد نبود، امــا این که این دیدار بــا تلقی تبلیغات 
و رای آوری انجام شــد به نفع آقای رییســی نبود  آن 
هم در شــرایطی که صاحبان جنــگ روانی و برخی از 
 سیاسیون از هر وسیله ای برای تخریب رقیب استفاده 

کردند.

سخنگوی هیئت  نظارت بر انتخابات شوراها:

گزارش بررسی صحت انتخابات 
شوراها به الریجانی ارائه شد

ريیس ستاد انتخاباتی قالیباف:

 »تتلو« 
رقیب رییسی شد

محسن کوهکن خبر داد:

دیدار اصولگرایان مجلس با 
»روحانی« درباره کابینه

سردار عبداللهی:

ساماندهی آب های غرب 
بزرگ ترین پروژه آبی است

محسن کوهکن، عضو  فراکسیون والیی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به انتخاب کمیته ای در فراکسیون متبوع 
خود برای تعامل با دولت بــرای انتخاب کابینه دوازدهم، 
گفت: فراکسیون والیی مجلس در جلساتی که به منظور 
بررسی کابینه دوازدهم برگزار کرد بنا را بر همکاری و تعامل 
با دولت قرار داده است. وی تصریح کرد: با انتخاب کمیته ای 
15 نفره در فراکســیون والیی تالش می شود در فرآیند 
انتخاب وزاری دولت دوازدهم تعامل و همکاری مناسبی 
شکل گیرد. عضو فراکسیون والیی مجلس تصریح کرد: 
در چند روز آینده اعضای کمیته 15 نفره و برخی از اعضای 
فراکسیون با حجت االسالم روحانی دیدار خواهند داشت تا 

در همین زمینه رایزنی های الزم را داشته باشند. 
پیش از این  نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون والیی 
گفته بود که محمــد دهقانی، ابوالفضل حســن بیگی، 
محسن کوهکن، عبدالرضا مصری، نصرا... پژمانفر، جبار 
کوچکی نژاد، احمد علیرضابیگی، محمدمهدی مفتح،کمال 
الدین شهریاری، حسینعلی شهریار، سیدعلی ادیانی، علی 
محمدشــاعری، محمدمهدی زاهدی، نادر قاضی پور و 

محمود بهمنی عضو این کمیته هستند.

فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)ص( ازطرح 
ساماندهی آب های غرب به عنوان بزرگ ترین پروژه آبی 
کشــورنام برد و گفت: اجرای این پروژه عظیم، اهمیت 

بسزایی درتولید، امنیت و اشتغال پایدار منطقه دارد.
ســردار عباد ا... عبداللهی، فرمانده قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیا)ص( در حاشــیه بازدید فرمانده کل سپاه 
ازطرح ســاماندهی آب های غرب کشــور که به همت 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در حال انجام است، 
با بیان اینکه پروژه ساماندهی آب های غرب، بزرگ ترین 
پروژه آبی کشور است، گفت: این پروژه، نه تنها می تواند 
مشکالت موجود حوزه  آب در غرب کشور را مرتفع کند 
بلکه بخش عظیمی از مشکالت آبی کشــور رانیز حل 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه اســتان هــای آذربایجان 
غربی، کرمانشاه، ایالم، کردستان در این طرح قرار دارند، 
خاطر نشان کرد: بخش عمده ساخت این پروژه که بیش 
از 95 درصد است توســط قرارگاه سازندگی خاتم )ص( 
صورت گرفته است.سردار عبدالهی گفت: در صورتی که 
مشکل مالی وجود نداشته باشد کل پروژه در سال 97 به 

اتمام می رسد.

سازندگیدیدگاهخبر

»سرکیس نعوم« روزنامه نگار سرشناس لبنانی در تازه ترین مقاله خود به 
نقل از یک مقام روس که خواست نامش فاش نشود مدعی شد که قرار بود 
گفت وگویی بین یک مقام سعودی و وزیر امور خارجه ایران انجام شود، اما در 
آخرین لحظه طرف سعودی نظرش را تغییر داد و حاضر به این دیدار نشد. این 
مقام روس می گوید: تالش کردیم گفت و گویی بین عربستان سعودی و ایران 
با نظارت ما و به دور از فضای رسانه ها برگزار شود. در این زمینه با هر دو طرف 
توافق کردیم و زمان دیدار هم مشخص شد. وی افزود: در حالی که »محمد 
جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران به مکان دیدار رسید، طرف سعودی در 
آخرین لحظه نظرش را تغییر داد.مشخص نیست این گفته های مقام روس که 
سرکیس نعوم آن را روایت می کند دقیقا مربوط به چه تاریخی است.همچنین 
روشن نیست که آن مقام سعودی که در این روایت به آن اشاره شده دقیقا چه 
کسی بوده اما به احتمال زیاد او »عادل الجبیر« وزیر امور خارجه سعودی و 

همتای ظریف بوده است.

رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران در مرکز سوریه یک فرودگاه را از دولت 
این کشور اجاره کرده است. بر اساس گزارش روزنامه »الشرق  االوسط«، 
محافل نظامی اسراییلی ادعا کردند در راستای مذاکرات سوری-ایرانی، 
تهران این فرودگاه را اجاره کرده تا یک پایگاه زمینی برای استقرار نظامیان 
ایرانی ایجاد کند.در ادامه این گزارش آمده است در فرودگاه و پایگاه زمینی 
مذکور حدود 5 هزار شبه نظامی افغانستانی و پاکستانی تحت فرماندهی 
سپاه ایران مســتقر خواهند شــد. »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی با اشاره به این موضوع، گفته که این رژیم این موضوع را )یعنی 
تثبیت حضور ایران در سوریه را( تحمل نمی کند و تلویحا هشدار داده که 

این موضوع به نتایجی سنگین منجر خواهد شد.
از سوی دیگر دور هفتم مذاکرات ژنو بدون هیچ نتیجه قابل ذکری پایان 
یافت. همانگونه که قبل از آن در مذاکرات آستانه حصول یک طرح برای 

مشخص کردن چهار منطقه کاهش تنش به شکست انجامید.

روزنامه نگار لبنانی به نقل از يک مقام روس: 

مقام سعودی حاضر به 
گفت و گو با ظریف نشد

هشدار اسراییل درباره 
حضور ایران در 

فرودگاهی در سوریه

جمهوری اسالمی نوشت:حضور یک زن در صفوف اول نماز جمعه 
تهران موجب تعجب نمازگزاران شد. وی با فریادهای مکرر خطاب 
به امــام جمعه در شــروع خطبه ها مطالبی می گفــت که اگرچه 
معلوم نبود چه می خواهد ولی پرســش مردم این بود که با توجه 
به تهدیدهای اخیر گروه های تروریســتی این زن چگونه توانسته 
 بود به قســمت آقایان آن هم روبه روی جایگاه راه یابد و میان آنها 

بنشیند؟

معاون فرماندار شــهرری از کشته شــدن عامل حمله به مردم در 
متروی شهرری خبر داد. 

هادی تمهیدی، معــاون فرماندار شــهرری در خصوص جزئیات 
حادثه متروی شــهرری گفت: در اثر درگیری لفظی یک شهروند 
عــادی با یــک روحانــی )روحانی ظاهــرا قصد امر بــه معروف 
 داشــته(، فرد عادی با چاقو روحانی محترم را مــورد حمله قرار 
می دهد. وی افزود: پــس از ورود نیروی انتظامــی به این حادثه، 
ضارب مقاومت می کند و نهایتا توسط ناجا مورد هدف قرار می گیرد 
و قائله با تیراندازی خاتمه پیدا می کند. معــاون فرماندار تصریح 
کرد: ظاهرا در این حادثه، ضارب فوت کرده و سه نفر دیگر مجروح 
 شده اند که مجروحان به بیمارســتان منتقل شده و در حال مداوا  

هستند.

یک زن در صف اول نماز جمعه تهران!

عامل حمله متروی شهرری کشته شد

پیرو آگهی دعوت مجمع فوق العاده چاپ نوآوران
توحید- سهامی خاص- ثبت شــده به شماره 18544 
و شناســه ملی 10260394456 چاپ شده در روزنامه 
زاينده رود مورخ 96/04/18، بدينوسیله ساعت تشکیل 

مجمع از 10 صبح به 11 صبح اصالح می شود.

اصالحیه 
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رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با تاکید بر اینکه در قیمت 
ساخت مسکن افزایش قیمتی نخواهیم داشت و نرخ زمین نیز تغییر 
چندانی نخواهد کرد، گفت: هنوز از رکود مســکن خارج نشدیم و 

حداقل شش ماه یا تا پایان سال این رکود تداوم دارد.
احمد توال با اشاره به اینکه تداوم رکود در بازار مسکن به دلیل نبود 
رخداد خاص و رونق است، اظهار داشت: تمام اتفاقات بعد از برجام 

تاثیر آنچنانی بر اقتصاد کشور از جمله بازار مسکن نداشته است.
وی پیرامون اینکه مردم همچنان در انتظار ارزان تر شــدن قیمت 
مسکن هستند که این امر بر رکود بازار مسکن دامن زده است، افزود: 
با پابرجا بودن این شــرایط مردم از خرید خودداری می کنند، مگر 

نیاز مسکن به حالت انفجار برسد.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر 
قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آنها و 
قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد و به دلیل مشکالت موجود 

سرمایه گذاران به بخش مسکن وارد نمی شوند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز از رکود مســکن خارج نشدیم و حداقل 
شش ماه یا تا پایان سال این رکود ادامه دارد، گفت: در قیمت ساخت 
افزایش قیمتی نخواهیم داشــت و نرخ زمین نیــز تغییر چندانی 

نخواهد کرد.

با مسئوالن

اخبار

استان اصفهان؛ قطب تولید شیر خام کشور
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :استان اصفهان با تولید 
روزانه سه هزار و300تن شــیرخام ، رتبه نخست کشــور را در این صنعت به خود 

اختصاص داده است .

ضرورت تعیین حد و مرز برای 
برداشت از صندوق توسعه ملی

رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی ونظارت براصل۴۴ 
قانون اساســی با بیان اینکه باید مرزی برای برداشــت از 
صندوق توســعه ملی وجود داشــته باشــد، گفت: نگران 
 حیف و میل و هزینه نادرســت منابع صندوق توسعه ملی 

هستیم. 
حمیدرضا فوالدگر دربــاره چگونگی نظارت بر هزینه کرد 
منابع صندوق توسعه ملی در مناطق محروم کشور افزود: باید 
دید این قانون را شورای نگهبان تایید می کند یا خیر.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: به دلیل مغایرت با سیاست 
های کلی نظام، شورای نگهبان ایرادات جدی به این الیحه 
وارد خواهد کرد و من چندبار هنگام بررسی این موضوع در 
صحن علنی اخطار و تذکر دادم که این الیحه مغایر برنامه 
ششم توسعه و بند 3-۱0 سیاست های اقتصاد مقاومتی است 
و باید مصارف صندوق توسعه ملی از قانون گذاری عادی و 

بودجه استقالل داشته باشد.
وی تصریح کرد: اما این نوع برداشــت ها به جز آن دو ۱0 
درصدی که در اساســنامه صندوق توسعه ملی اجازه ارائه 
تسهیالت به بخش های صنعت، معدن و گردشگری و ۱0 
درصد دیگر برای صنایع غذایی، کشاورزی، آب، روستایی 
و عشایری اختصاص داده ایم، بدون تصویب مجلس و اذن 
رهبر معظم انقالب وجود ندارد یعنی می توان برای این دو 

۱0 درصد تسهیالت دریافت کرد.

با ابالغ گمرک صورت گرفت؛

صدور مجوز خروج خودروهای 
۲۵۰۰ سی سی از ۳ منطقه آزاد

گمرک ایران مجوز خروج خودروهای با حجم موتور ۲۵00 
سی سی به پایین را از سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار 
صادر کرد. گمرک جمهوری اسالمی ایران طی  نامه ای به 
گمرکات مناطق آزاد قشــم، کیش و چابهار مجوز خروج 
خودرو از این مناطق با حجم موتور ۲۵00 سی سی و پایین تر 

را صادر کرد.
در نامه گمرک جمهوری اسالمی به گمرکات مناطق آزاد 

قشم، کیش و چابهار آمده است:
پیرو بخشنامه شماره9۲/۲۴8789 مورخ 9۲/۱۲/۱8 موضوع 
ورود موقت خودورهای سواری شماره گذاری شده در مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی بدین وسیله مفاد 
نامه مورد اشــاره جهت اجرا عینا تنفیذ می شود. دستور 
فرمایید ضمن رعایت نامه موصوف نســبت به مورد، صرفا 
جهت خودروهای با حجم موتور ۲۵00 سی سی و پایین تر 

اقدام الزم مبذول فرمایید.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان مطرح کرد:

تداوم رکود مسکن تا پایان سال

قیمت انواع تی وی اندروید باکس 
Android DVB-T

بازار

MyGica ATV1800E مای جیکا

3,800,000
ریال

 3,860,000
ریال

 مدیر اجرایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی از برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از تولید داخلی با هزینه ۴0 میلیون تومان در سطح وسیع خبر داد 
و گفت: این نمایشگاه با بیش از ۱00 غرفه از پوشاک، منسوجات و صنایع 
دستی از ۲۵ تیرماه سال جاری به مدت ۱0 روز در مدرسه شهید معتمدی 

واقع در پل شهرستان، شروع به کار خواهد کرد.
رسول رضایی اظهار کرد:تولیدکنندگان از سراسر کشور از جمله چهارمحال  
و بختیاری، گلستان، کاشان، شیراز، کرمانشاه و دیگر نقاط کشور، تولیدات 
خود را به نمایشگاه خواهند آورد و شرط ورود به نمایشگاه، محصوالت صد 

درصد ایرانی به منظور عرضه به ایرانیان عزیز است.
 وی با اشاره به تخفیف ۵ تا ۵0 درصدی محصوالت اذعان کرد: این نمایشگاه 
برای اولین بار  با همکاری بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( 

در سطح استان برگزار می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از آغاز برداشت 
سیب گالب از باغات استان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود ۲0 هزارتن 

انواع سیب گالب در اصفهان تولید شود.
احمدرضا رییس زاده اظهار داشــت: برداشت سیب گالب از ۲300 هکتار 
باغات سیب گالب استان اصفهان آغاز شده است.وی ادامه داد: ارقام سیب 
گالب استان به ترتیب تاریخ رسیدن عبارتنداز: گالب اصفهان، گالب کهنز 
و گالب سلطانی اســت. مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان سرمازدگی بهاره و تداوم خشکسالی را دو عامل مهم کاهش تولید 
سیب گالب در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: سطح عمده باغات سیب 
گالب استان در شهرستان سمیرم و پس از آن درشهرستان های شهرضا، 
دهاقان، تیران وکرون، کاشان، چادگان، خمینی شهر و شاهین شهر قرار 

دارند.

 برگزاری نمایشگاه
 اقتصاد مقاومتی دراصفهان 

تولید ۲۰ هزارتن انواع 
مینیکس MINIX NEO X8-H سیب گالب در اصفهان

PLUS مینی کامپیوتر

 5,600,000
ریال

 5,640,000
ریال

Tronsmart Draco H3

 2,490,000
ریال

 2,510,000
ریال

مشکل، فقط 
9 درصد ارزش 

افزوده نیست بلکه 
بعد از هدفمندی 

یارانه ها، هزینه های 
مصرف انرژی 

صنعتگران چند 
برابر شده است

حجت االسالم و المسلمین سید ناصر موسوی الرگانی با اشاره 
به مشکالت صنایع و بررسی وضعیت اقتصادی استان اصفهان 
اظهار داشت: متاسفانه صنایع در کل کشور با مشکالتی مواجه 
هستند، اما در اصفهان این مشکل نمود بیشتری دارد، دلیل 
این است که اصفهان بعد از جدا شدن البرز از تهران بزرگ ترین 
استان صنعتی کشور نام گرفت، همچنین مالیات و مالیات بر 
ارزش افزوده را می توان از دیگر دالیل رکود حاکم بر صنعت 

استان اصفهان دانست.
وی افزود: همه دست اندرکاران، نمایندگان و حتی صنعتگران 
معتقدند کشور ما از تک محصولی بودن باید جدا شده و مالیات 
پرداخت شــود، اما روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مهم است. این قانون ۵ ســاله و آزمایشــی بوده و نیز دارای 

اشکاالتی است که باید تغییر کند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه مالیات 
تکلیفی سنگین برای صنعتگران اســت، تصریح کرد: برخی 
از صنعتگران در اســتان اصفهان می گویند حاضر هســتیم 
کارخانه مان را تحویل دولت دهیم تا کارگران بیکار نشــوند و 

به جای اینکه 9 درصد مالیات پرداخت کنیم دولت به ما این 
9 درصد را بدهد.

وی گفت: مشکل، فقط 9 درصد ارزش افزوده نیست بلکه بعد 
از هدفمندی یارانه ها، هزینه هــای مصرف انرژی صنعتگران 
چند برابر شــده اســت. بنا بود یارانه تولید را که قانون گذار 
میزان آن را 30 درصد تصویب کرده از درآمدی که حاصل از 
افزایش حامل های انرژی است به تولید و صنعت کمک کند 
که متاســفانه دولت قبلی و دولت فعلی به این موضوع کمک 
نکرده اند. دولت قبلی برای پرداخت یارانه نقدی اســتقراض 
داشــت و دولت فعلی هم یارانه ای به هیچ یک از صنعتگران 

پرداخت نکرده است.
موسوی الرگانی با بیان اینکه فشــارهای مضاعف و 9 درصد 
ارزش افزوده از جمله مشکالت صنعتگران است، گفت: عالوه بر 
این وام ۱8 درصدی به صنعتگر تعلق می گیرد، اما سود حاصل 
از وامی که باید به بانک پرداخت شود باالی ۲۵ درصد است، 
این موضوع سبب شــده تا صنعتگر نتواند پا به عرصه رقابت 
بگذارد و از صحنه خارج شود و این یکی از دالیل رکود است. 

در حال حاضر تورم ما تک رقمی یعنی 8 درصد است؛ این در 
حالی است که صنعتگر ما باید ۲۵ درصد سود بانکی پرداخت 
کند.رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان بیان کرد: قانون 
مالیات بر ارزش افزوده ۵ ســاله و به صورت آزمایشی بود که 
دولت قبلی و دولت فعلی برای دائمی شــدن این الیحه تعلل 
کردند، از این رو دولت فعلی در اسفندماه این الیحه را به مجلس 
ارائه داد که در حال حاضر این الیحه در کمیسیون اقتصادی 

مجلس در حال بررسی است.
وی در واکنش به گالیه یکی از صنعتگران از نمایندگان مجلس 
بیان کرد: نمایندگان پی به مشکالتی که در مالیات بر ارزش 
افزوده است بردند، نمایندگان می دانند که حلقه های متفاوتی 
که از آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود همه دچار 
مشــکالتی همچون ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بودن 

هستند.
موســوی الرگانی ادامه داد: در بودجه ســال 96 نمایندگان 
 مصوب کردند فقــط حلقه آخــر یعنــی مصرف کنندگان 
9 درصد مالیات بر ارزش افــزوده را پرداخت کنند که این به 
نفع مصرف کننده است، اما دولت نسبت به این مصوبه مجلس 

اعتراض کرده است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا زمان زیادی برای اجرای 
مصوب کردن مالیات بر ارزش افزوده نگذشته است؟ ادامه داد: 

بحث ارزش افزوده به صورتی 
است که اگر مجلس به تنهایی 
ورود کند، شــورای نگهبان 
طبق اصــل 7۵ این موضوع 
را رد می کنــد؛ چــرا که اگر 
مجلس سبب شود درآمدهای 
دولت کاهش یابد آن طرح را 
شــورای نگهبان طبق قانون 
اساســی رد می کند. در این 
راستا دولت باید زودتر الیحه 
را ارائه می کرد که متاســفانه 
دولت قبلی و فعلی هم نسبت 
به این موضوع کوتاهی کرده و 
به تازگی الیحه را به مجلس 
ارائه کردند.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس خاطرنشان 
کــرد: اکثــر نماینــدگان 

کمیســیون اقتصادی و صحن علنی مجلس نظر بر مالیات بر 
مصرف که حلقه آخر باید آن را پرداخت کند، دارند که در این 

زمینه دولت اعالم کرد، زیر ساخت های ما آماده نیست.

مدیرعامل شرکت راه  آهن با اشــاره به اینکه تا ۵ سال آینده 
کمبود ناوگان ریلی باید جبران شود گفت: روزانه یک میلیون 
و ۱00 هزار نفر مسافر و 700 هزار خودروی شخصی از حومه 
وارد کالنشهرها می شوند. ناوگان مسافری باالی ۴۵ سال را از 
مدار شبکه ریلی خارج کرده ایم و چنانچه مزیت رقابتی ایجاد 

و بخش خصوصی حمایت نکند، راه آهن در بخش مسافری 
با چالش بزرگ عدم تقاضای مسافر مواجه خواهد شد.سعید 
محمدزاده در دیدار با اعضای کمیســیون عمران مجلس و 
کمیسیون شوراها با بیان اینکه در سال ۲0۱6 فقط بین هند 
و اروپا بیش از ۵3 میلیارد دالر کاال جابه جا شده است ، گفت: 

طبق آمار غیر رسمی ســازمان تجارت جهانی  )WTO( ، از 
کریدوری که از جنوب آســیا به سمت اروپا حرکت می کند، 
حدود ۵00 میلیارد دالر کاال جابه جا شــده که سهم حمل و 
نقل ریلی از این جابه جایی حدود ۱0 تا ۱۵ درصد اســت که 

رقمی حدود ۵/۵ میلیارد دالر می شود.
محمدزاده با اشاره به بازار بزرگ ۵/۵ میلیارد دالری ترانزیت 
کاال در حوزه هند و کشــورهای آســیایی و آسیای جنوب 
شرقی، عنوان کرد: در سال ۲0۱6 بین کشور هند و روسیه، 

۲0 میلیون تن بار جابه جا شده و این درحالی است که در 6 
ماه گذشته راه آهن کشور در یک پروسه آزمایشی ، از مقصد 
بمبئی تا اروپا حجم باری را از بندر شــهید رجایی تا قزوین و 
از آنجا به آستارا و سپس تا مســکو جابجا کرد که حدود ۲۱ 

روز زمان برد. 
وی گفت: تحقق هدف 30 درصدی حمل بار در بخش ریلی با 
برنامه ریزی برای حمل 6۲ میلیون تن دنبال می شود و این 

امر نیازمند حمایت دولت، مجلس و بخش خصوصی است.

مدیرعامل راه آهن اعالم کرد:

خروج ناوگان مسافری باالی ۴۵ سال از مدار شبکه ریلی

سکه تمام بهار آزادی
11،770،000 ریال)طرح جدید(

6،380،000 ریالنیم سکه

3،720،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

دولت یارانه ای به صنعتگران پرداخت نکرده است

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه دولت یارانه ای به هیچ یک از صنعتگران پرداخت 
نکرده است، گفت: برخی از صنعتگران در استان اصفهان می گویند حاضر هستیم کارخانه مان را تحویل 

دولت دهیم تا کارگران بیکار نشوند.

رییس خانه صنعت و معدن اســتان اصفهــان گفت: امروز 
واحدهای تولیدی و صنعتی نمی داننــد باید به حرف چه 

کسی گوش کنند و  اشتغال را افزایش دهند.
محمدرضا برکتین اظهار کرد: بیش از 60 تا 70 سال رویکرد 
اقتصادی پایه کشور وابستگی به نفت بوده است و تاثیر این 
رویکرد در تمام شئون مملکت بر هیچ کسی پوشیده نیست. 
حاصل بسیاری از مشکالت امروز، فرهنگ و تزریق دالر از 

طریق فروش نفت به اقتصاد است.
وی، تغییر رویکرد از کاهش وابســتگی به نفت به ســمت 
دریافت مالیات را یک مســیر مثبت دانســت و افزود: این 
تغییر رویکرد یک شــوک به سیســتم قبلی وارد کرده و 
چالش هایــی این بین به وجــود آورده اســت و صاحبان 
مشاغل گالیه می کنند که در شــرایط کنونی و در شرایط 
 تحریم اقتصادی، فشاری بیش از پیش بر آنان وارد خواهد

 آمد.
رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان ادامه داد:  دولت 
آقای روحانی در دوره قبل که سرکار آمد پول نداشت، یارانه 
باید پرداخت می کرد، تحریم بر کشور حاکم بود و به همین 

دلیل درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود.
برکتین اضافه کرد: در مقطعی حمله نظامی به کشور شد، 
در آن زمان امکانات نداشــتیم، تانک و توپ وجود نداشت، 
عده ای جانشــان را فدای مملکت کردند، اما امروز حمله 

اقتصادی به کشور شده اســت، نفت را نمی خرند و دولت 
مستأصل است.

وی خاطرنشان کرد: چالش ها آنجایی مطرح می شود که 
در مجموع چند عامل در مقابل هم قرار می گیرد؛ از طرفی 
انتظار می رود واحدهای تولیدی تولید و اشــتغال خود را 
حفظ کنند، از طرف دیگر دولت برای رفتن به سمت بهتر 
شدن شــرایط اقتصادی، به دنبال رونمایی سیاست های 
اقتصادی جدید در چارچوب اقتصاد مقاوتی است و اینها در 

تضاد با یکدیگر قرار دارند.

رییس اتحادیه خدمات وســایط ســنگین در اصفهان با 
تاکید بر گستردگی بحث اشتغال در این صنف، گفت: تمام 
چرخه های صنعت از جمله قطعه ســازان خودرو، ماشین 
سازان خودرو، دستگاه های آشــپزی، قنادی، راهسازی، 
ماشین آالت نساجی، بافندگی، نانوایی و ... تحت پوشش 

این اتحادیه قرار دارند.
اکبر عشــوریان اظهار داشــت: اتحادیه خدمات وسایط 
سنگین شامل صنایع ســنگینی چون تراشکاری، ریخته 
گری چدن، فوالد و برنج و ...، ماشین سازی، قطعه سازی، 
تریلی ســازها، مکانیک های ســنگین، لولــه کش های 
کامیون و ... است. وی  تاکید کرد که تاکنون 3۴۵0 پروانه 
فعالیت در این اتحادیه صادر شــده اســت. عشوریان با 
اشــاره به مشــکالت واحدهای ریخته گری و رکود این 
بخش که منجر به تعطیلی و ابطال پروانه آنها شده است، 
افزود: متاســفانه مســائل بیمه، دارایی و مالیات منجر به 
تعطیلی ایــن واحدها شــده و از ســوی دیگــر بیمه از 
 اجــرای تعهدات خود نســبت به ایــن واحدهای صنفی 

سرباز می زند.
وی با بیان اینکه به دلیل رکود و گرانی، واحدهای صنفی و 
صنعتی برای نوسازی ماشین آالت خود اقدام نمی کنند، 
گفت: زمانی که کسب و کاری وجود نداشته باشد به طور 
قطع، قطعه و یا وسیله خرابی برای تعویض وجود نخواهد 

داشــت و امروز بخش تولید و صنعتی این صنف با رکود 
شدید و سنگین مواجه هستند.

رییس اتحادیه خدمات وسایط سنگین در اصفهان با اشاره 
به اینکه حدود ۲000 کارگاه تولیدی تحت پوشــش این 
اتحادیه فعالیت دارند، تصریح کــرد: این صنف از جایگاه 
باالیی در بین اتحادیــه های دیگر برخوردار اســت و هر 
فردی که خواهان تاسیس واحدی باشد مجبور به تامین 
 ماشــین آالت خود از اتحادیه خدمات وســایط سنگین

 است.

رییس اتحادیه خدمات وسایط سنگین در اصفهان عنوان کرد:

ارتباط چرخ های صنعت با اتحادیه خدمات وسایط سنگین

دیدگاه
رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان :

 تزریق دالر از طریق فروش نفت، مشکالت زیادی به وجود آورد

صنعت
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اجرای نمایش »آقا قلی، حاکم شهر بغلی« تمدید شد
 اجرای نمایش »آقا قلی، حاکم شــهر بغلی« به دلیل اســتقبال تماشــاگران تا

 ۲۷ تیرماه در فرهنگسرای کوثر تمدید شد.

در شهر

جشنواره تئاتر سوره منطقه سه از دیروز ساعت 10:30 
شروع شد و تا فردا در ســالن های نمایش تاالر هنر با 9 
اجرا ادامه می یابد. در این جشنواره استان های اصفهان، 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، قم، هرمزگان، 

مازندران و یزد حضور دارند.
نمایندگان این دوره از جشــنواره که از اصفهان شرکت 
کرده اند، احســان جانمی با تئاتر »بی درزمان« و پیمان 

کریمی با نمایش »پیرمرد، بقچه، دوچرخه« هستند.
نمایش های »هفــت بچه یهودی« به کارگردانی ســید 
حســین میرعالیی، »رنج قالی« بــه کارگردانی ایمان 
ملکی پور، »چادری برای نجیمه« به کارگردانی حســن 
ســنجابی، »نون، واو، الف، میم« به کارگردانی حسین 
گلچین زاده، »سنگ ها به ستون ایستاده اند« به کارگردانی 
ریحانه بارانی، »سرخ او« به کارگردانی مهیار هزارجریبی 
و »قصه ظهر جمعه« به کارگردانی حسام افروز، از دیگر 

استان ها در این جشنواره حضور دارند.
نمایش ها در چهار ســانس 10:30، 1۲، 18 و 19:30 به 
روی صحنه می روند که از امروز سانس 11:30 جایگزین 
سانس 10:30 خواهد شد. ضمنا اختتامیه جشنواره نیز 

فردا  از ساعت ۲0:30 در تاالر هنر برگزار می شود.

مدیر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( اصفهان 
از برگزاری مسابقه عکاسی خبر داد و اظهار کرد: با هدف 
ایده پردازی و کشــف نگاه های نو و ماندگار با محوریت 
روایات تصویری از حضرت امام)ره(، موسسه نشر و تنظیم 
آثار امام خمینی)ره( نمایندگی اصفهان، بر آن شــد تا 
با همکاری کانون عکس اصفهان یک مســابقه عکس با 
عنوان اولین مسابقه عکس روح ا... را در تیرماه برگزار کند.

حجت االســالم عباس کمســاری بیان داشت: فراخوان 
این مسابقه از 9 اردیبهشت ابالغ شد و پیرو آن، عکاسان 
جوانی که امام)ره( را ندیده اند و شاید با آثار او آشنا نباشند، 
توسط موسسه تنظیم و نشــر آثار امام)ره( از یک اردوی 
عکاسی با هدف شناخت اماکنی که منتسب به امام)ره( 
است برخوردار شدند. مدیر موسســه تنظیم و نشر آثار 
امام خمینــی )ره( اصفهان اذعان کــرد: در تاریخ ۲0 تا 
۲۲ اردیبهشت 96 گروهی از عکاسان استان اصفهان به 
حرم امام)ره(، جماران و خمین مشرف شدند و از فرصت 

عکاسی از بیت و زادگاه ایشان استفاده کردند.

به میزبانی اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری  جشنواره تئاتر سوره 

مدیر موسسه نشر آثار امام خمینی)ره( 
اصفهان برگزار می کند:

امام روح ا... از دید عکاسان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

 مسؤالن باید انتقاد پذیر باشند 
و خود را اصالح کنند

 مجری مشهور و خانواده اش 
در حرم امام رضا)ع(

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد: مسئوالن 
باید ظرفیت پذیرش انتقاد را در خود باال ببرند و از اینکه انتقادی به 
آنها وارد می شــود، ناراحت نشوند؛ خودشــان را اصالح کنند زیرا 
برخورد با انتقاد صحیح و سازنده خبرنگاران، اسالمی و سزاوار نیست.

حجت االسالم و المسلمین حبیب ارزانی گفت: کار اصلی رسانه این 
است که آنچه اتفاق می افتد را به گوش همه برساند و اگر اتفاقی یا 
نقاط ضعفی حادث شود، وظیفه رسانه این نیست که فقط نقاط ضعف 

را اطالع رسانی کند.
وی ادامه داد: گاهی فکر می کنیم وظیفه رسانه مطالبه گری است؛ 
به این معنا که تمام خوبی ها را کنار گذاشــته و بدی ها را برجسته 
کند، اما رسانه به این معنا نیست؛ بلکه باید تقوا و انصاف در آن مورد 

توجه قرار گیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان تصریح کرد: 
خبرنگاران رســانه ها باید اخبار را به صورت شفاف منتشر کنند اما 
متاسفانه گاهی برخی از رســانه ها بالعکس مماشات کرده و فقط به 
تعریف و تمجید ازمدیران دستگاه ها می پردازند که این روند کامال غلط 
است.وی با بیان اینکه گاهی خبرنگاران فقط به انعکاس نقاط ضعف 
می پردازند که این هم اشتباه است چرا که باید همه حقایق به درستی 
بیان شود، ادامه داد: لزومی ندارد رسانه ها برای جذب خواننده بیشتر 

اخبار غیر واقع را انتشار داده و وزن خبر را دو برابر کنند.

محمدحسین رنجبران با انتشــار این عکس در اینستاگرامش نوشت: 
»امشب در حرم امام الرئوف به یاد همه دوستان بودم و اگر قابل بوده باشم 

برای همه دعا کردم ان شاءا... به زودی قسمتتون بشه.«

تحدید حدود اختصاصی
4/450 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانــه پالک 132 فرعــی از 39 اصلی 
واقع در بخش 18 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای ســید حســینعلی 
محمــدی موســوی فرزند ســید عیســی در جریــان ثبت اســت و رای شــماره 
139560302027014059 مورخ 95/10/28 طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پــالک 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 96/05/25 روز چهار 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 ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضــات 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 منطقــه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:11836 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/465 شماره: 951366-1396/4/4 به موجب رای شماره 9609976793100055 
تاریخ 96/1/20 حوزه 11 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمدرضا یزدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
یکصد و بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته مطالبه وجه سفته با شماره های 
48734 و 48738 و 48735 و 48736 و 47837 و 48738 و مبلــغ 3/190/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/11/4 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له: 
اکبر آقایی به نشانی: خ گلخانه منازل سازمانی پ 205 ، صادر و نیم عشر حق االجرا به 
اجرای احکام اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11224 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()205 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/466 شماره: 950997-1396/4/11 به موجب رای شماره 959976793802058 
تاریخ 95/11/16 حوزه 8 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیهم: 1- تراب پورجلیلی 2- صدیقه طاهری هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکوم اند به: پرداخت مبلــغ 1/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
2585000 ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/8/6 لغایت صدور حکم- نیم عشــر حق 
االجرا. مشــخصات محکوم له: ســید مرتضی طباطبایی حبیب اللهی با وکالت آقای 
پورموسوی به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی خ سید علیخان جنب مسجد الهادی 
دفتر وکالت. 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:11221 شــعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()191 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

شــماره    9610426796200062 اجراییــه: شــماره   4 /467
پرونده:9509986796201284 شماره بایگانی شعبه:951299 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 960096796200331 و شــماره دادنامه مربوطه 
9609976796200538 محکــوم علیه مهدی یســاولیان فرزند محمود به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به  پرداخت مبلغ 40/700/000 ریال بابت اصل خواسته 
به خواسته وجه یک فقره چک به شــماره 899225 مورخ 95/8/12 و پرداخت مبلغ 
1/987/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له: مهدی طالیی فرزند محمود به نشــانی: 
اصفهان خ مسجد ســید ک 24 بن خوانساری پ 22، با احتســاب پرداخت نیم عشر 
دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 

به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 11214 شــعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

 )مجتمع شماره یک()414 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

4/469 شماره: 52/1271/95ش-1396/4/7 به موجب رای شماره 60 تاریخ 96/1/29 
حوزه 52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
نرگس قاسمی نژاد گورابی به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ نود 
و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/455/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/17 لغایت اجرای حکم و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و نیم عشر اجرایی. مشخصات محکوم له: احمد 
بازباز به نشانی: خ جی خ الله ورودی دوم سمت راست پالک 12. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11212 
 شــعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره سه(

)184 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/470 شــماره: 362/95-1396/4/3 به موجب رای شماره 1291 تاریخ 95/12/25 
حوزه 23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
امان ا... قهرمان نیا فرزند قهرمان به نشانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه رسید عادی و مبلغ 1/360/000 
ریال هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 95/4/8 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان محمد مرادی فرزند 
رضا به نشانی: نجف آباد امیرآباد خ مطهری شمالی بلوار جمهوری کوی انصاری 
پ 14. و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:11208 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()187 کلمه، دو کادر(
اجرایيه

شــماره    9610100350603635 ابالغنامــه: شــماره   4 /474
پرونده:9409980350600404 شماره بایگانی شعبه:940452 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970350601813 و 
دادنامه 95000647 مورخ 95/04/08 شــعبه ششــم حقوقی و دادنامه 96000136 
مورخ 96/02/04 صادره از شــعبه 10 تجدیدنظر محکوم علیه )آقای مجتبی قنبری( 
محکوم اســت به انتقال ســند مالکیت اتومبیل پژو پارس به شماره 77-297د81 در 
حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجرا در حق صنــدوق دولت )ضمنًا رای صادره 
غیابی است(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر 
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکــم، حبس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت 
 مالی 1394(. م الــف: 11197 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)382 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

4/484 شماره: 95-1053-960222 به موجب رای شماره 9609976795700238 
تاریخ 96/2/17 حوزه 27 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه مرضیه سنجری دره بید به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت خســارات وارده و مبلغ 1/725/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له میالد قنبریان به نشــانی: اصفهان شاهین 
شهر خ مخابرات بین فرعی 2و3 غربی فروشگاه اســپادانا و نیم عشر حق االجرا در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
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:11274 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()167 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/553 شماره: 1569/95 حل 4  به موجب رای شــماره 150 تاریخ 96/2/16 حوزه 
4 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسن باقری به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ صد و هفتاد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم در حق محکوم  له هاشــم حاجی کریمی فرزند فضل اله به 
نشانی خمینی شهر منظریه خ یزدان پناه غربی سروستان شمالی 6 منزل شخصی و 
پرداخت یک میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له رای صادره غیابی و پرداخت نیم عشــر دولتی می باشد. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید. م الف:4224 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر

)مجتمع شماره یک( )205 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/555 اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 
960254 له آقای عماد افهام علیه آقایان حمید و همایون افهام به خواســته دســتور 
فروش در نظر دارد ملکی به شــماره ثبتــی 75/8675 که به صــورت یک انباری به 
مساحت عرصه 1720 مترمربع و مساحت کل اعیانی احداث شده بر روی ملک 349 
مترمربع می باشد. انباری دارای جرثقیل، ســاختمان استراحت پرسنل، آشپزخانه، 
سرویس بهداشــتی، حمام و یک ســاختمان اداری می باشــد که کارشناس رسمی 
دادگســتری 12/000/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریــق مزایده به فروش 
رساند لذا جلســه مزایده در تاریخ سه شنبه 1396/05/10 ســاعت 9 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار  می گردد، طالبین می 
توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی اصفهان اتوبان امام خمینی بعد از خیابان 
بسیج خیابان حکیم صفائی بعد از چهارراه اول جنب کیوسک نگهبانی درب آبی رنگ 
بزرگ انبار سیم افهام مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریز نماید. در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. م الف: 4229 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر)218 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/564 شماره نامه: 9610113633100631 شماره پرونده: 9509983764801294 
شماره بایگانی شعبه: 951284  از دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 951284 ح 1 به: آقای علی سینا گنجوی فرزند اکبر 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن آقای 
رمضانعلی اسحاقیان به خواسته اعتراض ثالث و رفع توقیف از دستگاه ساب نواری 
12 کله و در جریان رســیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز شنبه مورخ 
96/5/28 ساعت 8 صبح در دادگاه شــعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه 
نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط 
اعالم  و ارســال دارید واال تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیابا رای صادر خواهد 
نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط 
مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 
4251 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )176 کلمه، دو کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
پرونــده:  شــماره   9610103633102802 ابالغنامــه:  شــماره   4 /562
9609983633100288 شماره بایگانی شــعبه: 960293  از دفتر شعبه اول دادگاه 
عمومی شهرســتان خمینی شــهر در پرونده مطروحه کالســه 960293  به: بتول 
عراقی، عزت عراقی، محمدعلــی عراقی، ابراهیم عراقی، زهــرا عراقی، منور عراقی، 
سکینه عراقی، حمیده عراقی، معصومه عراقی، علیرضا عراقی، مریم عراقی، طاهره 
عراقی، بتول حســینی، غالمرضا عراقی، زهره عراقی، مرتضی عراقی، عزت عابدی 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده اســت و خواهان آن آقای 
حسین محمدی فرزند رجبعلی  به خواسته تنفیذ صلح نامه )اموال منقول( و در جریان 
رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای مورخ 96/7/1 ســاعت 8/30 صبح در 
دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شــهر مراجعه نماید و یا چناچه جهات ردی 
دارید؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم  و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت نســخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4238 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان خمینی شهر )195 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/563 شماره: 1120/95 ح 4 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت  9/30 بعدازظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1396/6/1 مشخصات خواهان: غالمحسین حیدری فرزند احمد با وکالت خانم 
سمیه مهری مقیم خمینی شــهر خ بوعلی مجتمع کوثر طبقه اول واحد 1 مشخصات 
خوانده: حســن فقیهی حبیب آبادی فرزند مصطفی خواســته و بهــای: مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه چک به شماره 381043- 95/7/5 به عهده بانک صادرات به 
انضمام خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل دالیل 
خواهان: کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت 
مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4239 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )205 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/554 شــماره نامه: 9610113633600316 شــماره پرونده: 950998363600712 
شماره بایگانی شعبه: 950725  از دفتر شــعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 950725  به: آقای 1- علی خضعلی فرزند فاخر 2- سید 
مهدی چاووشی 3- شرکت بازرگانی پویا تجارت زمرد سبز با مدیریت علی خضعلی 
خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای1- 
محمدرضایی فرزند احمد 2- مرضیه رضایی فرزند قربانعلی به خواسته مطالبه و  در 
جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 96/5/30 ساعت 
9/30 صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم  و ارسال دارید 
واال تصمیم مقتضی و دادگاه غیابا رای صادر خواهد نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و 
برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4221 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر )184 کلمه، دو کادر(

با مسئوالن

اینستاگردی

گزارشگر ۲0:30 دربین مردم حاضر شــده و نظرات برخی 
از آنهــا را جویا می شــد. بســیاری از آنها که گویــا پیگیر 
تک تک قسمت های این ســریال بودند، از محتوای آن ابراز 
ناخرســندی کرده و آن را با فیلم های ترکیه ای هم تراز می 
دیدند. خبرنگار محترم هم اصال و ابدا از حضار نمی پرســید 
که چگونه از محتویات ســریال های ترکیه ای باخبرند و اگر 
سریال وطنی ناپسند است به چه علت آن را دنبال می کنند؟ 
بررسی سریال ها و  فیلم های داخلی امر بدی نیست و مسلما 
هیچکس نمــی تواند کتمــان کند که برخــی از محتویات 
سریال ها می تواند برای گروه های سنی خاص ناپسند باشد 
ولی هر چه هست بهتر از ســریال های دنباله دار خارجی و 
ترکیه ای اســت. جدیت خبر ۲0:30 برای محتویات سریال 
قابل تقدیر اســت و اصال بــه این موضوع نمــی پردازیم که 
بدآموزی هــای اخالقی از راه های دیگری هــم می تواند در 
اذهان خانواده ها جای گیرد. مبحث اصلی این نوشته درباره 
 یکی از برنامه های طنز و پر طرفدار این روزهای سیمای وطنی 

است.

پس از اوج گیــری برنامه هــای به ظاهر طنز شــبکه های 
خارج از  کشــور، مسئولین صدا و ســیما بر آن شدند تا نظر 
 بینندگان داخلی را به برنامه های تولید شده در وطن جلب 

کنند.
به همین دلیل برنامــه خندوانه روی آتن رفــت و انصافا با 
کاراکتر عروسکی خود و مجری مشهورش توانست طرفداران 
بسیاری را به سمت خود جذب کند.پس از گذشت یک سال 
از این برنامه به دالیلی نامشخص عروسک مشهور این برنامه 
 از ادامه اجرا حذف شــد و برنامه مذکور به ســمت دیگری 

رفت.
»خنداننده شو«یکی از قسمت های برنامه خندوانه است که 
در آن شرکت کنندگانی با تعریف داستان ها و خاطراتی، سعی 
در خنداندن حضار و کســب امتیاز دارند. حضور داورانی که 
عمدتا بازیگران طنز هستند به این اجرا جلوه ای مسابقه گونه 
بخشیده اســت. اصل اجرا با نام »استند آپ کمدی«اجرایی 
طنز آمیز است و گاهی خاطرات به حدی زیبا بیان می شود 
که اشک از چشم بینندگان جاری می سازد؛ اما از آنجایی که 

اصوال طنز در کشور ما تعریف درستی ندارد و گاهی با توهین 
همراه می شود، برخی از این اجراها فراتر از طنز می رود. هر 
از گاهی در رسانه ملی شــاهد توهین ها و سخنان نه چندان 
دلچســب در باره اقوام ایرانی بوده ایم و برنامه خندوانه نیز از 
این قاعده جدا نیست؛ از مورد تمسخر قرار دادن اقوام ایرانی 
و مسخره کردن فامیل یکی از بازیگران قدیمی ایران گرفته تا 
شوخی نچندان دلچسب با شخصیت های ملی و اسطوره ای 
تاریخ ایران در اجرای هفته گذشــته. نگاه طنزآلود به شــعر 
فارسی و شخصیت های ادبیات فارسی از دیرباز در کشور رواج 
داشته است؛ با این وجود احترام و ارزش شخصیت های ملی 
همواره حفظ شده و کار به توهین نرســیده است. در برنامه 
اخیر خنداننده شو، شخصیت زن اجراکننده با انتخاب داستان 
رستم و ســهراب و ایجاد تغییراتی در آن سعی در خنداندن 
حضار داشت. این بانوی محترم با به کار بردن واژه هایی چون 
شکار شــغال و خر و ســگ، روح ادبیات حماسی را جریحه 
دار کرد و مجریان هم با قهقهه های بی مورد خود ســعی در 
زیباجلوه دادن این اجرا داشــتند.هیچ یک از این هنرمندان 
هم از این شخصیت هنرمند نپرســید که کجا و کی ایرانیان 
شغال و سگ شکار کرده اند؟به کار بردن کنایاتی چون»بستن 
به خیک« و مواردی از این دســت در یک برنامه ملی آن هم 
از زبان یک زن، کمی عجیب می نمود. جناب مجری محترم 
نیز که در کل اجرا مشــغول ســر دادن قهقهه های چندش 
آور خود بود، خم به ابرو نیاورد. داســتان رســتم و سهراب و 
ماجرای عشــق رســتم به تهمینه یکی از زیباترین داستان 
های شاهنامه اســت و بر اوج بزرگی و شهرت پهلوان ایرانی، 
همین بس که بسیاری از ایران شناسان، کشور ما را با پهلوانان 

نامی شاهنامه می شناسند 
و مجســمه خالــق ایــن 
پهلوانــان را در میدان های 
اصلــی کشــورهای خود 
برافراشــته اند. نکته جالب 
توجه بی اعتنایی مجریانی 
است که در بیان نام خلیج 
همیشه فارس نهایت دقت 
و تاکیــد را انجام می دهند 
تا رگ وطن پرســتی خود 
را بهتــر نمایــان ســازند؛ 
ولی در به ســخره گرفتن 
مشــهورترین پهلوان ملی 
ایران قهقهه های بلند ســر 
می دهند. باید منتظر ماند و 
دید که  خبرنویسان ۲0:30 
به تمســخر شخصیت های 
ملی و تاریخی کشــور هم 
خرده خواهند گرفت؟ برای 

شکست دادن یک قوم تنها کافی است تاریخ آن قوم را از بین 
ببری که هم اکنون این جمله معروف به بهترین شــکل در 

فضای فرهنگی کشور در حال اجر است.

برای شکست دادن 
یک قوم تنها کافی 
است تاریخ آن قوم 

را از بین ببری که 
هم اکنون این جمله 

معروف به بهترین 
شکل در فضای 

فرهنگی کشور در 
حال اجر است

وقتی قهرمانان افسانه ای بازیچه طنز می شوند؛

یل سيستان و خنداننده شو!

هفته گذشته بود که خبر 20:30با انتشار گزارشی، از سریال ها و فیلم های وطنی انتقاد کرد؛ به  سعید نریمانی
عنوان مثال سریال عاشقانه که چند ماهی است به صورت هفتگی و از طریق مراکز فروش به مردم 
عرضه می شود که به زعم دوستان ترویج ارتباط نامناسب زن و مرد و تشویق به خیانت خانوادگی از جمله مضمون های 

ناپسند آن است که می تواند تبعات منفی به بار آورد.
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فناورانه

یک استارت آپ آلمانی صندلی همراه ســبکی برای کارگران ساخته که به 
بدن آنها متصل می شــود. این صندلی  برای افرادی مناسب است که باید 

مدت طوالنی بایستند.
استارت آپ آلمانی nooneeAG صندلی همراه برای کارگران ساخته است. 
این صندلی با اســتفاده از کامپوزیت های پلیمری دارای فناوری پیشرفته 
ساخته شــده و فقط 3/5 کیلوگرم وزن دارد؛ همچنین به راحتی با هر سایز 

بدن و کفش های ایمنی کار همخوانی دارد.  
 این دستگاه انعطاف پذیر ارگونومیک بیشتر شبیه یک اگزواسکلتون است 

که عضالت پشت پا را از باال تا پایین در بر می گیرد.
 جالب اینکه برخالف تصور، این صندلی همراه برای افراد تنبل ساخته نشده 
است. در حقیقت کیت گونورا، خالق گجت آن را برای کارمندان و کارگران 
کارخانه هاســاخته که باید برای مدتی طوالنی بایستند و گاهی اوقات برای 

سرهم کردن یک قطعه به شیوه های غیر معمول خم شوند.
 این در حالی است که شرکت هایی مانند آئودی، مشغول آزمایش این گجت 
هستند. شــرکت های اســکودا، دایملر، بی ام دبلیو و رنو نیز این صندلی را 

آزمایش کرده اند.  

با کامپوزیت های پلیمری؛

طراحی اپلیکیشن هشدار بوی عرقصندلی همراه برای کارگران ساخته شد

محققان ژاپنی اپلیکیشنی ساخته اند که شــروع فرآیند عرق کردن بدن را 
هشدار می دهد. این فناوری در مکان هایی نظیر ادارات کاربرد زیادی دارد.

روزنامه گاردین گزارش داد: اگر قرار باشــد مکانیزم نهفته در این فناوری به 
زبان ساده توصیف شود باید گفت یک سیستم حساس به تعریق بدن، پیامی 
را به تلفن همراه هوشمند فرد می فرســتد مبنی بر اینکه »هشدار! مراقبت 

فوری الزم است.«
بسیاری از کارمندان همواره یک نگرانی بزرگ دارند و آن اینکه بوی بد عرق 
بدنشان برای سایرین آزاردهنده باشد. آنها یک نگرانی دیگر هم دارند؛ شاید 

همکاران بوی بد عرق را استشمام می کنند، اما چیزی بر زبان نمی آورند.
حاال محققان یک شرکت ژاپنی وارد عمل شــده و از اپلیکیشن و دستگاهی 
رونمایی کرده اند که به فرد این امــکان را می دهد تا آغاز فرآیند تعریق بدن 

را تشخیص دهد.
این دستگاه که به راحتی در جیب جای می گیرد همچون یک ضبط صوت 
عمل می کند و از طریق بلوتوث به تلفن همراه هوشــمند و اپلیکیشن نصب 

شده روی آن متصل می شود.

تحقیقی جدید نشان می دهد احتماال سیاره های منظومه شمسی به جای 
شهاب سنگ از توپ های گلی بزرگ ساخته شده اند.

درحالی که دانشمندان به طور گسترده معتقدند سیاره ها از شهاب سنگ ها 
به وجود آمده اند، محققان دانشــگاه کورتین و »انسیستو علوم سیارات« به 
این نتیجه رسیده اند که احتماال آنها از توپ های بزرگ گلی ساخته شده اند!

 طبق این تحقیق احتماال دانه های حاوی یخ گردوغبار کهکشانی در سال های 
اولیه تشکیل منظومه شمسی، تحت تاثیر گرمای رادیواکتیو ذوب شده اند. به 
این ترتیب کره هایی از آب و گرد و غبار به وجود آمدند که مواد اولیه تشکیل 

سیاره ها بودند.
در این تحقیق  دانشــمندان حرکات دانه های صخره ها و گل را در شــهاب 

سنگ های کربنی کندریت با رایانه شبیه سازی کردند.
 هرچند این اشیا آسمانی دارای یخ نیز بودند و ذرات ریز غبار را به خود جذب 
کردند، محققان اشاره می کنند هیچ فرآیندی برای تبدیل شدن آنها به سنگ 

پس از آب شدن یخ ها هم اکنون وجود ندارد.
بنابراین محققان معتقدند هسته سیاره ها به جای صخره از گل تشکیل شده 

است.  

علم پژوهی

گروهی از معمــاران و 
شــیمی دانان دانشگاه 
کمبریج، ایده هایشــان 
را با هــم به اشــتراک 
گذاشــتند تــا دریابند 
چگونه می توان ماده ای 
مشابه با تار عنکبوت ها 
ساخت. در این تحقیق 

آنها به نتایج جالبی دست یافتند.
این محققان با استفاده از موادی به نام هیدروژل، الیاف 
پارچه ای ساختند که 98 درصد آن از آب تشکیل شده 
است. از این فرآیند می توان برای ساخت پارچه های فوق 
انعطاف پذیر، محکم و پایدار استفاده کرد. این پارچه با 
تقلید از تار عنکبوت ساخته شده و می تواند راهکارهایی 
برای سازگاری با محیط زیست پیش روی کارخانه های 
تولید پارچه قرار دهد. هیدروژل از دو درصد ســلولز و 
سیلیکون تشکیل شده که هر دو مواد طبیعی و معلق در 
آب هستند. مولکول های دیگری هم در ساختمان این 
پارچه وجود دارد که ظاهرا شبیه به النگوهای کوچک 
هستند و کوکوریبیتوریل نامیده می شوند. این اسم از واژه 
کوکوربیتا می آید که نام التین گرداب است و اشاره ای به 
ظاهر توخالی و دایره ای شکل این مولکول ها دارد. در این 
ساختار سلولز و سیلیکون در کنار هم قرار می گیرند و 
باعث می شوند الیاف و رشته های بســیار طوالنی و به 

شدت نازکی از ژل بیرون کشیده شوند.
اندکی بعد از اینکه فیبرها از هیدروژل بیرون کشــیده 
می شوند آب تبخیر می شود و رشته های ابریشمی باقی 
می ماند که از ویسکوزهای ســلولز پایه، بسیار قوی تر و 
محکم ترند. این الیاف از ابریشــم های مصنوعی و حتی 
از برخی الیافــت طبیعی همچون مــوی حیوانات نیز 
محکم تر هستند. رشته ها از برخی جهات شبیه طناب 
بانجی جامپینگ عمل می کنند و خاصیت جذب انرژی 
دارند و به همین دلیل توانسته اند از ابریشم های طبیعی 

پیشی بگیرند. 
برای ساخت بسیاری از الیافت مصنوعی به انرژی زیاد و 
استفاده از حالل های خطرناک نیاز است. کارخانه های 
تولید الیافت شیمیایی با مسائل اکولوژیکی رو به رشدی 
رو به رو هســتند و دریــا را با میکروالیــاف خود آلوده 

می کنند؛ پدیده ای که اغلب مه دریا خوانده می شود.
فرآیندی که برای ســاخت این الیاف جدید ارائه شده 
می تواند روش های قدیمی تولید الیاف را ارتقا دهد و آنها 
را به صنایعی پایدارتر و کم خطرتر برای محیط زیســت 

تبدیل کند.

تیم المپیاد شیمی ایران به مقام سوم جهان رسید
تیم المپیاد شیمی ایران در چهل و نهمین المپیاد جهانی ۲۰۱۷ شیمی تایلند، به مقام سوم رسید. 
امیرحسین بهنوش، پارسا پیروز و امیرعباس کاظمی نیا هر سه نفر مدال طال و سروش بانیانی، 

مدال نقره را کسب کردند. امیر عباس کاظمی نیا در رتبه انفرادی نیز نفر سوم جهان شد.

براساس نتایج یک تحقیق جدید؛

سیاره ها از توپ های گلی به وجود آمده اند!

هوش سنج

دو دوســت از بین تعدادی عدد، هر کــدام چهار عدد 
متمایز را انتخاب می کنند.

علی و امیر هــر کدام چهار عدد متمایــز از بین اعداد 
)۴٬5٬۷٬8٬۱۲٬۱3٬۱۴٬۲3٬۲۴( را انتخاب کرده اند، 
به طوری که همــه  اعداد علی متفــاوت از اعداد امیر 
هستند. مجموع اعداد انتخابی علی سه برابر مجموع 
اعداد انتخابی امیر است. عدد انتخاب نشده کدام است؟

الف( ۴  ب( ۷  ج( ۱3   د( ۱۴  هـ(۲3

 پاسخ تســت هوش برچســب مجهول روی مکعب،
 3 می شود.این جواب اینگونه به دست می آید:

عدد هر یک از برچسب ها، حاصل جمع برچسب های 
باال و سمت راست آن برچسب است.

  معمای شماره 2186

  جواب معمای شماره 2185

زندگی امروزی آنقدر پرفشــار و پراسترس شده که حتی 
ســاده ترین کارها هم در آدمی تنش و تشویش به وجود 
می آورند. در این بین همه ما احتیاج به فضایی برای خودمان 
داریم که از دغدغه ها دور شویم و برای حتی چند دقیقه هم 

که شده به مشکالت فکر نکنیم. 
برخی، پیاده روی در پــارک را ترجیح می دهند و برخی با 
چند صفحه کتاب خواندن راضی می شوند، اما من، شما و 
بسیاری از گیک های دیگر، دنیای جذاب بازی ها را به حباب 
آرامشمان می آوریم. با شــخصیت های رنگارنگ بازی ها 
همراه می شــویم و ذهن خود را درگیر مراحلی نفس گیر 
می کنیم. ما قدر یک بازی خوب را می دانیم، چون مطمئن 
هستیم که به کمک آن، حباب آرامش می تواند رنگ و بویی 
بهتر به خود گیرد. اگر شما هم مثل ما به دنبال نقش و نگاری 
تازه برای حباب خود هســتید، در ادامه مطلب با ما همراه 
شوید تا شما را با یکی از جدید ترین و بهترین بازی ها آشنا 

کنیم.با وجود اینکه چندین سال از عرضه عنوان اپیزودیک 
The Walking Dead گذشــته و استودیوی معروف 
Telltale Games هم عناوین زیادی را با همان گیم پلی 
همیشگی ساخته ، اما بازی های آنها همچنان طرفداران 
خودشان را دارند. کافی است نگاهی به بازخوردهای ابتدایی 
فصــل دوم Minecraft: Story Mode کــه به تازگی 
عرضه شده بیندازید تا متوجه این حرف ها شوید.شاید از 
دیدگاه گیم پلی شاهد ایده جدیدی نباشیم  ولی تل تیل 
با بقیه بخش ها سعی می کند تا بازیکن ها را سرگرم کند. 
Minecraft: Story Mode - Season Two ادامــه 
دهنده داستان فصل پیشین بوده و اتفاقات بعد از محبوبیت 
قهرمانان را روایت می کند؛ آنها دنیا را نجات داده اند ولی 

ماجراجویی همچنان تمام نشده است.
 شــما برای دانلــود ایــن بــازی میتوانید از ایــن لینک 

 goo.gl/nrLp6D   استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

آخرالزمانی به سبک فرانسوی ها!

به دالیل امنیتی؛

اندونزی دسترسی به »تلگرام« را 
مسدود کرد

دولت اندونزی به دالیل امنیتی امکان دسترســی به سرویس پیام 
رسان »تلگرام« را مسدود کرد.

مقامات اندونزی با استناد به نگرانی هایی در خصوص سوء استفاده 
از سرویس پیام رسان تلگرام برای گسترش »تبلیغات افراط گرایانه 
و تروریستی« در این کشور، دسترســی کاربران را به این سرویس 
مسدود کرد. این اقدام اندونزی که دارای بیشترین جمعیت مسلمان 
در جهان است، در بحبوحه تشدید نگرانی ها از افزایش حضور و نفوذ 

گروه تروریستی داعش در جنوب شرق آسیا صورت گرفت.
کشور اندونزی این روزها شاهد طغیان مجدد نزاع و جنگ طلبی ها 
در عرصه داخلی است که غالب آن، با الهام از گروه تروریستی داعش 

انجام می شود.
در همین راستا، ماه مه گذشــته طی یک حمله تروریستی در یک 
ایستگاه اتوبوس در شهر »جاکارتا« سه افسر پلیس کشته و تعدادی 

زخمی شدند.
دولت اندونزی نیز در واکنش به این حمله تروریستی، همکاری های 
خود در زمینه مقابله با تروریســم را با کشورهای مالزی و فیلیپین 
گسترش داد.گفتنی است که تلگرام )Telegram( یک سیستم 
پیام رسان بودهکه در بین هواخواهان داعش از محبوبیت فراوانی 

برخوردار است.

از این پس گوگل به شما می گوید 
چه زمانی به دل جاده بزنید

انتخاب زمان مناسب برای ســفر به گونه ای که ترافیک و ازدحام 
جمعیت در کمترین میزان ممکن باشد، همیشه یک دغدغه جدی 

است و حاال برنامه نقشه گوگل این مشکل را حل کرده است.
به تازگی امکاناتی به Google Maps افزوده شده که به شما امکان 
می دهد زمان دقیق سفر آتی خود را برنامه ریزی کنید و بدانید چه 

زمانی سفر را آغاز کنید و چه زمانی به مقصد بازگردید.
ســرویس نقشــه گوگل از این پس با تعیین مبدأ و مقصد به شما 
اعالم خواهد کرد سفرتان بر حســب زمان حرکت چه مدتی طول 
می کشد و با ترســیم یک گراف مشــخص خواهد کرد که اگر نیم 
ساعت بعد یا حتی دو ساعت بعد حرکتتان را آغاز کنید، چه مدت 

در راه خواهید بود.
این اطالعات به طور آنی به روز می شود و شما می توانید با بررسی 
شــرایط زمانی درک کنید که با توجه به زمــان حرکت چقدر در 

وقتتان صرفه جویی کرده اید یا آن را تلف کرده اید.
خدمات مذکور فعــال تنها برای کاربران آمریکایی و انگلیســی در 
دسترس است و هنوز مشخص نیســت کاربران دیگر کشورها چه 
زمانی به آن دسترسی خواهند داشت. گوگل چندی قبل اطالعات 
مربوط به پارکینگ های در دســترس در هر منطقه را به خدمات 

نقشه خود افزوده بود.

نصب نخستین پرده سینمای 
دیجیتالی

سامســونگ یک صفحه نمایش ال ای دی ۱۰ متری ســاخته که 
قرار است جایگزین پرده سینما شود.شرکت سامسونگ قصد دارد 
نخستین پرده دیجیتالی ســینما را نصب کند. این پرده سینمایی 
در حقیقت  یک صفحه نمایش ۱۰ متری ال ای دی  است . میزان 
درخشندگی رنگ های آن ۱۰ برابر بیشتر از استانداردهای معمول 
پروژکتورهای سینماســت. به عبارت دیگر این دستگاه نخستین 
صفحه نمایش ال ای دی سینمایی با کیفیت HDR است که اکنون 
نیز در برج »الت سینما ورلد« در کره جنوبی نصب شده  و کیفیت 
وضوح  این صفحه نمایش ۱۰ متری نیز ۴K اعالم شده است.  این 
شرکت ادعا می کند صفحه نمایش غول پیکرش به طور کلی تجربه 

تماشای فیلم در سینما را دگرگون می کند.
 سیستم صوتی این صفحه نمایش ســینمایی نیز توسط سیستم 
صوتی هارمن پروفشنال سولوشن  و آزمایشگاه صوتی سامسونگ 

ساخته شده است.

 روباتی که به جنگ بیماری های 
تب دنگ و زیکا می رود

شرکت Verily بازوی علمی تحقیقاتی آلفابت از تولید روباتی خبر 
داده که قادر به پرورش میلیون ها پشه مذکر نابارور در هفته برای 

نبرد با بیماری های خطرناک دنگ و زیکاست.
روبات یاد شــده تا به حال در مجموع ۲۰ میلیون پشــه استریل 
 شده را در فرســنو کانتی کالیفرنیا پرورش داده که باکتری به نام

 Wolbachia برای عقیم سازی به آنها تزریق شده است.
روبات تولیدی این شرکت با اســتفاده از الگوریتم های نرم افزاری 
تعداد پشــه های پرورش داده شــده و به پرواز درآمده را بررسی و 
محاسبه می کند و از آنها برای مطالعه در مورد بیماری های تب دنگ 
و زیکا بهره می گیرد.پشه ها و برخی دیگر از انواع حشرات از جمله 
روش های انتقال برخی بیماری های مرگبار هستند، اما عقیم سازی 
و دســتکاری حشــرات می تواند جلوی انتقال این بیماری ها به 
انسان ها را بگیرد و از آلوده شدن محصوالت کشاورزی به انواع آفات 
جلوگیری کند. از همین رو ایده عقیم سازی حشرات از مدت ها قبل 
مورد توجه قرار گرفته است. پشه های مذکر پرورش یافته توسط این 
روبات به جای دستکاری ژنتیکی با استفاده از یک باکتری استریل 
شــده اند؛ بنابراین جفت گیری آنها با پشه های ماده منجر به تخم 
گذاری نمی شود. دانشمندان امیدوارند از طریق پرورش و رها سازی 
این پشه ها در طبیعت از جمعیت طبیعی این حشرات مزاحم کاسته 
شود. پشه های مذکور قادر به گزیدن انسان ها و انتقال بیماری ها 
به آنها نیستند ؛لذا در این طرح روی آنها سرمایه گذاری شده است.

در صورت موفق بودن این آزمایش در آمریکا، طرح مشابهی تا قبل 
از پایان سال ۲۰۱۷ در استرالیا نیز اجرا می شود تا میزان موفقیت 

آن در محیط های متفاوت بررسی و آزمایش شود.

ساخت الیاف پارچه ای از آب

ایالن ماســک بنیان گــذار شــرکت های Tesla Motors و 
SpaceX در توییتر خود از راه اندازی وبسایت X.com خبر داد.

ایالن ماسک، میلیاردر معروف و بنیان گذار شرکت های تسال 
و اسپیس ایکس، در حساب شخصی توییتر خود از راه اندازی 
وبسایت جدیدش را با عنوان X.com  خبر داد،  اما هنوز هیچ 
 !X چیزی برای دیدن در این وبسایت وجود ندارد جز یک حرف
دامین X.com زمانی که ایالن  ماســک یکی از بنیان گذاران 
PayPal بود متعلق به او بود، اما وقتی که ماسک این شرکت 
را ترک کرد، دامین X.com را به فروش رساند.در سال ۱993 
شــرکت ICANN )گروه بین المللی دامین هــای اینترنتی( 

تصمیم گرفته بود که دامین های تک حرفی دیگر برای فروش 
قرار نگیرند. شش دامنه ای که قبال از بین رفته بودند عبارتنداز: 
 .q.com, x.com,  z.com, i.net, q.net, and ، x.org
همانطور کــه می دانیم تنهــا در تعداد ۲۶ عــدد از این نمونه 
دامین ها وجود دارد و مســلما هر یک در اختیار با نفوذ ترین 
و نخبه ترین های این صنف قرار خواهند گرفت. جالب اســت 
بدانید که تنها ۲ نمونه از این دامین ها اکنون فعال هستند، یکی 
 CenturyLink مربوط به پشتیبانی مشترکین اپراتور q.com
بوده و دیگری  z.com مربوط به یک پلتفورم تجاری ســهام 
است. ۲3 دامین کلیدی و ارزشــمند اکنون در اختیار شرکت 

IANA  قرار دارد که با سابقه ای ۲9 ساله در این زمینه زیر نظر 
دولت آمریکا فعالیت کرده و عضوی از ICANN است.در سال 
۲۰۰5 شرکت ICANN با ایده آزادسازی دامین های تک حرفی 

مواجه شد، اما این اتفاق عمال رخ نداد. 
در حال حاضر بسیاری دیگر از دامنه های تک رقمی مانند لینک 
 )m.me( و یا شورتکات مسنجر فیس بوک )t.co( شورتر توییتر
و دامین های تک حرفــی x.com، q.com و z.com وجود 
دارند که مورد اســتفاده قرار می گیرند. طبق اظهارات ماسک، 
سایت X.com به صورت رسمی ثبت خواهد شد. به این معنی 
که او قصد دارد فعالیت هایی  را از طریق این سایت مرموز انجام 
 X.com دهد. فعال کســی از برنامه های ماسک برای وبسایت

اطالعی ندارد.

ایالن ماسک و راه اندازی یک پروژه مرموز دیگر

با اســتفاده از نوعی تکنولــوژی مبتنی بــر GPU فیزیکی، 
امکان مشاهده فیلم های ســه بعدی بدون عینک مخصوص 

امکان پذیر شد.
محققان دانشگاه MIT سیستم جدید را طراحی کرده اند که 
برای کاربران امکان مشاهده ویدئو های سه بعدی را بدون نیاز 
به استفاده از عینک های مخصوص فراهم می کند. در حالی که 
تماشای ویدئو های سه بعدی در حال حاضر تنها در سینماها 
امکان پذیر است، با استفاده از این تکنولوژی جدید کاربران 
می توانند حتی در خانه نیز این فیلم ها را به راحتی تماشا کنند. 
در سالن های سینما برای نمایش فیلم های سه بعدی از نوعی 

نور پوالریزه و یا نمایش جفتی تصاویر اســتفاده می شود که 
باعث عمق بخشیدن به تصویر می شود.

با این حال تماشاگر برای قرار گرفتن در متن تصویر مجبور به 
استفاده از نوعی عینک خاص است. استفاده از این عینک ها 
 MIT معموال برای تماشاگر راحت نیست، اما اخیرا دانشمندان
در ایاالت متحده موفق به طراحی نوعی سیستم جدید با نام 
Home3D شده اند که با استفاده از آن فیلم های سه بعدی 
با فرمت های قدیمی به نوعی فرمت جدید تبدیل می شود که 
 Automultiscopic قابل نمایش در نمایشــگر های با نام

است.

وضوح تصویر در این نمایشگرها نسبت به نمایشگرهای قدیمی 
بهبود پیدا کرده؛ بنابراین می توان از آنها برای استفاده خانگی 
بهره برد. محققان ایــن پژوهش بر این باورند که متاســفانه 
به دلیل اینکه نمایشــگرهای Automultiscopic قادر به 
نمایش تصاویر با قالب اســتریو نیستند و غالبا در حال حاضر 
این نوع فیلم ها در بازار موجود هستند، استفاده از آنها در بین 
عموم فراگیر نشده اســت؛ اما با تبدیل فرمت فیلم های سه 
بعدی قدیمی به فرمت جدید با اســتفاده از سیستم طراحی 
شده توسط این محققین، راه های جدید برای تماشای تصاویر 
سه بعدی در خانه ها بدون استفاده از عینک های مخصوص 

باز خواهد شد.
سیســتم Home3D قابلیت پردازش با اســتفاده از کارت 
گرافیکی را دارد. یعنی می توان از آن روی سیستم هایی مثل 
Xbox یا Playstation اســتفاده کرد. این تیم تحقیقاتی 
ادعا کرده اســت که در آینده نزدیــک Home3D در قالب 
چیپ هایی ارائه خواهد شد که قابل نصب روی تلویزیون ها و یا 
Chrome�سایر دستگاه های پخش چند رسانه ای از جمله 
cast گوگل خواهند بود. در ادامــه این محققان به این نکته 
 Home3D اشاره کرده اند که الگوریتم های به کار رفته در
امکان سفارشی سازی تنطیمات پخش ویدئوی سه بعدی را 
فراهم می کند. سیســتم Home3D فیلم های سه بعدی با 
فرمت Stereoscpic را به ویدئو های Multi�View تبدیل 
می کند. یعنی نمایشــگر به جای نمایش تصاویر جفتی، 3 یا 
چند تصویر را با هم نمایش می دهد که در واقع هر تصویر یک 
موقعیت مکانی اســت و به این صورت حالت سه بعدی شبیه 
سازی می شود. به این تریتب مغز برای تصویر ،عمق در نظر 
می گیرد و بیننده تصور می کنــد که در همان فضای نمایش 

داده شده قرار گرفته است.

تماشای فیلم سه بعدی بدون عینک مخصوص، امکان پذیر شد
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يادداشت
پرونده رمال میلیاردی بسته شد

سرهنگ ستارخسروی،رییس پلیس آگاهی اســتان، از دستگیری فرد رمالی 
خبردادکه با ادعای دروغین درمان بیماران و گشایش بخت جوانان مبلغ یک 

میلیاردو۵۸۰میلیون ریال کالهبرداری کرده بود.

اخبار

مديرجهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد خبر داد:

 نجف آباد؛ رتبه اول پرور ش گوشت 
بوقلمون در استان

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد، با 
اشاره به نظارت و ارائه خدمات مجموعه تحت نجف آباد

مدیریت خود برای این واحدها بیان داشــت: ۳۳ هزار رأس گاو و 
گوساله پرورشی در سطح شهرستان وجود داشته و در زمینه تولید 
گوشــت بوقلمون نیز که رتبه اول اســتان را داریم، شاهد فعالیت 

۱۸واحد با ظرفیت ۱۱۸هزار قطعه هستیم.
مجتبی مطهری با اشاره به بررسی و تکمیل ۳۶پرونده جهت صدور 
مجوز طرح های کشاورزی طی سال گذشته گفت: »در حال حاضر 
۳۵واحد پرورش شتر با ظرفیت هزار و هفتصد و پنجاه نفر در شهرستان 
وجود داشــته و در حوزه زنبور عسل نیز شاهد فعالیت بیش از نهصد 
بهره بردار با داشتن ۳۵۱هزار کلنی زنبور عسل هستیم.«مدیر جهاد 
کشاورزی شهرســتان نجف آباد اظهار داشــت: ۱۸۵مورد بررسی 
درخواست انشعابات مختلف، یکصد و بیست و دو مورد نظارت بر اماکن 
واگذار شــده،۲مورد واگذاری زمین با مجموع مساحت ۷۸هزار متر 
مربع، بیش از ۱۴۳۰ فقره پاسخگویی به استعالمات دستگاه های اداری 
مختلف در کنار حدود ۱۶۰مورد نظارت بر طرح های حفظ کاربری، از 
دیگر فعالیت های این مجموعه در سال ۹۵محسوب می شود.صدور 
۳۰مورد معرفی نامه جهت اخذ تسهیالت بانکی، بررسی ۴۶درخواست 
جهت ساخت استخر ذخیره آب و مرمت ساختمان های قدیمی، خلع 
ید، استرداد و تامین دلیل اراضی واگذاری  طی۶۰مورد، ۱۵فقره تعیین 
 تکلیف متصرفین اراضی کشــت دولتی به همراه ۴۸۰مورد بررسی 
طرح های امور دام و آبزیان، از دیگر اقدامات جهاد کشاورزی شهرستان 

نجف آباد طی بازه زمانی مذکور محسوب می شوند.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان سمیرم خبر داد:

آغاز طرح هجرت دانش آموزی
اردوهای طرح هجرت دانش آموزی در راستای  سمیرم
تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری 

در سطح شهرستان سمیرم آغاز شد.
مسعود قربانی مسئول بســیج سازندگی شهرســتان سمیرم در 
گفت وگویی اظهار کرد: اردوهای ۱۰ روزه طرح هجرت دانش آموزی 
با حضور یکصد دانش آموز پسر و یکصد دانش آموز دختر در راستای 
مرمت و بهســازی مدارس مناطق محروم شهرستان سمیرم آغاز 
شده است. وی هدف برگزاری اردوهای طرح هجرت را غنی سازی 
اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح های 
سازندگی می تواند در ایجاد و بهبود امکانات فرهنگی و آموزشی و 
کسب مهارت های حرفه ای و همچنین کشف استعدادهای نهفته 
با بهره گیری از خالقیت و تالش خود دانش آموزان تاثیر بســزایی 

داشته باشد.
مسئول بسیج سازندگی شهرستان ســمیرم از همکاری آموزش و 
پرورش در اردوهای طرح هجرت و مرمت و بهسازی مدارس خبر 
داد و  خاطرنشان کرد: امســال اردوهای طرح هجرت با همکاری 
شهرداری ها در مناطق گردشگری همچون آبشار برگزار خواهد شد.

مسئول فوريت های پزشکی اورژانس گلپايگان:

 واژگونی خودروی پراید
حادثه آفرید 

مسئول فوریت های پزشکی اورژانس گلپایگان 
اظهارداشت: ظهر روز جمعه طی تماس با اتاق گلپايگان

فرمان اورژانس ۱۱۵  مبنــی بر حادثه تصادف خــودروی پراید، 
بالفاصله ماموران اورژانس به محل اعزام شدند.

ناصر توانایی با بیان اینکه این حادثــه در محور گلپایگان- خمین 
واژگون شــد، افزود: مصدومین پس از انجــام اقدامات درمانی، به 
اورژانس بیمارستان امام حســین)ع( گلپایگان اعزام شدند که در 

بین مصدومین حادثه، دو کودک پنج و نه ساله نیز وجود داشت.
مسئول فوریت های پزشــکی اورژانس گلپایگان گفت: یک نفر از 
سرنشینان خودرو براثر شدت جراحات در اورژانس بیمارستان امام 
حسین)ع( گلپایگان جان باخت، وضعیت جسمانی دو نفر دیگر از 
مصدومان نیز وخیم است. وی گفت: در کمک به مصدومان اورژانس 
۱۱۵ گلپایگان، آتش نشانی، نیروی انتظامی و پایگاه امدادی شهید 

غزنوی جمعیت هالل احمر گلپایگان حضور داشتند.
در ادامه محمد تازرونی روابط عمومی نیــروی انتظامی گلپایگان  
اظهارداشت: علت حادثه عدم توانایی راننده خودرو پراید  در کنترل 

وسیله نقلیه بود که پس از برخورد با  درخت، واژگون می شود.

ريیس اداره ورزش و جوانان گلپايگان خبر داد:

بازسازی زمین چمن طبیعی 
ورزشگاه انقالب گوگد

رییــس اداره ورزش و جوانان اظهارداشــت:  گلپايگان
بازســازی، گود برداری و ترمیم زمین چمن 

طبیعی ورزشگاه انقالب شهر گوگد آغاز شد.
محمدرضا شمسی گفت: طبق برآورد اولیه، برای بازسازی این زمین 

چمن۲۵۰میلیون تومان اعتبار نیاز است.
وی افزود: برای بازســازی زمین چمن مجموعه  ورزشــی انقالب 
گوگد۱۵۰میلیون تومان بــا عنایت فرمانــدار  گلپایگان از محل 

اعتبارات تملک دارایی سال گذشته اختصاص یافته است.
رییــس اداره ورزش و جوانــان گفــت: بــا عنایــت فرمانــدار 
گلپایگان۱۰۰میلیون تومان از محل اعتبارات ســال جاری برای 
بازسازی  زمین چمن  مجموعه ورزشــی انقالب گوگد اختصاص 

یافته است.

کاروان حامـل پیکرهـای پـاک و مطهـر ۲۰ شـهید دوران دفاع مقـدس صبح روز گذشـته   نطنز و بادرود
مورد اسـتقبال باشـکوه مردم انقالبـی و والیت مدار نطنـز و بـادرود قرار گرفت. قشـرهای 
مختلف مـردم این شـهر آمده بودنـد تـا در گرمای تابسـتان سـربازان بی نشـان خـود را در آغـوش گرفتـه و بدرقه 

کنند و به آنها بگویند همواره پیرو راهشان هستند.
مردم نطنـز و بـادرود و خالدآباد  با گفتـن  صلوات محمـدی و اهلل اکبر 
این شـهدا را بدرقه می کردند و در چند نقطه در طول مسـیر ایسـتگاه 

های صلواتی شـربت برپا کـرده بودند.
کاروان شـهدای دوران دفـاع مقـدس پـس از ورود بـه  میـدان امـام 
حسین )ع(بادرود و اسـتقبال باشکوه از مسـیرهای آن، خیابان آیت ا... 
طالقانـی و خیابـان امـام)ره( بـادرود در میان گلبـاران و عطرافشـانی 
مـردم در مسـیر بـه آسـتان مقـدس آقـا علـی عبـاس)ع( و شـاهزاده 
محمـد)ع( رسـید و بدرقـه و مشـایعت شـدند.کاروان میثاق با شـهدا 
عالوه بر دیگـر شـهرهای هم جوار پـس از ورود بـه شهرسـتان نطنز و 
بـادرود در روز پنجشـنبه ۲۹ تیرمـاه هم زمـان با شـهادت امـام جعفر 
صادق)ع( در اصفهان تشـییع خواهند شـد و سـپس جهت تدفین، به 

شـهرهای  تعیین شـده و زادگاه ایـن شـهدای گران قـدر انتقـال خواهنـد یافت.

به میزبانی مردم نطنز و بادرود؛ 

پیکر مطهر20شهید غواص تشییع شد

رییس اداره ورزش و جوانان شــهرضا عنوان کرد:  شهرضا
مسابقات قهرمانی آزاد انتخابی تیم تکواندو بانوان 
خردسال استان اصفهان در بخش کیوروگی در سالن امام خمینی)ره( 
اصفهان برگزار شــد. علی نقی انصاری اظهار کرد: در این رقابت ها که 
جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور با حضور ۱۱۰تکواندوکار انجام 
شد، نمایندگان هیئت تکواندوی شهرستان شهرضا با کسب ۳عنوان 

ارزشمند، جواز حضور در اردوهای تیم استان را به دست آوردند.
رییس اداره ورزش و جوانان شــهرضا عنوان کرد: »زهرا صفدریان« از  
باشگاه فجر به مربیگری ام البنین رضایی، در وزن دوم این رقابت ها طال 
گرفت و پردیس خرم بازیکن وزن نخست از باشگاه پارس به مربیگری 

زینب اسماعیلی نایب قهرمان شد.
انصاری تصریح کرد: فاطمه صیانت بازیکن وزن چهار از باشگاه حجاب 

به مربیگری الناز پیراسته، مدال برنز این رقابت ها را کسب کرد.

رییس اداره بیمه تامین اجتماعی شهرستان دهاقان 
 دهاقان

 
اظهار داشــت: شــعبه تامین اجتماعــی با حدود 
یکصدو۵۰نفر بیمه شــده و یک نفر کادر در این شهرستان در منازل 
مسکونی سازمانی به مساحت ۹۰متر فعالیت خود را با جدیت آغاز کرد 

و درحال حاضر با ۱۲نفر پرسنل فعالیت خود را ادامه می دهد.
محمد آقایی تعداد بیمه شدگان اصلی را حدود ۸هزار نفر در شهرستان 
عنوان کرد و اذعان داشت: این تعداد با افراد تبعی حدود ۲۱هزار نفر که 
حدود ۶۰درصد جمعیت شهرســتان است، در ساختمانی به مساحت 

۳هزارمتر و زیربنای ۷۰۰متری افتخارخدمت رسانی دارد.
رییس اداره بیمه تامین اجتماعی شهرستان دهاقان گفت: امیدواریم 
هیچکس بدون پوشش بیمه نباشد و با این پیشرفت تامین اجتماعی 
که زمینه ساز حضور بانک رفاه جهت خدمت رسانی  شد، زمینه ایجاد 

درمانگاه تامین اجتماعی و... نیز فراهم گردد.

ريیس اداره ورزش و جوانان شهرضا 
خبر داد:

کسب ۳مدال در مسابقات 
استانی

ريیس اداره بیمه تامین اجتماعی 
شهرستان دهاقان:

۶0درصد مردم تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی هستند

شهردار زرین شهر اظهار کرد: مدیریت شهری و به معنای خاص شهرداری، به عنوان یکی از بزرگ ترین   زرين شهر
ســازمان های اجتماعی، هنگامی می تواند از کارایی و بهره وری بیشتری برخوردار باشد که اعتماد 
شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی و معنوی کسب کند و از آن در مسیر اهداف سازمانی و توسعه شهری استفاده نماید.

جواد جمالی افزود: احساس رضایت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداری به آنها ارائه می دهد، عامل مهمی در 
جهت ایجاد انگیزه در مردم برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت 
محل سکونت خود به شــمار می آید و عالوه بر این، رضایت شهروندان از 
عملکرد مدیریت شهری موجب ترغیب آنان برای همکاری با نهادهای شهری 
در جهت انجام بهتر وظایف و ارائه خدمات در سطح شهر می شود. وی تصریح 
کرد: ایجاد حس رضایت در شهروندان و مشارکت دادن آنها در اداره شهر 
نیازمند برنامه ریزی منظم و همه جانبه اســت که مدیریت شهری را قادر 
می سازد با ارائه تصویری مطلوب از شهرداری و ایجاد تعاملی موثر، شهروندان 
را در عرصه  فعالیت های شهری امیدوار سازد. شهردار زرین شهر ادامه داد: 
پروژه های عمرانی، سرمایه های ملی کشور محسوب می شوند و افزایش سطح 
کیفــی پروژه های عمرانی ســبب افزایش عمر مفیــد پروژه ها و کاهش 
هزینه های نگهداری آن می شود؛ لذا یکی دیگر از رسالت های اصلی مدیریت 

شهری، ارتقای سطح کیفی پروژه های عمرانی است.

شهردار زرين شهر:

پروژه های عمرانی، سرمایه های ملی کشور است

با مسئوالن

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور:

توان موشکی ایران یک عامل 
بازدارنده است

جانشین سازمان پدافند غیرعامل  کشــور،  در  دومیــن گردهمایی شهرضا
 رزمنــدگان تبلیغات تیــپ ۴۴ قمر بنی هاشــم)ع( 
 ۹۱ بقیــه ا...)ع( با اشــاره بــه تهدیدهاي دشــمنان 
انقالب اســالمي گفت: امروزه جنگ ما با دشــمن در 
 ســنگر جدیــدی بــه نــام تهاجــم فرهنگــی قرار 

دارد.
 ســردارغالمعلی حیــدری در ادامه افــزود: یکی از 
مهم ترین اهداف تهاجم فرهنگی و اطالعاتی دشمن، 
اعتقادات و باورهای اســالمی مردم اســت، زیرا این 
اعتقادات مهم ترین رکن در پیــروزی انقالب و دوران 

دفاع مقدس بوده است.
جانشین ســازمان پدافند غیرعامل کشــور باتاکیدبر 
 ارتقای ســطح دانــش ومعلومات رزمنــدگان اظهار
داشت: رزمندگان باید در شرایط فعلی با ارتقای سطح 
دانش و معلومات خود، به شــبهات مطرح شده درباره 

دوران دفاع مقدس و انقالب اسالمی پاسخ دهند.
وي یادآورشد: رزمندگان تبلیغات در دوران ۸سال دفاع 
مقدس با کمترین امکانات خدمات بزرگی ارائه دادند 
که برای همیشه ماندگار اســت؛ البته در شرایط فعلی 
هم رزمندگان تبلیغات درســنگری جدید و به مراتب 
حســاس تر باید در برابر شــبهات ایجاد شده از سوی 

دشمن ایستادگی کنند.
حیدري خاطرنشان ساخت: دشمنان در هر شرایطی به 
دنبال پیشــبرد اهداف ضد انقالبی و ضد اسالمی خود 
هســتند و برای این کار راهبردهایی را در دستور کار 
دارند که مهم ترین آنها تضعیــف جایگاه والیت فقیه 

در جامعه است.
جانشین ســازمان پدافند غیرعامل کشورگفت: توان 
موشکی ایران یک عامل بازدارنده است و درادامه افزود: 
امروزه کشــورهای متجاوز جهان که کارنامه آنها در 
زمینه حقوق بشر و حمله به کشورهای دیگر  مشخص 
اســت، قصد دارند با توســل به تعابیر بشردوستانه یا 
 مصوبات ســازمان ملل، توان موشــکی ما را محدود 

کنند.
وی گفت کشــور ایران جزو ۸کشــور عضو باشــگاه 
هسته ای جهان، چهار قدرت برتر IT در جهان و برترین 
کشــورهای جهان در حوزه فناوری های نانو است؛ اما 
دشــمنان قصد دارند با تبلیغات سوء رســانه ای، این 

توانمندی را از بین ببرند.

محمدحسین صادقی از شهرستان لنجان  با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی برای  لنجان 
کمک به قشرهای ضعیف جامعه که به دالیل مختلف گرفتار 
مشکالت متعددی شــده اند، تاسیس شده است، اظهار کرد: 
سازمان بهزیستی با هدف ارائه شیوه های صحیح زندگی به 
افراد آسیب پذیر جامعه مشــغول فعالیت است؛ اما توجه به 
نیازها و خواســته های معلوالن در جامعــه، یکی از وظایف 
 مســئوالن و از طرفی آحــاد مــردم جامعه نیز به شــمار 

می آید.
وی افزود: اداره بهزیستی شهرستان لنجان بالغ بر ۵هزار نفر 
از معلوالن این شهرستان را تحت پوشش خود قرار داده  که 

به نوعی نیازمند خدمات بهزیستی هستند.
رییس اداره بهزیستی شهرستان لنجان یکی از اولویت های 
جامعه کنونی را مناسب سازی معابر عمومی به منظور سهولت 
دررفت و آمد معلوالن دانست و اضافه کرد: عدم مناسب سازی 
اماکن، کمبود امکانات مختص معلوالن و مهیا نبودن بستر 
مناســب برای حضور این افراد از قبیل وسایل نقلیه عمومی 
مناسب سازی شده و عدم امکان اســتفاده از سرویس های 
بهداشتی عمومی برای معلوالن، سبب شده تا تعداد زیادی از 

این افراد در جامعه حضور فعال نداشته باشند.
وی نامناسب بودن معابر و خیابان ها را یکی از مشکالت مهم 
معلولین دانست و عنوان کرد: الزم است مسئوالن شهری و 
شهرداری ها نگاه ویژه ای به طراحی معابر و خدمات شهری 
موردنیاز معلوالن جامعــه بیندازند؛ چراکــه نبود امکانات 

متناســب تردد باعث می شــود معلوالن نتوانند از مواهب 
زندگی و خدمات شهری بهره مند شوند اما با مناسب سازی 
معابر عمومی و بسترسازی مناسب فضای عمومی جامعه، به 

پویایی این قشر کمک شایانی خواهد شد.
صادقی در ادامه با اشــاره به اهمیت مناسب سازی مدارس 
برای اســتفاده معلوالن بیان کرد: باید شرایطی فراهم شود 
تا دانش آموزان معلول نیز بتوانند به راحتی و همانند ســایر 
دانش آموزان از امکانات مدرسه استفاده الزم را ببرند تا شاهد 

رشد و شکوفایی آنها باشیم.
وی خاطرنشان کرد:جلب مشــارکت مالی و غیرمالی مردم 
به منظور رفع نیازهای جامعه هدف بسیار حائز اهمیت است؛ 
چراکه می تواند کمک شایانی به توسعه رفاه اجتماعی اقشار 
نیازمند و آسیب پذیر باشد و بر همین اساس اداره بهزیستی 
شهرســتان لنجان منابع کمک های مردمی را نیز مدیریت 

می کند.
صادقی اذعان کرد: اداره بهزیستی شهرستان لنجان با جلب 
مشــارکت مالی و غیرمالی مردم، بستری را فراهم ساخته تا 
با تکیه بر کرامت انسانی، توانمندسازی افراد آسیب پذیر این 
شهرســتان در چارچوب نظام حمایــت اجتماعی و فضایی 

مناسب به خوبی مهیا شود. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه نگهداری از معلوالن در منزل کار 
ساده ای نبوده و نیست، گفت: با توجه به مشکالت نگهداری از 
معلوالن در منزل، یکی از اهداف سازمان بهزیستی نگهداری 
از معلوالن در منزل با فراهم کردن شرایط خاص بوده که در 

این راستا بهزیســتی به خانواده های این افراد آموزش های 
الزم را ارائه می دهد.

صادقی افزود: این ســازمان برای کمک به خانواده هایی که 
دارای معلول به ویژه معلوالن جسمی هستند، آموزش هایی 
را به منظور نگهداری از معلــوالن در منزل آغاز کرده؛ با این 
هدف که شخص معلول در کنار خانواده و اجتماع حاضر شود.

رییس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجــان تصریح کرد: 
متقاضیان می توانند برای بهره منــدی از آموزش های الزم 
در دوره های آموزشــی شــرکت کنند و مراقبــان خانگی 
افرادی هستند که سازمان بهزیســتی آنها را برای کمک به 

خانواده های معلوالن و مراقبت از آنها معرفی می کند.
وی اضافه کرد: با اجرایی شــدن این طرح، معلوالن در کنار 
خانواده های خــود تحت درمان بــوده و خانواده هــا نیز از 
هزینه های جانبــی ازجمله ایاب و ذهاب بــرای جابه جایی 

معاف هستند.
وی بیان کرد: باید مسئوالن و کارشناسان سازمان بهزیستی 
حلقه اتصال معلوالن با جامعــه را فراهم کنند تا معلوالن در 
عرصه های گوناگون در کنار خانواده های خود حضورداشته 
باشند؛ چراکه حضور معلوالن در جوامع سبب می شود جامعه 
معلوالن پیشرفت کند و مراقبان خانگی در این مسیر برای 

کمک به معلوالن و خانواده  آنها گام برمی دارند.
رییس اداره بهزیســتی شهرســتان لنجان یادآور شد: باید 
توجه داشــت که هزینه نگهداری شــبانه روزی یک معلول 
در شهرســتان لنجان با توجه به نــوع معلولیت وی حدود 

۱۵میلیون ریال است.
وی بابیــان اینکــه طرح 
مراقبین خانگی در لنجان 
اجراشده است خاطرنشان 
کــرد: طــرح مراقبیــن 
خانگی رونــد مطلوبی را 
در امر خدمت رســانی به 
معلوالن بــه وجود آورده 
اســت که خوشــبختانه 
شاهد رضایتمندی باالی 
مددجویان در شهرستان 

لنجان هستیم.
صادقــی بــا اشــاره به 
مؤلفه هــای اجرایی طرح 
مراقبیــن خانگــی در 
شهرســتان لنجان اذعان 
کرد: مراقبت از معلوالن 

جســمی و ذهنی، مراقبــت از بیماران روانــی و مراقبت از 
سالمندان، جزو اصلی ترین هدف های این طرح است.

ريیس اداره بهزيستی شهرستان لنجان خبر داد:

پنج هزار معلول تحت پوشش قرار گرفتند

جلب مشارکت مالی و 
غیرمالی مردم به منظور 

رفع نیازهای جامعه 
هدف بسیار حائز اهمیت 

است؛ چراکه می تواند 
کمک شايانی به توسعه 

رفاه اجتماعی اقشار 
آسیب پذير باشد

قاب روز

حال و هوای تابستانی باغ های لنجان

تشییع کاروان شهدای تفحص شده اســتان اصفهان در زير وقوع تصادف مرگبار در بلوار آزادگان-خمینی شهر
باران -کاشان

اجــرای ورزش های زورخانــه ای در دهکــده تفريحی 
زاينده رود- چادگان
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آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

4/538 مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در 
اجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده 3 قانون 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود 
تا شخصی یا اشــخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است 
در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139660302019000108 - 1396/3/16 خانم سمیه هارونی کمیتکی 
فرزند غالمحسین تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 547 
فرعی از 78 اصلی واقع در صحرای پوده بخش ثبتی دهاقان به مساحت 1189/60 

متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود حقیقی )مالک رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 96/04/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/05/09
م الف: 96/111 یعقوبی کفیل واحد ثبتی دهاقان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و مادده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

4/560 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند بدیهی است که در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
شماره 320 فرعی از 106  اصلی ارش آباد

1- رای شــماره 139660302008001662 - 96/03/30 محمــد حیدر پور فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 320 فرعی از 106 اصلی 

ارش آباد به مساحت 203/63 مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/10

م الف: 334 موسوی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرضا 
ابالغ رای

4/243 کالسه پرونده: 941598 و 960067 شماره دادنامه: 9609976796300803 
و 9609976796300804- 96/3/31 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: میالد اســداللهی فرزند عباس به نشانی: اصفهان- ملک 
شهر- نگارســتان کوچه 18 )شهید عالفچیان(. خوانده: ســیروس سلیمانی فرزند 
وحید به نشانی: مجهول المکان. خواسته: واخواهی نســبت به دادنامه شماره 360 
مورخ 95/3/3 صادره از شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان و محکومیت خوانده 
به استرداد دو فقره ســفته به شــماره های 959240 و 959241 و مطلق خسارات 
وارده اعم از هزینه های رســیدگی به مبلغ 40/000/000 ریال. گردشــکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی ا عضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای میالد اسداللهی 
فر به طرفیت آقای سیروس سلیمانی نسبت به دادنامه شماره 360 مورخ 95/3/3 که 
متضمن صدور حکم بر پرداخت چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/20 و 
دعوی آقای میالد اسداللهی فر بطرفیت آقای سیروس سلیمانی بخواسته محکومیت 
خوانده به استرداد دو فقره سفته به شماره های 959240 و 959241 جمعًا به مبلغ 
چهل میلیون ریــال با عنایت به مجمــوع محتویات پرونده و اظهــارات واخواه طی 
صورتجلســه مورخ 96/1/23 و 96/3/20 و لزوم ارجاع امر به کارشناسی و نظریه 
کارشناس مبنی بر پرداخت بدهی توسط آقای میالد اسداللهی فر )واخواه( بابت دو 
فقره سفته رجوع دعوی به واخواه و ابالغ به طرفین دعوی که در مهلت مقرر مصون 
از اعتراض طرفین مانده است، لذا شورا واخواهی را وارد دانسته و مستنداً به مواد 

305 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر حکم بر بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص درخواست 
خواهان آقای میالد اسداللهی فر بطرفیت آقای سیروس سلیمانی به خواسته استرداد 
دو فقره سفته به شماره های 959240 و 959241 جمعًا به مبلغ چهل میلیون ریال با 
عنایت به جمیع محتویات پرونده و نظریه کارشناس دعوی خواهان را وارد دانسته 
و مستنداً به مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
آقای سیروس سلیمانی به استرداد دو فقره سفته به شماره های 959240 و 959241 
هر یک به مبلغ بیست میلیون ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ 1/110/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت 
بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف: 10327 شعبه 33 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع 

شماره دو()460 کلمه، 5 کادر(
ابالغ اجرائیه

4/550 شــماره پرونده: 139404002003000926/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9401933/1 شماره ابالغیه: 139603802003000080 بدینوسیله به آقای محمدباقر 
اسفندیاری نام پدر: فضل اله شماره ملی: 1288764626 به نشانی: اصفهان چهارراه 
نیروی هوائی خیابان ارغوان ابالغ می شود که بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آزادی 
اصفهان به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 93/11/7-1301-100-3142398-5   
جهت وصــول مبلغ موضوع الزم االجــرا: 2/494/471/878 ریال که شــامل اصل 
طلب: 2/000/000/000 ریال و ســود: 280/767/123 ریال و خسارت تاخیر تادیه: 
213/704/755 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1394/8/10 و خسارت تاخیر 
روزانه: 2/624/444 ریال که از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی به طلب اضافه 
می شود طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 
9401933 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 94/10/17 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، 
نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. م 

الف: 12032  اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)191 کلمه، دو کادر(
ابالغ تعیین وقت افراز

4/551 شــماره: 1396/04/388793-96/4/20 نظر باینکه خانم ثریا خبازی علیائی 
با مالکیت یک دانگ و یک دوازدهم دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین درباغ میرزا 
آقاخان بشماره پالک 532 فرعی از شماره 9 اصلی واقع در علیاء نطنز جزء بخش 9 
حوزه ثبتی شهرستان نطنز؛ بطرفیت محمد جاللی و مصطفی و مرتضی و مجتبی و 
فاطمه و حسن و مهدی و ام البنین و طاهره همگی جاللی علیائی و شمسی طیالبی و 
محمد انوری و فرامرز انوری و کرشــمه وفائی نژاد، خواستار افراز سهمی خود از 
سهام مشــاعی در پالک مرقوم گردیده و اعالم نموده که از آدرس سه تن از ایشان 
بنامهای محمد انوری و فرامرز انوری و کرشمه وفائی نژاد اطالعی ندارد لذا باستناد 
قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب آذرماه سال 1357 روز پنجشنبه مورخ 
1396/5/12 ســاعت 10 صبح جهت عملیات افراز تعیین و برابر ماده 17 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رســمی الزم االجرا بدینوسیله از نامبردگان دعوت می گردد در 
موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رســانند بدیهی است عدم حضور مانع 
از رســیدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود. م الف: 189 عمرانی رئیس ثبت اسناد و 

امالک نطنز)186 کلمه،  2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/556 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان وقت رسیدگی 10/15 صبح روز چهارشنبه مورخه 1396/6/8 مشخصات 
خواهان: محمد جعفری مقیم خمینی شــهرهفتصد دســتگاه بلوار بسیج فجر 4 پ 2 
مشخصات خوانده: جواد فالحی خواســته و بهای آن: مطالبه  گردش کار: خواهان 
خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی 
از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند 
با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4231 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )151 کلمه، دو کادر(
ابالغ و احضار

4/557 شــماره: 177-96/4/21 خانم زهرا حیدری سودجائی فرزند محمد مجهول 
المکان. همســر شــما برابر دادنامه شــماره 9609973633300030 شعبه سوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شــهر تقاضای ثبت طالق )رجعی( نموده اســت؛ لذا 
الزم اســت ظرف مدت یک هفته پس از انتشــار این آگهــی، در دفترخانه طالق 34 
خمینی شهر به آدرس خمینی شــهر چهارراه شــریعتی حاضر در غیر اینصورت 
طبق مقررات اقدام به طالق رجعی و ثبت آن خواهد شــد، و اعتراض بعدی مسموع 
 نخواهد بود. م الف: 4233 دفترخانه رسمی ثبت ازدواج 37 و طالق 34 خمینی شهر

)88 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/558 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان وقت رسیدگی ساعت 8/30 صبح روز شــنبه مورخه 1396/6/4 
مشخصات خواهان: جالل فروغی فرزند اصغر مقیم اصفهان خیابان جی ابهر ک ش 
اصغر فروغی پ 23 مشخصات خوانده: اعظم عابدی خواسته و بهای آن: تقاضای 
صدور حکم مبنی بر الزام خوانده: به انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو سواری 
پژو پارس به شماره انتظامی 596/23 س 77 به انضمام کلیه خسارات هزینه دادرسی 
و خسارات قانونی بابت هزینه دادرسی دالیل خواهان: رونوشت مبایعه نامه عادی 
+ مدارک خودرو گردش کار: خواهان خوانده را مجهــول المکان اعالم و تقاضای 
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4237 
شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک()197 کلمه، دو کادر( 
احضار متهم

4/559 شماره نامه: 9610113635300381 شماره پرونده: 9609983635300757 
شماره بایگانی شعبه: 960802 آقای محمدرضا مظفری در پرونده شماره 960802 
این شــعبه به اتهام تحصیل مــال از طریق نامشــروع تحت تعقیب قــرار دارید. به 
این وسیله براســاس ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت 
پــس از انقضاء مهلت مقرر بــه موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شــود. م الف: 
 4240 شعبه ششم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شهر

)88 کلمه، یک کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   96099736340005136 دادنامــه:  شــماره   4 /565
95099836355001095 شــماره بایگانی شــعبه: 951793 شــاکی: آقای اصغر 
رحیمی بلمیری فرزند ولی اله به نشانی اصفهان خ زینبیه 16 متری طالقانی 10 متری 
تختی ک عارف پ 117 متهمین: 1- آقای نعیم اســالمی فرزند غضبان به نشــانی 
اصفهان خ هزار جریب خ فارابی اول پ 26، 2- آقای فرزاد نصیری ملک آبادی فرزند 
خدارحم به نشانی اصفهان خمینی شــهر منظریه خ فیاض شمالی کوی 131 سمت 
راست منزل چهارم 3- آقای هوشــنگ رئیســی فرادنبه فرزند علیرضا اتهام: عدم 
رعایت مقررات و نظامات دولتی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی دادگاه با عنایت به 
جمیع محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه در خصوص اتهام 1- آقای فرزاد نصیــری ملک آبادی فرزند خدارحم 
دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمــه بدنی غیرعمدی به میزان 
پانزده درصد 2( آقای نعیم اسالمی فرزند غصبان دایر بر  عدم رعایت نظامات دولتی 
منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به میزان ده درصد و 3( آقای هوشنگ رئیسی 
فرادنبه فرزند علیرضا دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی 
به میزان ده درصد موضوع شکایت آقای اصغر رحیمی با عنایت به شکایت شاکی 
خصوصی مفاد کیفرخواست صادره از دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر، 
تحقیقات به عمل آمده از جانب بازپرس محترم این دادسرا و با التفات به نظریه هیات 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگســتری و النهایه با عنایت به اقرار صریح متهمین 
ردیف اول و دوم در این دادگاه به پرداخت ده درصد از دیات به شرح شش درصد 
دیه کامل بابت ارش خرد شدگی استخوانهای دوم و سوم کف پای چپ، چهار درصد 
از دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوانهای چهارم و پنجم کف پای چپ، در درصد 
دیه کامل بابت ارش شکســتگی میخی پای چپ، چهار درصد دیه کامل بابت  ارش 
دررفتگی هرکدام از اســتخوان های کف پای چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش 
آسیب نسج نرم ناشی از انجام عمل جراحی و رای بر محکومیت متهمین ردیف دوم 
و سوم به پرداخت ده درصد از دیات مذکور در حق شاکی صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول و دوم حضوری و قطعی و نسبت به متهم 
ردیف ســوم غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
 می باشد. م الف:  4253 اصفهانی رئیس شــعبه 103 دادگاه کیفری دو خمینی شهر 

)103 جزایی سابق()393 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
4/570 در خصوص دادخواســت آقای یحیی بیدگلی فرزند علــی محمد  به طرفیت 
1 - خانم زهرا قاری تهرانی فرزند ناصر و 2 - آقای عباس زیلوچی فرزند حسین  به 
خواســته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های  
358077 مورخ 93/12/12 و 757710 مورخ 94/1/10 عهده بانک تجارت  به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به گواهینامه ی عدم پرداخت  بانک محال 
علیه با توجه به وجود چک های  مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف 
اول در ذیل چک ها به عنــوان صادر کننده و امضای خوانــده ردیف دوم به عنوان 
ضامن در ظهر آنها و نظر به اینکه  امضای های مذکــور از تعرض مصون مانده  و 
خواندگان نیز علی رغم ابالغ قانونی در شــعبه حضور نیافتــه و به نحو دیگری نیز 
دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده  و مستندا به مواد 
310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت 
خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاســبه و وصول در اجرای احکام 
مدنی میباشد و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های مذکور 
لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تــورم بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد . م الف: 5/2/96/280 نوش 

آبادی قاضی شورای حل اختالف آران و بیدگل )294 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/569 در خصوص دادخواســت آقای یحیی بیدگلی فرزند علــی محمد  به طرفیت 
1 - خانم زهرا قاری تهرانی فرزند ناصر و 2 - آقای عباس زیلوچی فرزند حسین  به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره های  358095 
مورخ 93/12/10 عهده بانک تجارت  به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با 
توجه به گواهینامه ی عدم پرداخت  بانک محال علیه با توجه به وجود چک  مســتند 
دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل چک به عنوان صادر کننده 
و امضای خوانده ردیــف دوم به عنوان ضامن در ظهر آن و نظــر به اینکه  امضای 
های مذکور از تعرض مصون مانده  و خواندگان نیز علی رغم ابالغ قانونی در شعبه 
حضور نیافته و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمــل نیاورده اند لذا دعوی خواهان را 
ثابت تشــخیص داده  و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خســارات دادرسی طبق تعرفه 
قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای احکام مدنی میباشد و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ 
اعالمی تورم بانک مرکــزی در حق خواهان صادر و اعالم مــی گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این 
شهرستان می باشد . م الف: 5/2/96/281 نوش آبادی قاضی شورای حل اختالف 

آران و بیدگل )285 کلمه، 3 کادر(
 ابالغ رای

4/567 در خصوص دادخواست آقای صادق ستاری آرانی فرزند ذبیح اله به طرفیت 
آقای وحید محمودزاده ایمشجه فرزند چشمه علی  به خواسته مطالبه مبلغ بیست و 
پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره892/07810569  مورخ 91/5/28  عهده 
پست بانک ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چــک مذکور و گواهینامه ی عدم امکان 
پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید 
خواهان و امضای خوانده در ذیل چک و با عنایت به اینکه امضای مذکور مصون از 
تعرض مانده و خوانده نیز علی رغم  ابالغ قانونی  در جلسه حضور نیافته و به نحو 
دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده است . لذا  دعوای خواهان را ثابت  تشخیص داده 
و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین 
پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و وصول در اجرای 
احکام مدنی میباشد و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور 
لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرخ اعالمی تــورم بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی این شهرستان می باشد . م الف: 5/2/96/273 نوش آبادی 

قاضی شورای حل اختالف آران و بیدگل )279 کلمه، 3 کادر(

بهمن عسگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
گفت: با شروع موج دوم سفرهای تابستانی، استقبال گردشگران از جاذبه های طبیعی و 

تاریخی استان تاکنون تعداد 11درصد افزایش یافته است.

افزایش 11درصدی گردشگران چهارمحال وبختیاری
اخبار

سید حمید جمال الدینی در حاشیه برگزاری جلسه مدیران 
جمعیت هالل احمــر در چهارمحال و بختیــاری در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به اهداف ســفر خود به استان اظهار 
کرد: هدف از ســفر به این استان بررسی وضعیت موجود در 
حوزه هال ل احمر به  ویژه بخــش آموزش، پژوهش و فناوری 
است و باتوجه به اینکه مســئولیت امداد و نجات و آموزش 
همگانی در حوادث و بالیا بر عهده جمعیت هالل احمر است، 
متاسفانه ضریب آمادگی مردم استان در حوادث و بالیا عدد 

مطلوبی نیست.
وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری به علت شرایط 
اقلیمی در معرض خطر است، ادامه داد: امیدواریم طی یک 
برنامه 5 ساله بتوانیم شــاخص آمادگی خانواده ها را به سه 
برابر وضع موجود برسانیم و این مســئله نیازمند آموزش و 
ارتقای سطح آگاهی مربیان، بازرسان، داوطلبان و امدادگران 

جمعیت هالل احمر در استان است.
وی افزود: در طرح خادم، نیروهای آموزش هالل احمر 12بار 
برای آموزش کمک  های اولیه و امدادی، به منزل خانوارها 

مراجعه می کنند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر کشور 
ادامه داد: آموزش  های طرح خادم برای هر خانوار، حامل یک 
میلیون ریال هزینه برای جمعیت هالل احمر خواهد بود که 

در راستای آموزش همگانی باید این اعتبار را در نظر بگیرد.
جمال  الدینی تصریح کرد: اجرای این طرح برای خانوارهای 
ایرانی، 25هزار میلیــارد ریال اعتبار نیــاز دارد که از توان 

اعتباری جمعیت هالل احمر خارج است.
وی، از خیران و سازمان های مرتبط با فعالیت های اجتماعی 

و پزشکی، مشارکت در اجرای این طرح را خواستار شد.
جمال الدین با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه نگاه به 
هالل احمر، نگاه به سرمایه اجتماعی و پیشگیری است، ادامه 
داد: هالل احمر در حیطه اجتماعی دارای سه مؤلفه سرمایه 
اجتماعی، امنیت اجتماعی و آمادگی روانی اجتماعی است.

وی با اشاره به ارتقای دانش مردم در حوادث و بالیا در حوزه 
تاب آوری گفت: ســاالنه 10 هزار میلیــارد تومان اعتبار در 
حوادث طبیعی هزینه می شود که اگر 2 هزار و 500میلیارد 
تومان این اعتبار را صــرف هزینه ارتقای دانش مردم کنیم، 

می توانیم از هزینه های دیگر جلوگیری کنیم.
سخنگوی جمعیت هالل احمر با بیان اینکه باید آموزش های 
تاب آوری را 3 برابر کنیم گفت: در 3 ماهه نخســت ســال 
گذشته تعداد فوتی های هنگام انتقال به بیمارستان 20 نفر 

بوده که در 3 ماهه نخست امسال به 15 نفر رسیده است.
معاون آمــوزش، پژوهش و فناوری جمعیــت هالل احمر با 
اشاره به وضعیت نیروی انسانی این جمعیت گفت:  75 درصد 

کسانی که برای جمعیت هالل احمر عملیات انجام می دهند، 
داوطلب هستد و این بیانگر زیبایی این نوع خدمت است؛ اما 
درصدد هستیم تعداد 750 نفر نیرو را با اولویت استان های 
محروم تا پایان سال جاری جذب کنیم تا از این طریق بتوانیم 

کمبود نیروی انسانی را در بعضی مناطق جبران کنیم.
جمال الدینی ادامه داد: پایداری نیروها در بحث امداد و نجات 
جهت افزایش بهره وری در ارائه خدمات الزم و ضروری است 
و با توجه به اینکه بخش عمــده بودجه جمعیت هالل احمر 
صرف هزینه های جاری می شود، درصدد هستیم با چاالک 
کردن زیرســاخت های مبتنــی بر فناوری هــای جدید، از 

نیروی انسانی با بهره وری بهینه استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکــه یکی از اهــداف جمعیت هالل احمر 
نزدیک شدن به اســتانداردها در بحث امداد و نجات است، 
افــزود: از مهم ترین اقدامات ســازمان در جهــت افزایش 
بهره وری، تجهیز انبارها، افزایــش تعداد بالگردها و افزایش 
نیروی انســانی اســت و درصدد هستیم با توســعه ناوگان 
هوایی، حداقل یک بالگرد امدادی در هر استان جهت انجام 

ماموریت های امدادی مستقر کنیم.
سخنگوی جمعیت هالل احمر اضافه کرد: اکنون 24 بالگرد 
فعال جمعیت هالل احمر در کشــور وجود دارد که درمواقع 
نیاز در ماموریت های این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد 
و تالش می کنیم تــا در اســتان هایی که نیاز به اســتقرار 
 دائمی بالگرد وجود دارد با تامین منابع به این مهم دســت 

یابیم. 
جمال الدینی با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر به عنوان 
پشــتیبان در حوزه حــوادث و بالیا حضور پیــدا می کند، 
خاطرنشــان کرد: حضور امدادگران جمعیت هالل احمر در 
حوزه هایی از جمله آتش سوزی در جنگل ها، سد، ساحل و... 
نیازمند بازبینی و تقسیم وظایف جدی است و متولی اصلی 
انجام کار در این حوزه ها ســایر نهادها هســتند و جمعیت 
هالل احمر به عنوان پشــتیبان و نجات در حــوادث و بالیا 

حضور پیدا می کند.
در ابتدای جلسه، سید احمد مرتضوی مدیر عامل جمعیت 
هالل احمر استان، با تقدیر و تشکر از زحمات عزیزان در ستاد 
مرکز گفت: از مهم ترین و اساسی ترین خواسته های مردم 
استان به دلیل کوهستانی بودن منطقه، تامین بالگرد است 
 که به دلیل کمبود اعتبارات هنوز موفــق به انجام این مهم 

نشده ایم. 
مرتضــوی در پایان گفت: آمــوزش، نقش اصلی و بســیار 
مهمی در آمادگی مردم در برابر حــوادث و بالیا دارد که در 

3 شهرستان شهرکرد، بروجن و فارسان در حال اجراست.

با مسئوالن

رییــس اداره منابع طبیعي و آبخیزداري شهرســتان 
لردگان، از وقوع یــک فقره آتش ســوزي در منطقه 

جنگلي آب چنار ارمند لردگان خبر داد.
ایمان اسکندري، رییس اداره منابع طبیعي شهرستان 
لردگان، در گفت وگو با خبرنگار ســالم لردگان اظهار 
داشت: گزارشــي مبني بر آتش سوزي در جنگل هاي 
روستاي ارمند از توابع بخش مرکزي شهرستان لردگان 
به منابع طبیعي ارائه شــد که ســریعا نیروهاي یگان 
حفاظت و کشیک را به محل اعزام کرده و با مشارکت 
نیروي آتش نشاني و اهالي روستاي ارمند توانستیم از 
روند گسترش آتش سوزي جلوگیري و آتش را به طور 

کامل مهار کنیم. 
وي افزود: آتش ســوزي در ســطح 2 هکتار از اراضي 
جنگلي روســتاي ارمند اتفاق افتاده و عامل اصلي آن 
دفع غیربهداشــتي و بدون مجوز زباله توسط دهیاري 
روســتا در اراضي جنگلي و آتش زدن غیراصولي این 
زباله ها بوده اســت که باعث شــده باتوجه به خشکي 
زیراشکوب ها در بین اراضي جنگلي و باد شدیدي که 
در منطقه حاکم است، آتش گسترش یافته و به سطح 

جنگل نفوذ پیدا کند. 
این آتش ســوزي عصر پنجشــنبه 22 تیرماه 96 در 
منطقه آب چنار ارمند اتفاق افتاد و با تالش 2 ســاعته 
نیروهاي ســتاد بحران، جوامع محلــي و یگان منابع 

طبیعي شهرستان مهار شد.
وي در پایان از مردم خواست در صورت بروز  هرگونه 
حادثه از قبیل آتش سوزي جنگل ها، با شماره 1504 
تماس حاصــل فرمایند تــا ماموران منابــع طبیعي 

به سرعت به محل اعزام شوند.
حدود یک میلیــون و 400 هزار هکتار از مســاحت 
چهارمحال و بختیاري معادل 86/4درصد عرصه منابع 
ملي شامل جنگل و مرتع است که از این میزان، حدود 

307 هزار هکتار را پوشش جنگلي تشکیل مي دهد.

دو هکتار از جنگل هاي لردگان در آتش سوخت؛

 دفع غيراصولي زباله ها 
عامل آتش سوزي در جنگل

در جلسه شورای مدیران جمعیت هالل احمر استان چهار محال و بختیاری، سخنگوی جمعیت هالل احمر 
کشور گفت: متاسفانه ضریب آمادگی مردم چهارمحال و بختیاری در حوادث و بالیا مطلوب نیست و این 

مسئله نیازمند آموزش همگانی است.

در جلسه شورای مدیران هالل احمر استان مطرح شد:

ضریب آمادگی مردم چهارمحال و بختیاری در حوادث مطلوب نیست

پيشروی هجوم ملخ ها به مزارع 
کوهرنگ

فرماندار شهرستان کوهرنگ از هجوم گســترده ملخ ها به مزارع، 
باغات و مراتع این شهرستان خبر داد و گفت: این وضعیت، زندگی 

مردم را مختل کرده و خسارت های بسیاری به بار آورده است.
مرتضی زمانپور روز گذشــته در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
درحالی که از اوایل امسال شاهد حمله ملخ ها به برخی از اراضی و 
مراتع بخش صمصامی بودیم، اما ایــن وضعیت روز به روز وخیم تر 
شــده و به تازگی شــاهد حمله میلیون ها ملخ به کشــتزارهای 

شهرستان و از جمله چادرهای عشایری هستیم.
وی ادامه داد: تاکنون اقداماتی از جمله سم پاشی برای از بین بردن 
ملخ ها صورت گرفته که کافی نیست و نیاز به ورود مدیریت بحران و 

همکاری دستگاه های استانی هستیم.
زمانپور با بیان اینکه خسارت های وارده از هجوم ملخ ها هنوز برآورد 
نشده است، تصریح کرد: اگر برای کنترل وضعیت چاره جویی نشود، 
پیش بینی می کنیم خسارت های زیادی به اراضی کشاورزی، مراتع 

و باغات شهرستان وارد شود.
فرماندار شهرســتان کوهرنگ با اشاره به همکاری مردم در کنترل 
وضعیت و مقابله با ملخ ها افزود: ملخ ها به چادرهای عشایر هجوم 
آورده و مردم عشایرنشــین منطقه را در وضعیت نامناســبی قرار 

داده اند.
آفت ملخ در میان آفت های مختلف کشاورزی، یکی از جدی  ترین و 
خطرناک  ترین آفات محسوب می شود؛ زیرا قدرت پرواز و تخم  ریزی 

باالیی دارند و می توانند تا 80 درصد به غالت خسارت وارد  کنند.

لوح زرين جشنواره عمران و سالمت 
به دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد 

رسيد
وب دا: جشنواره »عمران سالمت« با رویکرد تقدیر از دست اندرکاران 
توسعه زیرساخت هاي حوزه ســالمت، در بیستمین روز از تیرماه 
جاري در سالن اجالس سران برگزار شــد و دانشگاه علوم پزشکي 
شهرکرد موفق به دریافت لوح زرین این جشنواره از دست ریاست 

جمهور و وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گردید.
به گزارش وب دا، در متن این لوح دکتر سیدحسن هاشمي، خطاب 
به دکتر ارسالن خالدي فر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکي، خدمات 

بهداشتي و درماني چهارمحال و بختیاري چنین آمده است: 
»توفیق خدمت خالصانه و عاشــقانه براي ارتقای ســطح سالمت 
انسان ها از نعمت هاي خداوند متعال است که نصیب بندگان خاص 
و مخلص مي گردد و به یقین نظام سالمت همواره مدیون زحمات 
مدیران و متخصصاني همچون جناب عالي است که همت و تالش 
خود را در خدمتگزاري به مردم و اعتالي بهداشت،  درمان و آموزش 

پزشکي کشور به کار گرفته اند. 
بر خود الزم مــي دانم از زحمات دلســوزانه جناب عالي در اجراي 
پروژه هاي عمراني طرح تحول نظام ســالمت که زیربناي حرکتي 
چشمگیر را در نظام سالمت فراهم کرد،  صمیمانه قدرداني نمایم و 
از درگاه الهي توفیق روز افزونتان در انجام خدمت بیش از پیش به 

مردم شریف ایران را مسئلت نمایم.«
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اخباريادداشت

يادداشت

بهزیستی برای زندگی بهتر
در هرجامعــه ای دولــت و  نجمه فاتحی
سازمان های مردم نهاد هریک به 
گونه ای به طیف آســیب پذیر 
جامعه توجه دارند. این طیف،گروه های مختلفی از یک 
جامعه را دربرمی گیرد که از جمله آنها می توان به زنان 
سرپرست خانوار،کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، 

سالمندان نیازمند، معلولین و... اشاره کرد.
در کشور ما نیز شکل گیری ســازمانی هدفمند تحت 
عنوان سازمان بهزیستی، پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و درنتیجه ادغام سازمان های خیریه و حمایتی که در این 

بخش فعالیت می کردند اتفاق افتاد.
ضرورت حمايت از حقوق اقشار آسیب پذير

هنگامی که صحبت از حقوق بشر به میان می آید ضرورت 
یک اصل، غیرقابل انکار است و آن ممنوع بودن هرگونه 
تبعیض برای افراد در راستای رسیدن به این حق است. اما 
آیا شرایط احقاق این حقوق اولیه برای همه افراد یکسان 
و امکان پذیر است؟ پاســخ به این سوال می تواند تعین 
کننده ضرورت فعالیت سازمانی نظیر سازمان بهزیستی 
کل کشور باشــد؛ چرا که این افراد تنها درصورت وجود 
حمایت های خاص می توانند به حقوق اولیه خود دست 

یابند.
معلولین؛ در انتظار حمايت

به گفتــه معاون توان بخشــی ســازمان بهزیســتی، 
حدود 2درصد جمعیت کشــور )حدود یک میلیون و 
۳۰۰هزارنفر( در شمار معلوالن و نیازمند دریافت خدمات 
مختلف توان بخشی هستند؛ اما وجود چندین هزار نفر 
از معلولین شدید پشــت نوبت برای دریافت مستمری، 

نکته ای است که نیازمند توجه جدی مسئولین است.
معلولین، استعدادها و توانمندی ها

خوشبختانه در ســال های اخیر شاهد رشد چشمگیر 
درخشــش معلولین در زمینه های مختلــف بوده ایم؛ 
اما شاید نکته تاســف برانگیز این باشد که از ظرفیت ها 
و توانایی های این قشــر استفاده نمی شــود و درواقع 
به صورت بی رحمانه ای نادیده گرفته می شــوند.پیدا 
کردن مسبب این ماجرا خیلی دور از ذهن نیست.کافی 
است نگاهی به خودمان،همین خود به اصطالح مبادی 
آدابمان بیندازیم؛ همین ما که حواسمان به نگاه هایمان 
نیست؛ نگاه هایی که می تواند تشویق کند اما تبعیض 

قائل می شود. 
لذا فارغ از لزوم وجود تمام نهادهــا و ابزار حمایتی، در 
خصوص این مسئله نیزنیازمند جریانی فرهنگی و چیزی 
شبیه عزم ملی هستیم؛ نیازمند اینکه یادبگیریم و باور 
کنیم یک فرد معلــول نیز حق این را دارد که درســت 
دیده شود و با قرار گرفتن در شرایط برابر به لحاظ مادی 

و معنوی، می تواند در پیشرفت یک جامعه موثرباشد.

در سه ماهه ابتدايی سال 96؛

بالگرد امدادی اصفهان ۹ بیمار و 
مصدوم را به مراکز درمانی انتقال داد

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان درباره عملکرد 
فوریت های پزشــکی شهرســتان اصفهان در ســه ماهه ابتدایی 
سال جاری، اظهار کرد: این مرکز در این مدت به 24 هزار و 64۳ 
ماموریت اعزام شده است که 18 هزار و 284 ماموریت، درخصوص 
رسیدگی به حوادث غیر تصادفی و شش هزار و ۳59 ماموریت در 

زمینه حوادث تصادفی بوده است.
غفور راستین بابیان اینکه از مجموع حوادث رانندگی در سه ماهه 
اول سال، شش هزار و 227 ماموریت، شــهری و 1۳2 ماموریت، 
جاده ای بوده اســت، گفت: در ســه ماهه نخســت امســال، ۳6 
ماموریت احیای موفق و هشــت مورد کمک به زایمان مادر باردار 
 توســط کارکنان فوریت های پزشکی شهرســتان اصفهان انجام

 شد.
وی از ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارســتانی به دو هزار و 27۰ 
بیمار قلبی و 886 بیمار تنفسی در سه ماهه اول سال 96 خبر داد 
و اظهار کرد: در بهار امســال بالگرد امدادی فوریت  های پزشکی 
اصفهان سه بار به پرواز درآمد و 9 بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی 
انتقال داد که دو مورد از آنها مربوط به حوادث ترافیکی و یک مورد 

امدادرسانی به مادر باردار بوده است.
دکتر راســتین گفت: فوریت های پزشکی شهرســتان اصفهان با 
برخورداری از 47 پایگاه شامل ۳5 پایگاه شهری، 11 پایگاه جاده ای 
و یک پایگاه امداد هوایی، یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و 26۰ 
نفر پرسنل عملیاتی، به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به 

مصدومان و بیماران اورژانسی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تبعات 
افزايش آلودگی و گرد و غبارخبرداد:

اورژانس های اصفهان شلوغ شد
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از افزایش 1۰ تا 
15درصــدی مراجعه بیماران تنفســی به بخش هــای اورژانس 
بیمارستان های کالنشهر اصفهان در روزهای اخیر که آلودگی به 

حد بسیار ناسالم رسیده بود، خبر داد.
اصفهان روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه با پدیده گرد و غبار و 
افزایش آلودگی هوا مواجه شــد؛ به طوری که میانگین شــاخص 
کیفی هوای اصفهان روز پنجشــنبه 22 تیرمــاه با میانگین 2۳7 

)AQI ( در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفت.
دکتر حمیدرضا شتابی اظهار کرد: بررســی آمار مراجعه بیماران 
تنفسی به اورژانس بیماری های داخلی در بیمارستان هایی مانند 
شریعتی و عیسی بن مریم اصفهان در 2 روز چهارشنبه و پنجشنبه 
21 و 22 تیرماه سال جاری و مقایسه آنها با آمار یک هفته قبل از 

آن، گویای افزایش تعداد مراجعه این بیماران است.
وی با بیان اینکه این بیماران تحــت درمان و کنترل قرار گرفتند، 
افزود: در ســایر بخش های اورژانس مانند حــوادث و تصادف ها، 

تفاوت معناداری در مراجعه بیماران مشاهده نشد.
شتابی تاکید کرد: در روزهای آلوده و همراه با گرد و غبار به بیماران 
تنفسی و قلبی و عروقی و همچنین سالمندان، کودکان و مادران 

باردار توصیه می شود که در خانه بمانند.
به گفته کارشناسان و پزشکان، هجوم جدی ریزگردها به اصفهان 
به طور جدی سالمت شهروندان اســتان را مورد تهدید قرار داده 

است.
اصفهان به عنوان منطقه ای کم آب و خشک در محاصره 16 کانون 

بحران ریزگرد به مساحت یک میلیون و 9۰هزار هکتار قرار دارد.

 سرعت غیرمجاز بین ۲ دوربین 
قابل اندازه گیری است

جانشین پلیس راه اســتان اصفهان گفت: باید به رانندگان تذکر 
بدهم که بین2 دوربین هم متوسط سرعت سنجیده می شود و اگر 
راننده در بین این مسافت سرعت باال داشته باشد، مقررات اعمال 

می شود؛ موضوعی که بسیاری از رانندگان از آن بی خبر هستند.
سرهنگ اصغر زارع گفت: راه های استان اصفهان یکنواخت است و 
با توجه به اینکه این استان در مرکزیت کشور قرار دارد، آزادراه ها 
و بزرگراه های اصفهان بیشــترین سهم کشور را به خود اختصاص 
داده و عدم رعایت حق تقدم، بی نظمی در کمربندی ها و البته ورود 
موتورسیکلت ها در بزرگراه ها بیشــترین تخلفات رانندگی درون 

استانی را رقم می زند.
وی تاکید کرد: در جاده های برون شــهری هم بیشــترین عامل 

تصادفات مربوط به خواب آلودگی و سرعت غیر مجاز است.

آغاز ثبت نام دانش آموزان اتباع 
خارجی در مدارس

ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس اســتان اصفهان 
آغاز شد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین اســتانداری اصفهان گفت: برای 
سومین ســال متوالی پذیرش دانش آموزان اتباع خارجی بدون 

اقامت معتبر در استان اصفهان آغاز شد.
مهدی سلیمانی با بیان اینکه در دو سال گذشته 7 هزار نفر از اتباع 
خارجی برگ حمایت تحصیلی دریافت کردند افزود: مهاجران اتباع 
بیگانه برای ثبت نام و دریافت برگه از دفاتر کفالت، اقامت و اشتغال 

و ارائه به مدارس، تا 15مرداد فرصت دارند.
 مدیر کل امور اتباع و مهاجرین استانداری اصفهان گفت: گروه دوم 
که در سرشماری اتباع بدون مدرک اقامتی شرکت کرده اند تا ۳1 
تیرماه مهلت دارند به تهیه برگه سنجش سالمت که برای اولین بار 

انجام می شود اقدام کنند. 
وی با اشاره به حضور 17۰هزار مهاجر اتباع بیگانه در استان افزود: 
استان اصفهان بعد از کالنشهر تهران و خراسان رضوی، رتبه سوم 

مهاجران اتباع خارجی را دارد.

نخســتین پایگاه تخصصی صنعت زالوی ایران، نماینده انجمن زالو درمانی 
انگلستان است که در اصفهان فعال اســت. رییس این مرکز تخصصی و عضو 
هیئت مدیره انجمن متخصصان علوم دامی استان اصفهان گفت: در این مرکز 
که شامل 2۰ مزرعه پرورش وتکثیر زالوســت، ساالنه 5۰۰ هزار قطعه زالوی 
طبی در هر مزرعه تولید می شود. سعید صفوی پور هزینه راه اندازی هر مزرعه 
پرورش صنعتی زالــوی طبی با دوره پرورش 18 ماهــه را ۳۰۰میلیون ریال 
برشــمرد و افزود: دراین مرکز از انقراض زالوی آرواره دار بی خرطوم به عنوان 
نخستین گونه زالوی ایران جلوگیری شد. وی، طرح پرورش و تکثیر زالوی طبی 
استریل را طرحی پر سود، کم هزینه و با برنامه ریزی الزم برای ایجاد اشتغال 
جوانان دانست و گفت: سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان هم در تفاهم نامه 
ای با این مرکز در قالب طرح اقتصاد مقاومتی به عنوان طرحی پرسود، کم هزینه 

و با برنامه ریزی، به دنبال پرورش صنعت زالوی طبی است.

کاهش 33 درصدی اعتیاد 
در استان اصفهان

فعالیت تنها مرکز پرورش 
زالو درمانی در اصفهان

معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیســتی استان اصفهان گفت: در 
سال 1۳9۰ حدود 98 هزار نفر در استان اصفهان به اعتیاد مبتال بودند که 
این آمار با کاهش ۳۳ درصدی در سال 1۳95 به حدود 67 هزار نفر رسیده 
است. مجتبی ناجی با اشاره به همکاری ارگان های عضو مبارزه با مواد مخدر 
)شامل دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی )طرح آرامش( و بهزیستی( 
درخصوص کاهش اعتیاد در استان افزود: هم اکنون  9 درصد خانم ها معادل 
6 هزار نفر و 61 هزار نفر از مردان در استان  اصفهان به اعتیاد مبتال هستند. 
وی با بیان اینکه 8۰ کمپ ترک اعتیاد و 67 مرکز سرپایی در استان فعالیت 
دارند افزود: سالیانه 18هزار نفر در ماه به کمپ های اقامتی استان و 12هزار 
نفر به مراکز سرپایی یا متادون درمانی مراجعه می کنند. ناجی گفت: تاکنون 
برای 2 هزارو5۰۰ نفر از بهبودیافتگان  در ســال  گذشته تسهیالت خود 

اشتغالی پرداخت شده است.

واریز »هدیه ازدواج« 
بیمه شدگان به حساب 

آنها

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه ازدواج، معادل آخرین حقوقی است که فرد دریافت می کند گفت: قبال الزم بود اشخاص 
با در دست داشتن مدارک الزم به شعب سازمان مراجعه کنند تا بتوانند هدیه ازدواج را دریافت کنند، اما از این پس دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب نیست.

محمدحسن زدا درباره واجدین شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی اظهار کرد: هر شخص تحت پوشش تامین اجتماعی که ازدواج کند می تواند از 
مزایای این طرح برخوردار شود. وی افزود: البته شرایطی وجود دارد از جمله اینکه ازدواج اول و دائم فرد باشد و شخص بیمه شده ظرف مدت پنج سال قبل از ازدواج، 
حداقل 72۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: قبال الزم بود اشخاص با در دست داشتن مدارک الزم 
به شعب سازمان مراجعه کنند تا بتوانند هدیه کمک هزینه ازدواج دریافت کنند. اما از این پس دیگر نیازی به مراجعه به شعب نیست و ما از طریق سازمان ثبت احوال 

اطالعات الزم را دریافت می کنیم و اگر شخصی واجد شرایط باشد، این مبلغ به حسابش واریز خواهد شد.

مدیرکل و معاونان اداره بهزیستی استان اصفهان  از افتتاح 
بیش از 192 طرح در اســتان، با اعتباری بالغ بر24 میلیارد 
و 9۰۰ میلیــون تومــان و ارائه کارت شناســایی معتبر به 
توانخواهان و تشــریح خدمات بهزیســتی به جامعه هدف 

خود، خبر داد.
سعید صادقی  با اشاره به اســتراتژی ها و راهبردهای سال 
96، توانمندســازی گروه های هدف، شامل زنان سرپرست 
خانوار، معلوالن و کودکان بی سرپرســت ترخیص شده از 
بهزیستی، پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و  راهبرد 
اساسی مشارکت مردم را از اولویت های بهزیستی اعالم کرد 
و افزود: در استان اصفهان، ۳۰۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی 
استفاده می کنند. صادقی از افتتاح بیش از 15۰ مرکز فوریت 
اجتماعی در استان اصفهان و ۳ مرکز مشاوره در شهرستان 
های بهارســتان، تیران و کرون و ســمیرم خبر داد. دکتر 
صادقی از برنامه ریزی برای بیش از 45۰ هزار نفر ســالمند 
ساکن در استان اصفهان، اجرای برنامه های آموزشی پیش از 
ازدواج و مشاوره ژنتیک و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
غربالگری شنوایی و بینایی ســنجی، طرح مداخله کاهش 
طالق، مراکز ساماندهی کودکان خیابانی، بازپروری دختران 
و زنان آسیب دیده، راه انداری خانه امین ویژه زنان خشونت 
دیده در بخش غیردولتی و راه اندازی دفاتر توانمندســازی 
معلوالن و ارائه کارت شناسایی معتبر در همه کشورها سخن 

راند. در ادامه ســید اصغر فیاض، معاون امور توانبخشی با 
اشاره 1۰ تا 15 درصد جمعیت معلول در جامعه، بیان کرد: 
بالغ بر1 میلیون و 25۰ هزار نفر معلول تحت پوشش هستند 
که گروهی از آنــان از بیماران اعصاب و روان هســتند. وی 
افزود: درحال حاضر 15۰ مرکز، 12 هزار نوع خدمات ارائه می 
دهند. همچنین، بیش از 47 مرکز فنی ارتوپدی، شنوایی و 
بینایی سنجی، گفتاردرمانی و دیگر مراکز مددکاری فعالیت 
می کنند. فیاض به وجود 8۰۰ بیمار سالمند و مجهول الهویه 
اشاره کرد و لزوم مناسب سازی مکانها برای تردد توانخواهان 

را مطرح نمود. 

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: بر اساس نتایج 
سرشماری نفوس و مسکن 95، اصفهان به عنوان سومین 
شهر پرجمعیت کشــور بعد از تهران و مشهد، جمعیتی 
بالغ بر 2 میلیون و 24۳ هــزار و 249 نفر را در خود جای 

داده است.
حسین غفرانی در همایش جمعیت استان اصفهان، هدف 
از برگزاری این همایش را حرکت به سوی جمعیت پویا 
و جلوگیری از بسته شدن پنجره طالیی جمعیت دانست 
و اظهار کرد: در حال حاضر بر اســاس نتایج سرشماری 
نفوس و مسکن سال 95، جمعیت فعلی استان اصفهان 

بیش از 5 میلیون و 12۰ هزار نفر است.
وی افزود:  از این تعداد، 2 میلیون و 599 هزار و 477 نفر 
یعنی حــدود 51 درصد مرد و 2 میلیــون و 521 هزار و 
۳7۳ نفر یعنی حدود 49 درصد زن هستند که 44 درصد 
جمعیت استان در شهرستان اصفهان و 4۰ درصد در شهر 

اصفهان زندگی می کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس 
نتایج سرشماری نفوس و مسکن 95، اصفهان به عنوان 
سومین شــهر پرجمعیت کشــور بعد از تهران و مشهد، 
جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و 24۳ هــزار و 249 نفر را در 

خود جای داده است.
وی در ادامه نقش صدا و ســیمای اســتان اصفهان را در 

جهت فرهنگ ســازی مثبت افزایش جمعیت مثمرثمر 
دانســت و بیان کرد: 15 هزار دقیقه برنامه در راســتای 
تعالی و توسعه خانواده در امر ازدواج و برنامه های پیرامون 
ناباروری و درمان برنامه های مرتبط با آن پخش شده که 

زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری را افزایش می دهد.
غفرانی به حضور اصفهان در دبیرخانه همایش های تحلیل 
روندهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اشاره کرد و گفت: این 
دبیرخانه با شعار »همه باید دیده شوند« در یک دهه و با 
بیش از 4میلیارد نفر جمعیت، به رصد و کنترل جمعیت 

مشغول است.

مديرکل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ سومین شهر پرجمعیت کشور

ثبت احوالبهزیستی

مدير کل بهزيستی استان اصفهان گفت:

افتتاح 1۹۲ طرح با بیش از ۲4 میلیارد تومان اعتبار در استان اصفهان

بشر نخستین، درصورت تامین نیازهای  سیاوش
ضروری خود، نیــاز چندانی به وجود  پاک سرشت

تامین اجتماعی یا پیمان های جمعی 
نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای 
داشت و بسیاری از مشکالت درون آن حل می شد؛ از این رو، 
کســی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین 
داشت که در صورت فوت، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار 
خواهند گرفت و این شــبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای 
خانواده، نوعی تامین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع 
کننده بســیاری از نگرانی ها بود. به عالوه، نهادهای مختلفی 
نظیر خانــواده و نهادهای مذهبی مانند آتشــکده ها، معابد، 
کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت 
داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت 
از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را 
عهده دار می شدند. در قرن اخیر توجه به بیمه و ضرورت آن 
بیشتر شد و مردم برای تامین آتیه خود تحت حمایت بیمه در 
آمدند. بیمه تامین اجتماعی ضروری ترین بیمه حال حاضر در 
کشور است؛ بیمه ای که کارفرمایان را مکلف می کند با پرداخت 
مقداری از حق بیمه کارگران خــود، آنها را تحت حمایت این 
نهاد درآورند و از پوشش ها و خدمات تام اجتماعی،کارکنان را 
برخوردار سازند. تامین اجتماعی، بیشتر با مفاهیمی چون رفاه 
اجتماعی، بیمه های اجتماعی، خدمات اجتماعی، تعاون 
اجتماعی و تعادل اجتماعی هم معناست و در برخی موارد نیز 
به معنای واژه هایی چون کمک اجتماعی و معاونت متقابل 

همسوست. انسان هیچ گاه از رابطه با دیگران بی نیاز نیست و 
در همه حال به یاری آنها نیاز دارد. پس هرگاه این رابطه و پیوند 
با تعهد و احساس مســئولیت متقابل همراه باشد، اثر نیک و 
ارزنده ای در بهبود وضعیت اجتماع ایجاد می کند. 25 تیرماه 
هر ســال در کشــورمان، روز بهزیســتی و تامین اجتماعی 
نامگذاری شده است. سازمان بهزیستی کشور، به موجب الیحه 
قانونی ســال 1۳59، در جهت تحقق مفاد اصول ۳، 21 و 29 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در زمینه تحقق عدالت 

اجتماعی تشکیل شده است.
 بهزیســتی و تامین اجتماعی سازمانی اســت که مبنای به 
وجود آمدنش کمک به تامین حداقل هزینه زندگی خانواده 
های نیازمند و بی سرپرست و ایجاد زمینه های مناسب برای 

خودکفایی آنان بوده است. 
نامگذاری چنین روزی، از میزان اهمیت آن در نظام جمهوری 
اســالمی خبر می دهد. با آرزوی موفقیت برای خدمتگزاران 
پرتالش آن، شــرح کوتاهی از وظایف و عملکرد این دو نهاد 

ثمربخش را از نظر می گذرانیم.
یکی از ضروری ترین خدمات محیط کار، ارائه بیمه به کارکنان 
اســت. اگر در محیطی غیردولتی و شــخصی مشغول به کار 
هستید حتما بازرسان بیمه را دیده اید که برای نام نویسی از 
کارکنان هر مکان کاری، به آنجا سر می زنند. سازمان تامین 
اجتماعی برای تحت حمایت درآمدن کارگران بیشترین دقت 
و نظارت را به خرج می دهد؛ با این وجود بسیاری از کارفرمایان 
به بهانه های مختلف از مسئولیت بیمه شانه خالی می کنند و 

این حق قانونی کارمندان خود را پایمال می سازند. ارائه بیمه 
به کارمندان سبب می شود تا کارفرمایان ملزم به اجرای قوانین 
قانون کار شوند. ارائه دستمزد مناســب و عیدی پایان سال 
از جمله این قوانین اســت. همچنین در صورت برخورداری 
کارکنان از بیمه،کارفرمایان نمی توانند به بهانه واهی افراد را از 
کار خود برکنار سازند. همه اینها به همراه نرخ باالی بیمه تامین 
اجتماعی سبب شده تا اکثر کارفرمایان به سختی تن به اجرای 
بیمه تامین اجتماعی بدهند.در حال حاضر و مطابق با قوانین 
بیمه تامین اجتماعی،کارفرمایان ملزم به پرداخت 2۳درصد از 
۳۰ درصد حق بیمه هستند. البته بیمه تامین اجتماعی برای 
تشویق کارفرمایان تسهیالتی را نیز در نظر گرفته است ولی 
در اکثر محیط های کاری و کارگاهی مشــاهده می شود که 
کارکنان فاقد پوشش بیمه ای هستند یا اینکه خود همه هزینه 
بیمه را پرداخت می کنند. ناآگاهی از قوانین بیمه ای، نیاز به 
شغل مورد نظر و ترس از دست دادن آن و همچنین خرابی بازار 
کار سبب شــده تا کارگران بخش خصوصی و بخصوص زنان 
کمتر پیگیر حق بیمه خود شوند و بیشترین زمان ممکن را با 
حداقل دستمزد و بدون هیچ بیمه ای در محیط های کارگاهی 
و تولیدی کوچک سپری کنند. از طرف دیگر حضور کارگران 

متقلب و سوءاستفاده گر از 
حق بیمه تامین اجتماعی 
سبب شده تا کارفرمایان 
به راحتی هــر کارگری را 
تحت بیمه مــکان کاری 
خــود در نیاورند.راهکار 
دیگر برخورداری شخصی 
از بیمه تامین اجتماعی، 
بیمه خویش فرماســت.
هزینه باالی ایــن بیمه و 
خدمات کمتر آن نسبت 
به بیمــه اصلــی تامین 
اجتماعی، ســبب شــده 
تا چنــدان مــورد توجه 
خویش فرمایان قرارنگیرد. 
بیمه امروزه یکی از ضرروی 
ترین خدمات شــغلی و 
فردی است که هر شخص 

حقیقی و افراد تحت تکلفش باید از آن برخوردار باشند. با وجود 
اجباری بودن بیمه تامین اجتماعی و نظارت دقیق بازرسان، 
همچنان می توان محیط های کاری خصوصی را یافت که به 
روش های مختلف از پرداخت حق بیمه کارمندان خود شانه 

خالی می کنند.

به بهانه روز تامین اجتماعی؛

تامین اجتماعی؛ حلقه گمشده بخش خصوصی

سازمان تامین اجتماعی 
برای تحت حمايت 
درآمدن کارگران 

بیشترين دقت و نظارت 
را به خرج می دهد؛ با 
اين وجود بسیاری از 

کارفرمايان به بهانه های 
مختلف از مسئولیت بیمه 

شانه خالی می کنند

جریمه قاچاقچی کاال در اصفهان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:  قاچاقچی لوازم آرایشی و قطعات 
یدکی موتو رســیکلت در اصفهان، به پرداخت بیش از سه میلیارد و 5۰۰میلیون 

ریال جریمه شد.
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زهد 
گروهی گویند زهد اندر حرام بود ، زیرا که حالل مباح است از قبل حق ؛ چون ایزد تعالی بر بنده نعمت کند به مال حالل و او به شکر آن قیام نماید ، دست 

به داشتن از آن به اختیار ، مقدم ندارند بر نگاه داشتن آن به حق ادب آن ؛ گروهی گفته اند زهد اندر حرام واجب بود و اندر حالل فضلیت و گروهی گفته اند: 
نباید که بنده ترک حالل بگوید به تکلف  و زیادتی نجوید در آنچه بدان محتاج نیست و گوش با قسمت دارد ؛ اگر مال حاللش دهند شکر گوید  و اگر وی را 
بر حد کفاف بدارند ، اندر طلب زیادت تکلف نکند. خواجه عبدا... انصاری می گوید زهد در سه چیز است : یاد مرگ ، قناعت به قوت ، صحبت با درویشان. 

در مصباح الهدایه آمده است : مراد از زهد صرف رغبت است از متاع دنیا و دوری قلب از آن و مقام زهد بعد از مقام توبه و ورع است. 
فقر

فقر در نظر صوفیه از مقامات مهم و قابل توجه به شمار می رود و عبارت است از نیازمندی به باری تعالی و بی نیازی از غیر او . در کتب صوفیه و عرفا ، حدیثی 
از پیامبر اکرم ) ص( نقل شده به این ترتیب : » اَلَفقُرفخری « و این حدیث جزو  احادیث نبوی است باید دانست که کلمات درویش و گدا به معنی بی چیز و 
تنگدست ، مصطلح شده است و گاهی آنها را به صورت مترادف به کار می برد، اما تفاوت معنی دارد و فقیر واقعی فقر را به روی خود نمی آورد و همان است 
که به مقام فقر رسیده و فقط نیازمند به حق است . بدیهی است آیین اسالم آنگونه بی چیزی و تهی دستی مسلمان را نمی پسندد و در حدیثی فقیر را از 
زِق فی  کفر ترسانده و هشدار داده است در حدیث دیگری پیامبر اکرم )ص( به جستن رزق و روزی و کسب و کار دستور داده و فرموده است : » اُطُلُبو الِرّ

َخبایَا االرِض«

کتاب صوتی »ملت عشق« منتشر شد
کتاب گویای رمان »ملت عشق« نوشته الف شفق به تازگی توسط موسسه فرهنگی 

آوانامه راهی بازار نشر شده است. 

فرشــته ای اســت که در هوا پرواز می کند 
و همیشــه آمین می گوید و هــر دعایی که 
به آمینش برسد مســتجاب می شود .آمین 
همچنین نام ستاره ای است که اسم دیگرش 
» َکف الَخضیب« اســت و گوینــد به هنگام 
طلوع آن دعا مستجاب می شود و از نام های 
باری تعالی است . بال گشاده مرغ آمین  که 
حامی رنجوران اســت ، همه بــام ها را می 
پوشاند . در شــعر فارسی مرغ آمین با همین 
خصوصیات مورد توجه شــاعران قرار گرفته 

است :
              دعای ما به اجابت نمی شود نزدیک                    

کشیده زلف تو در دام مرغ آمین را  
نیما یوشیج ، شاعر معاصر ، حکایت دردناک 
مرغ آمین را در شعری به همین نام ماندگار 
کرده که به احتمال زیاد ســر گذشت غم بار 

خود او نیز هست. 
     مرغ آمین درد آلودی است کاواره به مانده                    

رفته تا آن سوی بیداد خانه 
      بــا زگشــته رغبتش دیگــر زرنجوری                                 

نه سوی آب و دانه       

رفیقی داشتم که ســال ها با هم سفر کرده 
بودیم و نمک خورده بی کران حقوق صحبت ثابت 

شده. آخر به سبب نفعی اندک آزار خاطر من روا داشت و 
دوستی سپری شد و با این همه از هر دو طرف دلبستگی 

بود که شــنیدم روزی دو بیت از سخنان من در مجمعی 
همی گفتند:

نگار من چو در آید به خنده نمکین
نمک زیاده کند بر جراحت ریشان

چه بودی ار سر زلفش به دستم افتادی
چو آستین کریمان به دست درویشان

طایفه درویشان بر لطف این سخن نه که بر حسن سیرت خویش آفرین بردند و او هم 
دراین جمله مبالغه کرده بود و بر فوت صحبت تاسف خورده و به خطای خویش اعتراف نموده. معلوم کردم که از 

طرف او هم رغبتی هست، این بیت ها فرستادم و صلح کردیم:
                                                   نه ما را در میان عهد و وفا بود

                                                                                                                              جفا کردی و بد عهدی نمودی
                                                 هنوزت گر سر صلحست باز آی

                                                                                                                               کزان مقبول تر باشی که بودی

               گلی از گلستان سعدی

پنج تا از بچه ها توی ایوان به خودشان مي پیچیدند و ناظم ترکه ای به دست داشت و به 
نوبت به کف دستشان می زد .بچه ها التماس مي کردند ؛ گریه مي کردند، اما دستشان 

را هم دراز مي کردند . نزدیک بود داد بزنم یا با لگد بزنم و ناظم را پرت کنم آن طرف .
پشتش به من بود و من را نمی دید .ناگهان زمزمه ای توی صف ها افتاد که یک مرتبه مرا 

به صرافت انداخت که در مقام مدیریت مدرسه ، به سختی مي شود ناظم را کتک زد .
این بود که خشمم را فرو خوردم و آرام از پله ها رفتم باال .

ناظم ، تازه متوجه من شده بود درهمین حین دخالتم را کردم و خواهش کردم این بار 
همه شان را به من ببخشند .

نمي دانم چه کار خطایي از آنها ســر زده بود که ناظم را تا این حد عصباني کرده بود . 
بچه ها سکسکه کنان رفتند توي صف ها و بعد زنگ را زدند و صف ها رفتند به کالس ها 

و دنبالشان هم معلم ها که همه سر وقت حاضر بودند .
نگاهي به ناظم انداختم که تازه حالش سر جا آمده بود و گفتم در آن حالي که داشت ، 
ممکن بود گردن یک کدامشان را بشکند  که یک مرتبه براق شد : -» اگه یک روز جلو 
شونو نگیرید سوارتون می شــند آقا، نمي دونید چه قاطرهای چموشی شده اند آقا .« 
مثل بچه مدرسه ای ها آقا آقا مي کرد.موضوع را برگرداندم و احوال مادرش را پرسیدم .

صورتش را از هم باز کرد و صدا زد فراش برایش آب بیاورد . یادم خنــده ، 
هست آن روز نیم ساعتی براي آقاي ناظم صحبت کردم .

پیرانه .
و او جوان بود و زود می شد رامش کرد .بعد ازش 
خواستم که ترکه ها را بشــکند و آن وقت من 
رفتم ســراغ اتاق خودم .درهمان هفته اول به 

کارها وارد شد م .
فردای زمستان و نه تا بخاری زغال سنگي و روزی 
چهار بــار آب آوردن و آب و جــاروی اتاق ها با یک 
فراش جور در نمی آید . یک فراش دیگر از اداره  فرهنگ 
خواستم که هر روز منتظر ورودش بودیم .بعداز ظهرها 

را نمي رفتم .
روزهای اول با دست و دل لرزان ، ولی سه چهار روزه 
جرات پیدا کردم .احساس مي کردم که مدرسه زیاد هم 
محض خاطر من نمی گردد . کالس اول هم یکسره بود و 
به خاطر بچه های جغله دلهره ای نداشتم .در بیابان هاي 

اطراف مدرسه هم ماشیني آمد و رفت نداشت و گرچه پست و بلند بود، اما به هر صورت 
از حیاط مدرسه که بزرگ تر بود .

معلم ها هم ، هر بعد از ظهری دوتاشــان به نوبت مي رفتند یک جوری باهم کنار آمده 
بودند.ترســی هم از این نبود که بچه ها از علم و فرهنگ ثقل سرد بکنند .یک روز هم 
بازرس آمد و نیم ساعتي پیزر الي پاالن هم گذاشتیم و چای و احترامات متقابل ! و در 
دفتر بازرسي تصدیق کرد که مدرسه » با وجود عدم وسایل « بسیار خوب اداره مي شود .

بچه ها مدام در مدرسه زمین مي خوردند ، بازي مي کردند ، زمین مي خوردند .
مثل اینکه تاتوله خورده بودند . ســاده ترین شکل بازي هایشــان در ربع ساعت های 

تفریح، دعوا بود .
فکر مي کردم علت این همه زمین خوردن شاید این باشد که بیشتر شان کفش حسابي 
ندارند .آنها هم که داشتند ، بچه ننه بودند و بلد نبودند بدوند و حتي راه بروند .این بودکه 
روزي دو سه بار ، دســت و پایي خراش بر می داشــت .پرونده  برق و تلفن مدرسه را از 

بایگانی بسیار محقر مدرسه بیرون کشیده و خوانده بودم .
اگر یک خرده مي دویدي تا دوسه سال دیگر هم برق مدرسه درست مي شد و هم تلفنش.

دوباره سري به اداره ساختمان زدم و موضوع را تازه کردم و به رفقایي که دورادور در اداره 
برق و تلفن داشتم ، یکي دو بار رو انداختم که اول خیال مي کردند کار خودم را مي خواهم 

به اسم مدرسه راه بیندازم و ناچار رها کردم .
این قدر بود که اداي وظیفه اي مي کرد .مدرسه آب نداشــت .نه آب خوراکي و نه آب 
جاري.با هرزآب بهاره ، آب انبار زیر حوض را مي انباشتند که تلمبه اي سرش بود و حوض 

را با همان پر مي کردند و خود بچه ها .
اما براي آب خوردن دو تا منبع صد لیتري داشتیم از آهن سفید که مثل امامزاده اي یا 

سقا خانه اي دو قلو ، روي چهار پایه کنار حیاط بود و روزي دو بار پر و خالي مي شد .
یک روز هم مالک مدرسه آمد.پیرمردي موقر و سنگین که خیال مي کرد براي سرکشي 

به خانه ي مستاجر نشینش آمده .
از در وارد نشده فریادش بلند شد و فحش را کشید به فراش و به فرهنگ که چرا بچه ها 
دیوار مدرسه را با زغال ســیاه کرده اند واز همین توپ و تشرش شناختمش .کلي با او 

صحبت کردیم البته او دو برابر سن من را داشت .
برایش چاي هم آوردیم و با معلم ها آشنا شد و قول ها داد و رفت .

کنه اي بود .
درست یک پیرمرد...                                                                                                                              ادامه دارد...

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛ مدیر مدرسه )بخش ششم(

مرغ آمین 

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

حافظ

بیت 
روز

خاتَم / خاتِم
خاتَم به فتحه ت ، به معنای انگشتری و نگین و نیز به معنای آخرین است و خاتِم ، به کسره ت ، یعنی ختم 

کننده در مورد پیامبر اسالم هر دو صورت ذکر شده است ، اما خاتَم به فتحه ت  رایج تر است. 

ُخرد /خورد 
واژه ُخرد به معنای کوچک و ریز و اندک را نباید با خورد ، ســوم شخص مفرد ، ماضی ساده و نیز بن فعل 
خوردن اشتباه کرد . در ترکیبات ، به مقتضای معنی ، گاهی آن و گاهی این به کار می رود : ُخرد سال ، ُخرد 
کردن ، ُخرد شدن ، پول ُخرد ؛ ولی خورد و خوراک ، خورد و خواب و جز اینها .همچنین واژه ُخرده را که 
به همان معنای ُخرد است نباید به صورت ُخرده نوشت : ُخرده فروشی ، ُخرده گیری ، ُخرده بینی ، ُخرده 

حساب و ُخرده ریز ؛ ولی سال خورد و سالخورده 

غلط
 ننویسیم

شاهنامه فردوسی به عنوان مهم ترین اثر حماسی ایران   سعید نریمانی
قهرمانی را به مردم ایران زمین معرفی کرد تا روح خسته 
آنها را جال دهد و در برابر دشمنان ایران قد علم کند.رستم دستان ،یل تاج بخش از 
خطه زابل ،یکی از مهم ترین پهلوانان شاهنامه است.داستان رستم از بدو تولد تا زمان 
مرگ از هیجانی ترین قسمت های شاهنامه به حساب می آید.پهلوان آزاده و فداکار 

ایرانی خصوصیاتی بی نظیر در شاهنامه فردوسی دارد.
خصوصیت بارز رستم در تمام صحنه های حضور حتی آنجا که از نژاد و تبار خود سخن 
می گوید وگاه خود را می ســتاید ؛ خرد ورزی است .حکیم فردوسی او را خردمندی 
پهلوان و پهلوانی خردمند می داند. رستم، پهلوان بی بدیل دنیای شاهنامه در طول 
سال ها پیکار بی امان خود ،رنج های زیادی متحمل شده است. با پیل وشیر و اژدها 
ودشمنان هول انگیز جنگیده و یک دم آرام نیافته است ، تاافتخار و سربلندی ایران 
رانگاهبان باشد وآرامش وآســایش را به همگان ببخشــاید و روزها را بر آنان خرم 
ودل هایشان را شاد دارد.رستم مظهر جوانمردی است؛ او نجات دهنده سلطنت شاهان 

است .از این رو او را تاج بخش نام نهادند که  نامی است درخور وبجا... 
شخصیت شناسی رستم

فردوسی در شاهنامه، هویت ایرانی را در پنج اصل خالصه کرده: 
»خداپرســتی، خرد ورزی ،دادگری ،نام ،شادی« وآرزو داردکه 
همه جهانیان  در هردوره وروزگاری با این منش های ایرانی به 

سربلندی زندگی کنند .
حال رستم را طبق این پنج اصل ولی با عناوینی متفاوت و بیشتر 

بررسی می کنیم تا بیشتر با این پهلوان  بی همال آشنا شویم :
1- مذهب رستم

در باب مذهب رستم بیش از هر منبع، خود شاهنامه روشنگر است. رستم گفته که 
دین من دین بهی است و دین بهی در شاهنامه مهر پرستی )خورشید و مطلق 

نور وروشنایی ( است.
اسفندیار در لشکر کشی به زابل برای جنگ با رستم در پیامش رستم را نیک 
ونیکخواه می داند ، مشخص است که نیکی ونیک خواهی از خصوصیات بارز 

مهریان بوده است :
همیشه همه نیکویی خواستی      

 به فرمان شاهان بیاراستی
اگر برشمارد کسی رنج تو     

 به گیتی فزون آید از گنج تو
کیش مهری برهفت مرحله است؛ بنابراین هفت خان رستم نیز می تواند نهاد هفت 

مرحله دین مهر باشد:
خان اول :  دشواری راه

خان دوم:   مقاومت وگشایش           
خان سوم : زورمندی وغلبه بر دشمن

خان چهارم: غلبه حق برباطل
خان پنجم:  تدبیر وچاالکی ورفع موانع برای رسیدن به هدف

خان ششم : زور وبازو وشادی وکامیابی
خان هفتم :  جسارت و وصال

ســپید دیگر نماد مهری بودن رســتم در خان هفتم اســت ،یعنی جایگاه دیو 
که هفت کوه تیز نشیب بوده است که باز هم نشان آن هفت مرحله کیش مهری می 

تواند باشد.
2- خرد ورزی در رستم

خصوصیت بارز رستم در تمام صحنه های حضور حتی آنجا که از نژاد و تبار خود سخن 
می گوید وگاه خود را می ستاید ؛ خرد ورزی اســت .حکیم فردوسی او را خردمندی 

پهلوان و پهلوانی خردمند می داند.
استفاده ازجنگ روانی از تدابیر خاص رستم بوده اســت. آوردن کیقباد از البرزکوه 
وماجراهایی را که در راه طی می کند، باعث آوازه اش در توران زمین می شود و همین 
آوازه او در جنگ، دل سپاهیان دشمن را به لرزه می انداخت و رستم هم در چند جنگ 

با استفاده از همین آوازه دهشتناک ،دشمن را شکست می دهد .
رستم دررجز خوانی و زبان آوری و تضعیف روحیه دشمن نیز مهارتی بسزا دارد که 
این مهارت را می توان در بســیاری از نبردها و جنگ های بزرگش دید مثل : رستم 

وافراسیاب،رستم وسهراب و جنگ با اشکبوس و...
3- قدرت در رستم

رستم دارای سه قدرت است:
• قدرت پهلوانی

•  قدرت اندیشه وخرد
• قدرت دیوانی

رستم دو قدرت نخســت را که از طبیعت دارد در راه دیگران و در راه وطنش به کار 
می گیرد و با این کار خود را به مردم نزدیک تر می کند وتمام نیرو واندیشه او در این 

قسمت در خدمت ایرانیان است تا صلح وداد را در کشور برقرار نگه دارد.
قدرت ســوم رســتم : رســتم با تمام دالیلی که دردوقدرت اول دارد بزرگ وسرور 
وفرمانروای نیمروز است واین همان است که به آن »قدرت دیوانی « می گویند )یا به 
اصطالح امروزی قدرت دولتی ( وبرعکس دو قدرت اول که طبیعی است ،اجتماعی و 
قرار دادی است واین همان قدرتی است که رستم را برای حفظ آن مجبور به مبارزه با 
سهراب می کند وتبدیل به آز می شود که فردوسی آن را بیان کرده و آن دالیلی است 

که از شناساندن خود به سهراب او را باز می دارد.
راه رســتم راهی تراژیک است وعکس آن طغیان نســنجیده و آن مساوی با حذف 
قهرمان از همان لحظه نخست است .اضطراب رستم در ماجرای سهراب نه ناشی از 
قدرت طلبی بلکه نشانه مبارزه درونی میان وظیفه وقوی ترین عشق)عشق به فرزند( 
است  وسرانجام آنچه پیروز می شود وظیفه است نه قدرت. در تمام ماجراها یی که در 
جنگ ومبارزه تن به تن وگذر از موانع صعب از رستم می بینیم با تمام وجود قدرت و 

اقتدار او را حس می کنیم.
وفاداری رستم

خاندان رستم به خصوص پدرش زال همیشه نسبت به شاهان وقت وفادار بوده اند. 
در واقع رستم و خاندانش مامورند که پلیدی وخوی اهریمنی را از 
شاهان دورکنند و آنان را به راه اهورایی رهنمون کنند واین وفاداری 
خود را بارها به اثبات رساندند. پس از مرگ گشتاسب وخالی ماندن 
تخت شاهی، زال رستم را برای نجات ایران از بی پادشاهی برای آوردن 
کیقباد از نوادگان فریدون به کوه البرز می فرستد  وچون می آید او را 

بر تخت می نشاند.
میان پادشاهی نوذر و کیقباد یک دوره بحرانی است وامکان سلطنت خاندان رستم  
زیاد است ولی آنان چون نژاد شاهی ندارند  از این کار ابا می کنند. رستم تا پایان کار 
کیخسرو و آخرین پادشاه کیانی پهلوان وکمربسته شاهان ایران است وزندگی خود را 
بارها برای نجات آنان ونام ایران به خطر می اندازد، اما در چشم خود و پادشاهان شخص 

دوم است وبعد از پادشاه هیچ کس به عظمت واهمیت او نیست.
تنها بعد از کیخسرو است که رســتم وخانواده اش چندان به سلطنت لهراسب دل 
نمی بندند و در واقع در سیستان منزوی می شوند و شاید همین امر گشتاسب را بر 
آن داشت تا اسفندیار را برای مطلع کردن رستم به سیستان گسیل دارد که به کشته 

شدن اسفندیار می انجامد.
شادی وبزم نزد رستم

رستم قهرمانی است دوبعدی هم اهل رزم اســت هم اهل بزم. یکی ازهنرهایی که 
رستم به سیاوش می آموزد ،آیین نشستگه ومجلس ومیگسار است ، یعنی آیین بزم 
وشادی. رستم در این هنر شاخص و سرآمد است .او با چنگ وساز آشناست درخوان 
چهارم وقتی به خانی آراسته می رسد جام می وتنبور را بر می دارد و شروع به نواختن 

وخواندن می کند .
او مردی است با اندیشه خیامی و به شادی پایبند است و هرلحظه وهرجاکه فرصت 
کند بساط شــادی راه می اندازد. او جهان را گذرا وبی اعتبار می داند ومعتقد 
است که باید تا جان در تن هست خوش بود و شادزیست او همانگونه که  در رزم 
بی همتاست در بزم هم احدی حریف اونمی شود. در شاهنامه قبل از هرجنگ مجلس 
بزم بر پا می شود وپهلوانان به می خواری می پردازند. چون رستم پهلوان ایران است 
بزم در زندگی او  آمیخته است وهمواره جان را برکف دارد واز فردای خود بی خبر است 

پس ساعاتی را خارج از جنگ به شادی وشادخواهی می پردازد .

لیلـي و مجنـون، سـومین منظومـه از  دکتر فضل ا... رضایی
خمسـه نظامی اسـت کـه نظـامی آن 
را در مـدتي کمتـر ازچهار ماه سرود و شامل حـدود 4700بیـت است و 
بنابر نظر خودش، اگر گرفتاري های فراوان او نبود مي توانسته آن را در 
چهارده شب بـه پایـان ببرد.قیس عامری با لقب مجنون، دردکشیده 
ترین عاشق در ادبیات فارسی به حساب می آید که داستان عشقش به 

لیلی زبانزد داستان های عاشقانه در ادبیات است.
هویت مجنون

در ادب عربی فراوان بوده انـــد شـاعرانی کـــه خـود،داسـتان هـای 
عشـقی شـورانگیز داشـته و از آن دراشعارشان سخن گفته اند و نام یا 
لقـب معشـوق راذکر کرده اند، اما این شاعران نام و نشاني مشـخص و 
شناخته شده دارند و وجود آنها قطعـــي و محـرزاست ولـي مجنـون 
چنـین نیسـت. در مـورد نـام مجنــون و هویــت او و داســتان عشــق 
ورزي اش،روایات متناقضـي نقـل شـده اسـت.از مقایســه روایت هایی 
که نقل کرده چنین بر می آید کـه اگر مجنون، حقیقـت تـاریخي هـم 
داشـته باشـــد وداستان او نیز ساختگي نباشد، دست کم دربـاره وی 
مبالغه فراوانـي شـده اسـت. آنچه مسلم است اینکه در جزیـره العرب در 
دوره مورد نظر ما تعدادي از شاعران بـه مجنون ملقب بوده انـد و ایـن 

لقـب دامنـه معنـایی گسترده ای داشته است.
محدوده زماني و مکاني داستان

محدوده زماني و مکاني داستان لیلي و مجنون هـم به درستی مشخص 
نشـده اسـت ولـي ایـن نکتـــه مسلم است که تاریخ مرگ مجنون در 
آثار مورخان و لغویان به خصوص متاخرین تکرار شـده اسـت.پاره ای 
از این تاریخ هـا گمـــان صـرف اسـت ولـــی بیشتر آنها به دوره های 
مشخص و نه چندان طوالنی اشاره دارند. نزدیک ترین این تاریخ ها بـه 
واقعیـت،تاریخ هایي هستند که با سال هاي 65تا 80هجری مطابقت 
دارند. مجنون مورد نظر ما به احتمال بسـیار زیـاد حـدود سال 80هجري 
از دنیا رفته است و یـا دسـت کـم باید تاریخ زندگي او را بی هیچ ابهـامی 
بـه همـین سال ها محدود دانست. حقیقت دیگـری کـه همـه منابع آن 
را تایید مي کنند؛ انتساب مجنون بـه قبیلـه بنی عامر است. این قبیله، 

تیره ای از »هوزان« بـوده است که در شمال جزیره العرب میزیسته اند.
تاریخ رواج داستان مجنون  

مجنون تا روزگـاری دراز در میـان عاشقان رمانتیک گروه خود شهرت 
چنداني نداشته است. در شعر شاعران هم عصر او نام عشـــاقي کـــه 
ضرب المثـل بـوده انـد، آمـده اسـت ولـی نـامی ازمجنـون در میـان 
آنهـا نیسـت. از آنجا که بخـش عمـــده شـعرهای مجنـون متعلق به 
عصر اموی است، گمنـــامي مجنـون را تـــا پایان قرن سوم به دلیـل 
عـدم شـهرت او در میـان شاعران و عدم شهرت داستان لیلي و مجنون 
بایـد دانست. در نیمه اول قرن سوم گرایش به سوی قصه های گزیده از 
مجنـون پدیـد آمـد. ایـن قصه ها به علت کوشش هایي که در شرح و 
تفسـیر پارهایی از قصاید مي شده، شروع به گسترش کردند و قصاید 
ساختگی و مربوط به شاعران دیگر نیز برآنها افزوده مي شد تـا اینکـه در 
آغـاز قـرن چهـارهجری انـدکي قبـل از عهـد مقتـدر برخي از روایات 
تدوین شده از حکایـات مجنـون و لیلـــي در نتیجه افـزایش رغبـت 
دربـــارعباسي به این روایات شـهرت یافـــت و سـپس بـر گسترش 

تدریجي آن افزوده مـي شـود. 

  رستم؛قهرمان بی همتای شاهنامه

قطره ای از دریای عرفان

مجنون؛ حقیقتی در ادبیات عاشقانه
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زمان دیدار ایران - سوریه مشخص شد
تیم ملی فوتبال کشورمان در آخرین دیدار خود از سری رقابت های انتخابی نهایی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه به مصاف سوریه می رود.بر همین اساس این بازی روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۹۶ 

)۵ سپتامبر( رأس ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

با اعالم کادر فنی، یک شمشیرباز اصفهانی، تیم ملی را در مسابقات 
جهانی آلمان همراهی می کند.

با تصمیم فدراسیون شمشیربازی، تیم 
ملی کشورمان با هشــت نماینده 
در سه اسلحه ســابر، فلوره و اپه 
به مسابقات جهانی آلمان اعزام 
خواهــد شــد.محمد رضایــی 
شمشــیرباز باســابقه، در اسلحه 
اپه، تنها نماینده اســتان اصفهان 
در این رقابت هــا خواهد بود.رضایی 
که بیش از یک دهه ســابقه عضویت در تیم 
ملی شمشیربازی را دارد، چند ســال از تیم ملی دور شده بود، اما 
در بازگشت دوباره توانســته یکی از نفرات اعزامی به رویدادهای 
مهم باشد.مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد 
رهبری در اسلحه سابر، علیرضا ادهمی در اســلحه فلوره و طاهر 
عاشوری و محمد اسماعیلی در اسلحه اپه، سایر شمشیربازان اعزامی 

ایران به مسابقات جهانی هستند.

برای شرکت در مسابقات جهانی؛

 شمشیرباز اصفهانی
 راهی آلمان می شود

خبر روز

مربی بدنســاز کروات ســپاهان با انگیزه باالیــی در تمرینات و 
مسابقات این تیم حاضر است.

تونچــی، مربی کروات بدنســاز تیم 
ســپاهان این روزها با انرژی زیاد 
مشغول آماده سازی بازیکنانش 
اســت. تونچی در جریان دیدار 
تدارکاتــی ســپاهان مقابــل 
تراکتورســازی مدام با بازیکنان 
ذخیــره طالیی پوشــان در حال 
تمرین بود. از ســوی دیگر خودش 
هم کنار بازیکنان بــه تمرین می پرداخت 
و نکات مخصــوص را به آنها انتقال مــی داد. تونچی همچنین به 
بازیکنان خارجی که اخیرا به تمرینات ســپاهان اضافه شــدند، 
برنامه بدنی و تمرینی می داد.نکته قابل توجه درباره تونچی عالوه 
بر جنب و جوشی که کنار زمین داشت، فارسی حرف زدن او بود. 
مربی بدنساز سپاهان ضمن آشنایی با واژه های فارسی به راحتی 
با بازیکنان ارتباط برقرار می کند و بدون مشــکل در مسیر آماده 

سازی آنها گام برمی دارد.

 بدنساز پرجنب و جوش سپاهان 
با زیرنویس فارسی!

قاب روز

هدیه عجیب فدراسیون  به امیدها
   روز گذشته مراسم بدرقه تیم امید برای حضور در مسابقات انتخابی قهرمانی 
آســیا برگزار و هدایایی  به صورت پکیج به بازیکنان داده شد، اما بشنوید از 
محتویات عجیب این پکیج! هدیه فدراســیونی ها به بازیکنان بسته ای بود 

شامل یک عدد فلش مموری، یک عدد هندزفری و یک چراغ قوه!
البته این بسته با محتویات عجیب و غریبش چندان باعث تعجب نشده است. 
چرا که فدراسیون سابقه چنین کارهایی را در کارنامه اش دارد. هنوز بسته های 

سس و الویه ای که سال گذشته به داوران داده شد از یاد کسی نرفته است!

الیک روز

علی کریمی، سرمربی نفت تهران از محسن بنگر، مدافع و کاپیتان 
سابق پرسپولیس خواســته تا فوتبالش را 
در این تیم ادامه دهد. محســن بنگر 
فصل گذشــته و پس از جدایی از 
پرسپولیس به تراکتورسازی رفت 
اما در تبریز با امیر قلعه نویی به 
مشکل خورد و از این تیم اخراج 
شد. کریمی حاال از بنگر خواسته 
تا در لیگ هفدهم به نفت بپیوندد. تا 
به امروز اغلب خریدهای نفت و علی 
کریمی مربوط به پســت های جلوی زمین 
یعنی هافبک و مهاجم بوده است و بنگر اولین خرید دفاعی نفت 

خواهد بود البته اگر این توافق به سرانجام برسد.

»مارســلو« در نخستین نشســت خبری پیش فصل حاضر شد و 
درباره موضوعــات مختلفی صحبت کرد. 
مدافع برزیلی کــه دوازدهمین فصل 
حضــورش در مادریــد را تجربه 
خواهد کرد در این باره گفت : هر 
فصل با اشتیاق کار خود را شروع 
می کنم. هــر کاری می کنم تا به 
بهترین شــکل ممکن فصل را به 
پایان برسانم و بتوانم عناوین را فتح 
کنم. سال های زیادی از حضورم در 
مادرید می گذرد، امــا هر فصل با تمام وجود 
بازی می کنم. سعی می کنم چیزهای زیادی یاد بگیرم و تجربیاتم 
را به جوانان انتقال دهم. برای تیم خود جان می دهم. تمام تالش 
خود را می کنم  تا پایان فصل خوبی داشته باشیم و بتوانیم جام ها 
را باالی ســر ببریم. مدافع مادرید در ادامه افزود: فصل گذشــته 
دو جام )لیگ قهرمانان اروپا و اللیگا( ســخت و مهم را باالی سر 
بردیم، اما  می توانیم بهتر شویم. در این مدت چیزهای زیادی یاد 
گرفتیم. سعی خواهیم کرد تمام عناوین ممکن را باالی سر ببریم. 
همیشه به آخر فصل فکر می کنیم. نکته کلیدی تمرین و کار کردن 
است. سومین روز تمرین تیم است که تاکنون خیلی خوب پیش 
رفته است. باید به این شــکل ادامه  داد. تمرین کرد، تمرین کرد و 
تمرین کرد.مارسلو درباره آینده کریستیانو رونالدو گفت: هنوز با 
او صحبت نکردم، اما او می داند هم تیمی هایش برایش می میرند. 
مطبوعات هر چیزی می توانند بنویســند. زمانی کــه رونالدو به 
اردوی تیم بازگشت با او صحبت خواهم کرد. باید دید چه اتفاقی 
خواهد افتاد.بازیکن برزیلی درمورد زین الدین زیدان اظهار کرد: او 
خیلی ساده همه چیز را برایمان توضیح می دهد. از باال کسی را نگاه 
نمی کند. تمام تالش خود را می کند تا بتوانیم عناوین را فتح کنیم.

او درباره پیشنهاد ازMLS گفت: مادرید خانه من است و دوست 
دارم سال های زیادی در این تیم بازی کنم. به بازی ام در این تیم 

ادامه  می دهم. در مادرید خیلی پیشرفت کردم.

پیشنهاد کریمی به بنگر؛ بیا نفت

مارسلو: 

 برای کریستیانو رونالدو
 جان می دهیم

پیشنهاد روز

فوتبال جهان

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از 

متقاضیان دعوت می گردد، برای دریافت اسناد مزایده تا روز جمعه مورخ 1396/04/30 به پایگاه ملی اطالع رسانی 

مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شماره 96/12/ز

مبلغ ضمانت نامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروژهشماره مزایده
در مزایده )ریال(

واگذاری 34 واحد تجاری- اداری به مساحت 96/12
200150/739/500/0005/100/000/000 مترمربع در سایت مسکن مهر شاهین شهر

مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/05/11
گشایش پیشنهادها ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 1396/05/12

نشانی: اصفهان - خیابان سعادت آباد            تلفن: 36681068- 031 
م الف: 61961

برگزاری دربی پایتخت در آلمان قطعی شد و دو تیم استقالل 
و پرسپولیس روز 3۱ تیر در آرمینیا بیله فلد به مصاف یکدیگر 
می روند. این در حالی است که سازمان لیگ فوتبال تاکید دارد 
سوپرکاپ باید در تاریخ 3۰ تیر برگزار شود. یعنی پرسپولیس، 
قهرمان لیگ برتر شانزدهم باید یک روز قبل از دربی آلمان، در 

ورزشگاه آزادی مقابل نفت تهران قرار بگیرد!
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در این باره اظهار داشت: 
دوستان در حال مدیریت و برنامه ریزی این موضوع هستند. 
البته این کار، کار ســازمان لیگ است. به نظرم این سواالت را 
باید از مسئوالن سازمان لیگ بپرســید. من چندان در کم و 
کیف چگونگی انتخاب تاریخ سوپرکاپ نیستم.وی ادامه داد: 
سوپرکاپ حتما باید برگزار شود، اما زمانش را باید سازمان لیگ 
مدیریت کند. من نمی دانم زمانش چگونه انتخاب شده است 

ولی حتما باید برگزار شود.
رییس فدراسیون فوتبال درباره بدهی های باشگاه های لیگ 
برتری از جمله نفت تهران گفت: ما مسیری را با مجلس شورای 
اسالمی پیش می رویم. پالس هایی را به مجلس فرستاده ایم. 
توجه داشته باشید که این حرف ها را زمانی می زنیم که حال 
فوتبال خوب است. ما در زمان بد، این حرف ها را نمی زنیم. االن 
که در بهترین شــرایط قرار داریم، بزرگ ترین اخطارها را به 
مسئوالن کشور می دهیم. ما باید گا م های موثری برداریم. اگر 
این اتفاق نیفتد حتما دچار اشکال جدی می شویم. یکی از این 

موارد هم باشگاه نفت تهران است.

تاج خاطرنشــان کرد: به نظر من اگر یک نگاه منطقی داشته 
باشیم، می بینیم که همه اینها دچار اشکاالتی هستند. این طور 
نیست که کســی بگوید مدیران باشــگاه ها راحت می روند 
و می آیند و بدهکار هم هســتند. این گونه که مدیر باشــگاه 
نمی تواند ورزشــگاه بســازد. کدام مدیر در دنیا بدون منابع 
توانسته ورزشگاه بسازد؟ باید دست مدیران باشگا ه ها را بوسید 
که با این شــرایط کار می کنند. باید اتفاقات دیگری در کشور 
بیفتد و اتفاقا آن کار عملی به دست مجلس انجام می شود. آن 
وقت نه فشاری به صدا و سیما، نه به ما و نه به بدنه فوتبال وارد 

می شود. بعضی از قوانین باید تغییر کنند. 
وی در واکنش به صحبت های امیــر عابدینی، رییس کمیته 
بازاریابی فدراسیون فوتبال که گفته بود مثلثی در فدراسیون 
فوتبال هســت و همه تصمیمات را وتو می کند، تاکید کرد: 
من این حرف را محکوم می کنم چون حرف درســتی نیست. 
همان طور که می دانید هیئت رییســه ما جلسه تشکیل داده 
است. برداشتن و گذاشتن دبیرکل یا برداشتن هر مسئولی در 
کمیته ها، در اختیار رییس فدراسیون فوتبال است ،اما برای 
گذاشتن هر فردی باید مصوبه هیئت رییسه را داشته باشیم. 
ابتدا سرپرست می گذارند و بعد اگر خواستند او را دائمی کنند، 
باید هیئت رییسه تایید کند. حداقل در این مورد، تمام اعضای 
هیئت رییسه در جریان بودند. مثلثی در کار نیست و مربعی 
هم در کار نیســت! همه اعضای هیئت رییسه در جریان همه 

اتفاقات فدراسیون هستند.

واکنش تاج به صحبت های عابدینی؛

مثلث و مربعی در کار نیست!

 باید اتفاقات دیگری 
در کشور بیفتد و 

اتفاقا آن کار عملی 
به دست مجلس 

انجام می شود. آن 
وقت نه فشاری به 

صدا و سیما، نه به ما 
و نه به بدنه فوتبال 

وارد می شود

در حالی که کمتر از ۱۵ روز دیگــر به زمان آغاز هفدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر باقی اســت، امــا هنوز برخی از 
تیم های حاضر در این رقابت ها ورزشگاه استانداردی ندارند 

که در آن از حریفانشان میزبانی کنند!
لیگ برتر حرفه ای ایران با این شرایط هر فصل از فصل قبل 
شرایطش برای برگزاری بدتر می شــود! اگر تا فصل پیش 
تیم ها فقط مشکل مالی داشــتند و در نیم فصل دوم لیگ 
بارها شاهد انتشــار اخباری از اعتصاب و اعتراض بازیکنان 
تیم های لیگ برتری به مشــکالت مالی باشگاه هایشــان 
بودیم در فصل آینده شــاهد معضلی بزرگ تر هســتیم و 
اینکه برخی از تیم ها ورزشگاه اســتانداردی برای میزبانی 
در لیگ برتر در شــهر خودشــان ندارند!ســپیدرود رشت 
و پارس جنوبی دو تیم تــازه وارد به لیگ برتر ســخت در 
تالش هســتند تا اســتانداردهای الزم را برای میزبانی در 
لیگ برتر در ورزشــگاه های خود ایجاد کننــد با این حال 
شــاید در هفته های ابتدایی این دو تیم مجبور شــوند که 
 در شــهرهایی به جز رشــت و جم از حریفان خود میزبانی 
کنند. سپیدرود که قطعا نمی تواند در ورزشگاه عضدی رشت 
میزبان لیگ برتری ها باشد و به ورزشگاه سردار جنگل خواهد 
رفت و مسئوالن این باشــگاه هم در تالشند تا این ورزشگاه 

را ساماندهی کنند تا میزبانی شایسته در لیگ برتر باشند.
در شهر جم بوشهر و باشــگاه پارس جنوبی شرایط متفاوت 
است. تیم پارس جنوبی  هواداران پرشمار و پرشوری دارد و 

مسئوالن این باشگاه نیز به طور جدی پیگیر حل نقص های 
ورزشگاه تختی جم هستند. چمن را بازسازی کرده اند و کار 
ساخت و تجهیز رختکن ها تمام شده و فقط نور ورزشگاه باید 
تکمیل شــود که مدیران پارس جنوبی امیدوارند بتوانند از 

هفته دوم در خانه میزبان حریفان لیگ برتری باشند.
داستان سیاه جامگان مشهد و پدیده خراسان که سابقه حضور 
در لیگ برتر را دارند کمی غم انگیزتر به نظر می رسد! هر دو 
باید در ورزشگاه ثامن االئمه مشهد بازی کنند که ظاهرا چمن 
این ورزشگاه شرایط نابسامان دارد. ورزشگاه تازه تاسیس امام 
رضا نیز بنا به دالیلی هنوز در اختیار این دو باشگاه نیست. 
باید دید اســتان خراسان رضوی با داشــتن دو سهمیه در 
لیگ برتر می تواند میزبانی شایسته در لیگ هفدهم باشد یا 
تیم های مشهدی مجبور می شوند در شهری دیگر به میدان 
بروند. در هفته اول رقابت ها ،ســیاه جامــگان میزبان ذوب 
آهن اســت، اما در برنامه اعالم شده هفته نخست مسابقات 
مقابل این دیدار جمله  قابل تامل»نام ورزشگاه متعاقبا اعالم 

می شود« را می توان دید!
یعنی در فاصله کمتر از دو هفته به آغاز رقابت ها هنوز محل 
برگزاری برخی مسابقات حتی برای سازمان لیگ نامشخص 
است! با این شرایط لیگ برتر ایران را چقدر می توان حرفه ای 
دانست؟! لیگی که نه حق پخش تلویزیونی آن مشخص است 
و نه محل برگزاری برخی از مســابقاتش شباهت زیادی به 

لیگ های حرفه ای در سطح اول دنیا ندارد.

در فاصله کمتر از دو هفته به آغاز لیگ برتر؛ 4 تیم بدون ورزشگاه! 

چقدر حرفه ای هستیم؟!

در فاصله کمتر از 
دو هفته به آغاز 

رقابت ها هنوز محل 
برگزاری برخی 
مسابقات حتی 

برای سازمان لیگ 
نامشخص است! با 

این شرایط لیگ 
برتر ایران را چقدر 

می توان حرفه ای 
دانست؟

تیم پانیونیوس یونان که دو ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد پنجشــنبه 
گذشته در دیدار رفت از دور دوم لیگ اروپا با ۲ گل ،تیم گوریتسا از اسلوونی 
را شکست داد تا شانس خوبی برای راهیابی به دور بعد پیدا کند. قرعه کشی 
مرحله سوم این مسابقات هم روز جمعه برگزار شد که بر اساس آن پانیونیوس 
در صورت عبور موفقیت آمیز از این مرحله در دور بعد باید به مصاف برنده دیدار 
تیم های مکابی و ایسلند برود. از آنجا که نماینده رژیم صهیونیستی در بازی 
رفت با حساب سه بر یک مقابل حریف ایسلندی برنده شده است احتمال 
رویارویی آن با تیم یونانی کم نیست. در صورتی که این اتفاق ناخوشایند بیفتد 
از همین حاال می توان تصور کرد که چه شرایط دشواری به وجود می آید و 
غیبت هر دو مهره کلیدی و تاثیرگذار پانیونیوس در آن دیدار احتمالی چه 

فشارهایی را به باشگاه یونانی و ملی پوشان ایرانی اش وارد خواهد کرد.

در دیدارهای تدارکاتی اخیر سپاهان، زالتکو کرانچار به نوبت از سیاوش 
یزدانی و عارف غالمــی در کنار عزت پورقاز در قلــب خط دفاعی تیم 
اصفهانی استفاده می کرد. در آخرین دیدار دوستانه طالیی پوشان برابر 
تراکتورســازی اما اتفاق جالبی افتاد و آن حضور توأمان این دو مدافع 
میانی در ترکیب اولیه سپاهان بود.به نظر می رسد که بیش از هر چیز 
غیبت میالد سرلک و حضور او در اردوی تیم ملی امید این توفیق اجباری 
را نصیب سرمربی سپاهان کرد تا از ترکیب تازه ای در خط دفاعی استفاده 
کند به این ترتیب که با انتقال پورقاز به خط میانی یزدانی و غالمی را در 
کنار یکدیگر قرار دهد.پورقاز احتماال یکی از مهره های ثابت سپاهان در 
فصل ۹۷-۹۶ خواهد بود و بسته به اینکه او مدافع باشد یا هافبک شرایط 

برای سایر بازیکنان تغییر خواهد کرد.

 حاج صفی و شجاعی 
در معرض خطری محتمل

ترکیب دفاعی جدید 
برای سپاهان

یک دیدار دوســتانه در شهر روســتوف، باعث 
قطعی شدن بازی دوستانه ایران و روسیه شد.

تیم ملی فوتبال کشــورمان در تاریخ ۱۰ اکتبر 
۲۰۱۷ )۱۸ مهرماه ۹۶( دیدار دوســتانه ای را 
مقابل تیم ملی روسیه انجام خواهد داد. دیداری 
که به احتمال فراوان در مسکو و ورزشگاه لوژنیکی 
برگزار می شود. هرچند هنوز قرارداد برگزاری 

این بازی دوستانه امضا نشده است. با این حال 
برگزاری این بازی قطعی اســت و سرمربیان دو 
تیم ایران و روســیه برای برگزاری این بازی به 
نتیجه رســیده و آن را قطعی کرده اند.کارلوس 
کی روش پس از قطعی شدن صعود ایران به جام 
جهانی روسیه از برگزاری بازی دوستانه در تاریخ 
۱۰ اکتبر با میزبان جام جهانی خبر داد و در این 

خصوص گفت: »من روی ارتباط های شخصی که 
داشتم توانستم یک بازی دوستانه خوب و بزرگ 
را پیش از حضور در جام جهانی با تیم میزبان این 
رقابت ها هماهنگ کنم.« ارتباط های شخصی که 
کارلوس کی روش از آن صحبت می کند، دیداری 
است که سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با 
استانیسالو چرچسوف، سرمربی تیم ملی روسیه 
داشت. کارلوس کی روش که چند ماه پیش به 
روسیه سفر کرده بود، در شــهر روستوف و در 
حاشیه دیدار روستوف و منچستریونایتد در لیگ 

اروپا دیداری با سرمربی تیم ملی روسیه داشت. 
سرمربی پرتغالی تیم ملی در این دیدار دوستانه 
و صمیمی برای برگزاری بازی دوستانه پیش از 

جام جهانی با چرچسوف به نتیجه رسید.
حاال کــه این بازی قطعی شــده بایــد ببینیم 
فدراســیون های فوتبال دو کشــور چه زمانی 
قرارداد برگزاری ایــن بازی دوســتانه را امضا 
می کنند تا زمان دقیق و محل برگزاری این بازی 
مشخص شود. این اتفاق در گروی امضای قرارداد 
فدراسیون فوتبال دو کشور است که در این رابطه 

باید به زودی منتظر ســفر مسئوالن فدراسیون 
فوتبال کشورمان به مسکو باشیم.

دیدار دوستانه ای که بازی ایران- روسیه را قطعی کرد؛

 کی روش و چرچسوف در یک قاب 

نوبت اول
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مرکز پژوهش هــای مجلس، طی  اعظم 
گزارشی از درصد پایین ساعات کار حاجی رضازاده

مفیــد در ایران خبــر می دهد که 
بسیار تکان دهنده است. بر اساس این گزارش ساعت کار مفید 
در بخش دولتی به شدت پایین تر از بخش خصوصی است. این 
مرکز این طور عنــوان کرد کــه در خوش بینانه ترین حالت، 
ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که بر 

این اساس در طول هفته به ۱۱ساعت هم نمی رسد.
 حال اگر تعطیلی های مختلف و کاهش ســاعات اداری در 
برخی موارد را در نظر بگیریم شــرایط سخت تر هم می شود. 
کارشناسان معتقدند باوجود پایین بودن بهره وری کار، این 
تعطیلی ها و کاهش ساعات کار اداری آسیب های بیشتری به 

اقتصاد کشور وارد می کند. 
این در حالی است که ســرانه کار مفید در کشور کره جنوبی 
ساالنه حدود2400 و در کشور ژاپن ۱900ساعت است؛ ولی 

در ایران تنها به 800ساعت می رسد.
البته باید توجه داشــت که کشــورهای عربی در مقایسه با 
دیگر کشورهای دنیا کمترین ســاعت کاری سرانه رادارند 
به طوری کــه این میزان در کشــور کویت،600 ودرکشــور 
عربستان750ساعت است که این امر ناشی از دسترسی این 
کشورها به ذخایر نفتی و درآمدی است که از فروش نفت به 

دست می آورند.
در کشور آلمان رشــد منفی جمعیت موجب شده است که 
 جمعیت سالمند نســبت به جوان افزایش یافته و درنتیجه 

شاهد روند کاهش ساعات کار مفید سرانه باشند.
متوسط ســاعات کار افراد شاغل در کشــور انگلیس که در 

مقایسه با دیگر کشــورهای اروپایی، بیشترین ساعات کار را 
داشته است،حدود4۱ساعت درهفته است؛ اما در کشور آلمان 
متوسط ساعات کار هفتگی40ساعت و در کشورهای فرانسه 

و ایتالیا به ترتیب 39 و 38 ساعت است.
دو کشــور ژاپن و آمریکا با داشتن متوســط ساعات کاری 
هفتگی 42 ساعت، ازجمله کشورهایی هستند که بیشترین 

متوسط ساعات کار را دارند.
در سال های اخیر ساعات کار هفتگی در کشور ژاپن کاهش  
یافته و این درحالی اســت که در این کشــور همچنان افراد 
شاغل ساعات طوالنی از شــبانه روز را به انجام کار اختصاص 
می دهند و کمتــر به تفریح توجه می کننــد؛ اما در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه، ساعت کاری افراد به8 ساعت کاهش 
می یابد و روزهای دیگر هفته معموال ساعت کاری از8 صبح 
شروع شــده و تا ســاعت۱0 شــب ادامه دارد؛ اما مردم کره 
جنوبی همچنان با داشتن متوسط ساعت کاری ساالنه2400 
ساعت،پرکارترین و فعال ترین مردم دنیا هستند که متوسط 
ساعت کاری آنها حتی از کشوری مانند آمریکا نیز حدود400 

ساعت بیشتر است.
آمارهای دقیق تر در مرکز آمار نشان می دهد ایرانیان در طول 
هفته نزدیک به هفت ساعت کار می کنند و این در حالی است 
که بر اســاس ماده5۱ قانون کار، میزان ساعت کار روزانه در 
بنگاه های تولیدی و یا واحدهای مشــمول قانون کار هشت 
ساعت اعالم شده است. با وجود این، قانون کار هیچ اشاره ای 
به بهره وری نیروی کار نکرده اســت. با توجه به اینکه نیروی 
کار ایرانی به میزان کافی در هفته کار نمی کند، متاســفانه 
باید گفت این میزان بهره وری پایین باعث شــده اســت که 

رفته رفته فاصله پیشرفت تولید و رشــد اقتصادی کشور از 
برخی کشورهای توســعه یافته و حتی درحال توسعه بیشتر 

شود. ایرانیان ساالنه 800 ساعت کار می کنند.
فقط11ساعت کارمفید هفتگی ایران!

همچنین برآوردهای دیگری نشان می دهد که از44ساعت 
کار هفتگی قانونی در کشــورهای توســعه یافته، 28ساعت 
به صورت مفیــد انجام می شــود و در ایران باوجــود انجام 
44تا49ســاعت و بیشــتر کار در هفته، ســاعات کار مفید 

فقط۱۱ساعت است.
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد که در خوش بینانه ترین 
حالت، ساعات کار مفید در ایران در هرروز تا 2 ساعت است 
که میزان هفتگی آن به بیشــتر از ۱۱ساعت نمی رسد. البته 
برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته 
برآورد کرده است؛ بااین حال میزان ساعات کار مفید هفتگی 
در ژاپن  40تا 60ساعت و در کره جنوبی نیز 54 تا72 ساعت 

برآورد می شود.
متاســفانه آمارهای ارائه شــده در مورد میزان ساعات کار 
مفید کارکنان شــاغل در بخش دولتی کشــور به هیچ وجه 
قابل قبول نیســت؛ چراکه برآورد شده است متوسط ساعت 
کار مفید افــراد در بخش دولتی در طــول یک روز فقط 22 
دقیقه اســت که البته این موضوع نافــی فعالیت های مثبت 
بســیاری از کارکنان شــاغل در بخش دولتی کشور نیست؛ 
 اما به صورت کلی با آمارهای مناســبی در این بخش مواجه

 نیستیم.
حقوق ناکافی؛عامل بازدهی پایین کارگران 

دبیر اجرایی خانــه کارگر اصفهان در تکمیــل این گزارش 
اظهار داشت: مالک های مراکز پژوهشی متفاوت و کلی است 
و نمی توان برای همه شغل ها و کشورها یک مالک را در نظر 
گرفت؛ چراکه برای هرکسی در شــغل های متفاوت ساعت 
کاری مفید مختلف است؛ مثال ساعت مفید برای پرستار را بنا 
بر اینکه بخش در آن روز شلوغ است یا خلوت، نیم ساعت ولی 

برای کارمند دیگر بیشتر از این در نظر می گیرند.
اصغر برشان مشــکالت فرهنگی را یکی را از عوامل موثر در 
پایین آمدن بازدهی کار دانســت و تاکید کرد: رســانه ها و 
مطبوعات در مورد تبیین فرهنــگ کار، ارزش آن و وجدان 
کاری خوب کار نکرده اند؛ برای مثال اگر به دبیرستانی مراجعه 
کنیم و از دانش آموزان آن بپرسیم که در آینده چه شغلی را 
انتخاب می کنید، هیچکس نمی گوید می خواهم کارگر شوم 
و همه شغل آینده خود را دکتر، مهندس و... انتخاب می کنند.

وی از عوامل دیگری که باعث کاهش بازدهی کار می شــود، 
به حقوق پایین کارگران اشاره کرد و افزود: این عوامل باعث 
می شود شخص بعد از اتمام شــغل اول خود به سراغ شغل 
دوم برود و درآمدی از این طریق کسب کند. در واقع به جای 
8ساعت کار مفید،۱2ساعت با بهره پایین کار می کند تا بتواند 
هزینه های زندگی خود را تامیــن کند. به گفته دبیر اجرایی 
خانه کارگر اصفهان، دغدغه فکری ناشی از مشکالت زندگی 
افراد مورد مهم دیگری است که باید به آن توجه شود؛ چراکه 

این امر نیز باعث کاهش بازدهی کار شخص می شود.

مرمت فاز اول خانه روغنی انجام شد
حمیدعصارزادگان،مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان، از تکمیل مرمت فاز اول خانه روغنی در 
خیابان چهارسوق، جنب زورخانه علی قلی آقا به مســاحت 400مترمربع  و با اعتبار2میلیارد ریال 

خبر داد.

اخباراخبار

مدیر منطقه۱2شهرداری اصفهان از پیشرفت 70 درصدی آزادســازی خیابان مفتح ملک شهر خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد که مابقی آزادسازی ها تا پایان سال جاری به اتمام رسد. محمدرضا برکت گفت: آزادسازی واحداث خیابان30متری 
مفتح ملک شهر به طول۱00متر که در دل بافت فرسوده منطقه قرارگرفته،زمینه توسعه عمرانی و اقتصادی را برای مردم 
آن منطقه در بر خواهد داشت.  وی با اشاره به اینکه اعتبار الزم برای تملک 
پالک های باقی مانده و احداث خیابان مفتح در نظر گرفته شده است،ابراز 
امیدواری کرد که تا پایان امســال مابقی آزادســازی ها انجام و احداث آن 
محقق شود. مدیر منطقه۱2شهرداری اصفهان گفت: اتصال خیابان مفتح 
به آزادگان اصلی ترین پروژه این منطقه است که در بافت ریزدانه و پرتراکم 
قرار دارد. وی با اشــاره به اینکه به زودی قطار هر هفتــه چند افتتاح برای 
پنجمین بار به منطقه۱2می رسد، افزود: اولین پردیس فرهنگی درآینده ای 
نزدیک در منطقه۱2کلنگ زنی خواهد شــد و ورزشگاه ناصرخسرو نیز تا 
یک ماه آینده به بهره برداری می رســد. برکت خاطرنشان کرد: پروژه های 
 منطقه۱2یکی پس از دیگری در نوبت افتتاح است و شــهرداری تمام قول هایی که به مردم داده، در زمان مقرر به نتیجه 

رسانده  است.

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۷۰درصدی آزادسازی خیابان مفتح ملک شهر 

مدیرمنطقه5شهرداری اصفهان اظهار کرد:پروژه آزادسازی انتهای سه راه نظر8500متر عرصه دارد که آزادسازی2500 
مترمربع آن و در واقع نقاط گران تر و اصلی تر شامل 20مغازه مجاورخیابان و 5منزل باقی مانده است.

حمیدرضا فرهنگ با بیان اینکه امسال3 میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح آزادسازی انتهای این سه راه درنظر گرفته 
شده است اما با توجه به گرانی قیمت زمین، آزادسازی به صورت تدریجی 
انجام می شود،تاکیدکرد: البته در کنار آن مشاور طرح انتخاب کرده ایم تا 
انتهای سه راه نظر و بیشه خزایی در مجاورت زاینده رود در قالب یک طرح 

شکیل انجام شود.
وی با ابرازخرســندی از اینکه در این نقطه از شــهر طرح خوبی در حال 
استحصال است، گفت: تا سال آینده انتهای سه راه نظر ساماندهی می شود. 
مدیرمنطقه 5شهرداری اصفهان، همچنین به احداث ادامه خیابان توحید 
اشاره کرد وگفت: با همکاری دانشــگاه و ارتش توافقات اولیه پروژه ادامه 

خیابان توحید انجام شده و درصدد آزادسازی این گلوگاه هستیم.
فرهنگ اضافه کرد:پروژه ادامه خیابان توحید به زودی به نتیجه می رسد و یکی از گره های جنوب غربی اصفهان بازگشایی 

خواهد شد.

مدیرمنطقه۵شهرداری اصفهان خبرداد:

ساماندهی انتهای سه راه نظر تا سال آینده

شهرداری

معاون ورزشی سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان خبرداد:

برگزاری ویژه برنامه»نذر 
ورزش«به مناسبت هفته پهلوانی

معاون ورزشی سازمان ورزش شهرداری اصفهان گفت: 
در حال حاضر هر روز صبح در ۱20 ایســتگاه ورزش 
صبحگاهی و بعد از ظهرها در ایستگاه های عصرگاهی 
ورزش شــهروندی، ورزش همگانی تحت نظر مربیان 

مجرب به صورت کامال رایگان برگزار می شود.
حمید محمدی اظهــار کرد: در کلیه مراکز ورزشــی 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان، کالس های آموزشی 
در رشته های مختلف ورزشی از ســاعت 7 صبح تا 7 
شب برگزار می شود که مورد استقبال شهروندان قرار 

گرفته است.
معاون ورزشی ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان 
تاکید کــرد: البته نــگاه ویژه این ســازمان به ورزش 
بانوان این گونه بوده که تعــدادی از مراکز را به صورت 
اختصاصی به نام مجموعه های ورزشی بانوان نامگذاری 

کرده است.
وی اظهارکرد: فعالیت این مجموعه های ورزشــی هم 
ازساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر است. محمدی گفت: 
ســازمان ورزش در صدد اســت که ورزش را در سبد 
خانوارها جای دهد تا به واســطه ورزش، شهروندانی 

سالم داشته باشیم.
معاون ورزشی ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان، 
همچنین از برگــزاری ویژه برنامه »نــذر ورزش« به 
مناســبت هفته پهلوانی با حضور 600 نفر از کودکان 
بد سرپرست در مدرسه شهید مشــبکی شهرک امام 

حسین )ع( واقع در منطقه ۱4 خبر داد.

مدیرمنطقه ۶ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت85درصدی عملیات 
اجرایی خیابان محله دنارت

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان  اظهارکرد: عملیات 
عمرانی خیابان سازی محله دنارت برای ارتقای کیفی 
محالت و تسهیل در عبور و مرور شهروندان در دستور 
کار شهرداری  قرار گرفته اســت. منصور نجفی افزود: 
احداث این پروژه در خیابان روح االمین به طول 300 و 
عرض 36 متر با اعتبار 4 میلیارد و 500 میلیون ریال در 
دست اجراست. وی گفت: این پروژه تاکنون 85 درصد 
پیشرفت داشته و اوایل ماه آینده تکمیل می شود و در 

اختیار شهروندان قرار  می گیرد.

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خبر داد:

حقوق ناکافی؛عامل بازدهی پایین کارگران

رییس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: معرفی تاالب گاوخونی به عنوان منبــع ورود ریزگردها و گردوغبار 
شایعه است. اصغر آذربایجانی اظهار کرد: در چند ماه اخیر نیز کارشناسان 
نســبت به خطرناک بودن ریز گردهای ناشــی از تــاالب گاوخونی موارد 
زیادی را مطرح کردند. وی افزود:اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان،دشت مرکزی جنوب را به عنوان کانون های گردوغبار اعالم کرده 
بود، ولی این موضوع تمامی شهروندان اصفهانی رانگران کرده وبه مخاطره 
انداخته است و آنچه بااهمیت است مشکالت وشرایط زیست محیطی اصفهان 
به عنوان اصلی ترین مشکل و چالش استان است. این عضو شورای شهر گفت: 
فعال شــدن کانون های گردوغبار در مرکز کشور،خشکسالی،عدم جریان 
دائمی زاینده رود باوجود وعده های دولت در احیای آن و عدم اجرای کامل 
طرح9ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود باعث شده که شاخص کیفیت 
وآلودگی هوا،هوای اصفهان را در روزهای متعدد در شرایط ناسالم قرار دهد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی شورای شــهر اصفهان در جلسه علنی روز 
گذشته شورای شــهر اصفهان، با بیان اینکه نگاه شورای شهر به پروژه مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای مقطعی نبوده و افق بلندی برای ساخت 
آن در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این پروژه ازلحاظ اقتصادی مزایایی 
را برای استان، شــهر و منطقه در بر خواهد داشت. سید کریم داوودی اضافه 
کرد: زمان احداث این پروژه، مهندسان خارجی می گفتند این پروژه پیچیده 
است و ایرانیان قادر به ساخت آن نیستند و باید با مجریان ترک ساخته شود؛ 
درحالی که این پروژه از اول توسط مهندسان اصفهانی ساخته شده است. وی با 
اشاره به بازدیدی که اعضای شورای شهر از این مرکز داشته اند،گفت: در بازدید 
اعضای شورای شهر از این ابر پروژه، متوجه پیشرفت قابل مالحظه آن شدیم.

وی بابیان اینکه مجموع مساحت این پروژه ۱00هزارمتر است ادامه داد:سالن 
اجالس این پروژه 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و یکی از ماندگارترین 

پروژه هایی است که با تکنولوژی خاص خود ساخته شده است.

اصغر آذربایجانی تاکیدکرد:

هوای ناسالم اصفهان به دلیل 
عدم جریان دائمی زاینده رود

سید کریم داوودی:

مرکز همایش  بین المللی 
پروژه ای ماندگار است

 از  عواملی که باعث 
کاهش بازدهی کار 
می شود، به حقوق 

پایین کارگران است که 
باعث می شود شخص 
بعد از اتمام شغل اول 

خود به سراغ شغل دوم 
برود و درآمدی از این 

طریق کسب کند

اصفهان در قاب تصویر

همایش پیاده روی خانوادگی

اصفهان؛ میزبان ریزگردهاجلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری

 جلسه علنی شورای شهر اصفهان

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان:

 تصویب ۴5 متری شدن 
خیابان امام جواد)ع( 

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: خیابان امام جواد)ع( که در 
مسیر اصفهان به سمت خمینی شهر قرار دارد، حادثه خیز است که 
با توجه به عرض کم آن به کمیسیون ماده 5 ارجاع و 45 متری شدن 

آن مصوب شده است.
علی اکبر رســالت اظهارکرد: در بودجه ســال 97، بــرای تملک، 
آزادســازی و احداث خیابان امام جواد)ع( اعتبار الزم درنظر گرفته 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشــتر اراضی در مسیر این 
خیابان کاربری کشاورزی دارد، پیش بینی می شود که آزادسازی 

آن با سرعت پیش رود.
مدیر منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان ادامه داد: با مشــارکت مراکز 
فرهنگی این منطقه، برنامه های زیادی درسطح منطقه ۱۱ و رهنان 
انجام شده که از جمله آنها می توان به تجلیل از ائمه جماعات مساجد 
منطقه، تجلیل از مربیان مراکز فرهنگی منطقه، برگزاری جشن های 
مناسبتی، مذهبی و ملی در فرهنگسراهای منطقه و باغ بانوان فروغ 

اشاره کرد.
وی افزود: برگــزاری ویژه برنامه نیمروز شــاد ویــژه نوجوانان در 
فرهنگســراهای منطقه، ویژه برنامه های پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی بــرای جوانان و نوجوانــان همراه با برگــزاری نمایش و 
مســابقه و نمایشــگاه باورهــای غلــط، از دیگــر فعالیت هــای 
 معاونــت فرهنگــی منطقــه ۱۱ شــهرداری اصفهان به شــمار 

می رود.
رسالت تصریح کرد: نماز جماعت مغرب و عشا از اول اردیبهشت ماه 
در دو پارک امام رضا)ع( و درخشان درحال برگزاری است و این برنامه 
مهم فرهنگی تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت و با ویژه برنامه های 

متفاوتی همراه است.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

شبکه به هم پیوسته دوچرخه سواری 
در سه گام

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهارداشت: افزایش 
مسیرهای ویژه و یکپارچه دوچرخه از برنامه هایی است که در دستور 
کار شهرداری اصفهان قرارگرفته تا با اقدامات انجام شده و در حال 
اجرا، شهر اصفهان به گذشته خود که به»شهر دوچرخه ها«معروف 

بوده، بازگردد.
علیرضا صلواتی افزایش تعداد دوچرخه سواران در شهر را نشانه تاثیر 
فرهنگ سازی های انجام شده در استفاده از دوچرخه خواند و تصریح 
کرد: در شــهر اصفهان نیز طرح های خوبی برای فرهنگ ســازی و 
آموزش و آگاهی شهروندان برای استفاده از دوچرخه و جهت حمایت 

از دوچرخه سواران اجراشده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان یادآور شد: ازجمله 
اقداماتی که برای امنیت دوچرخه سواران شهر اصفهان انجام می شود، 
این است که در فاز اول، شبکه به هم پیوسته دوچرخه ها را در شهر 

ایجاد کنیم.
صلواتی گفت: درصدد هستیم تا در سه گام کل شهر را دارای شبکه 
به هم پیوســته کنیم که گام اول با اولویت محدوده مرکزی شهر و 
مناطق۱،3،4،5و6 است تا معابر آن را برای دوچرخه سواران کامال 

ایمن کرده و مسیرهای ویژه دوچرخه سواران را به هم متصل کنیم.
وی خاطرنشــان ســاخت: در حــال حاضر70کیلومتــر مســیر 
دوچرخه ســواری در شهر اصفهان ایجادشــده اما درصدد هستیم 
که این مســیرها را به ۱00کیلومتر افزایش دهیم تا مشوقی برای 

دوچرخه سواری شهروندان باشد.
صلواتی اظهار کرد:تعمیرات دوچرخه در دوچرخه سراها به صورت 
رایگان انجام می شود؛ بنابراین شهروندان نگران تعمیر دوچرخه ها 

نباشند.

رییس شورای شهر اصفهان:

 محرومان5درصدجمعیت ایران 
را تشکیل می دهند

رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به25تیرماه،روزبهزیستی وتامین 
اجتماعی گفت:مبنای به وجود آمدن این روز، کمک به تامین حداقل 
هزینه زندگی خانواده های نیازمند وبی سرپرست و ایجاد زمینه های 

مناسب برای خودکفایی آنان بوده است.
رضا امینی بیان کرد: ازمهم ترین برنامه های ســازمان بهزیســتی، 
سرپرستی و کمک مالی به زنان و کودکان بی سرپرست است.رییس 
شورای شهر اصفهان افزود: نامگذاری چنین روزی، از میزان اهمیت 
آن در نظام جمهوری اسالمی خبر می دهد و باید مسئوالن به چنین 

سازمانی به منظور رسیدگی به اوضاع نیازمندان بیشتر توجه کنند.
رییس شورای شهر اصفهان بیان کرد:یک درصد ازجمعیت جهان در 
ایران قرار گرفته؛ ولی5درصد از همین جمعیت را محرومان تشکیل 

می دهندکه لزوم توجه مسئوالن به این امر را گوشزد می کند.
امینی با اشاره به سالروز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت گفت: 
این قطعنامه نتیجه تحوالت عظیم درصحنه داخلی ایران و سیاست 

بین المللی و نیز حوادث ورویدادهای جبهه های نبرد بود.
وی بیان کرد: جنگ تحمیلی عراق علیــه ایران در ابتدا با نویدهای 
ناپایدار پیروزی برای صدام جنایتکار همراه بــود، ولی این روند از 
سال6۱ حالت معکوس پیدا کرد. ارتش عراق پس از عملیات خیبر 
در سال ۱362در یک روند صعودی، پذیرای شکست شد و سرانجام، 

در عملیات والفجر8در عین ناباوری فاو را ازدست داد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2186 |July 16, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



37
18

32
14

امام علی  عليه  السالم :
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وزارت خارجه
می توانید کارمند وزارت امور خارجه باشــید و به 
شهرها و کشــورهای مختلف ســفر کنید. اگر به 
تعامل با مردم عالقه دارید، این شغل مناسب شما 
خواهد بود؛ چرا که الزم است برای مراوده با مردم، 
 اصول آداب معاشــرت و رفتارهــای اجتماعی را 

بشناسید.
 به احتمال زیــاد نمی توانید محــل ماموریت یا 
اشــتغالتان را خودتان انتخاب کنید، اما می توانید 
سفر و نگرشی به کشــور میزبان داشته باشید که 
احتماال مشابه تجربه هیچ مسافر دیگری نخواهد 
بود. حتی ممکن است شهروند افتخاری هم بشوید. 

جالب نیست؟

راهنمای تور
شغلی فوق العاده برای کســانی که عاشق روایت 
کردن داســتان هستند، شــغلی برای کسانی که 
حافظه قوی دارند؛ چرا که بایــد بتوانید جزئیات 

بسیاری را به یاد بیاورید.
 به عالوه، باید باهوش باشــید و همیشه اطالعات 
خود را در رابطه با مقصدی که گردشگران را به آن 
می برید، به روز نگه دارید. می توانید گردشگران را 
به جاذبه هایی هدایت کنید که عاشقشان هستید 
و این فرصت را به آنها هم بدهید تا عاشق جاهایی 

شوند که شما دوست دارید.

کار در آژانس
داشتن اطالعات دست اول به شما قدرت می دهد؛ 
چرا که برای پیشنهاد دادن یک مقصد یا سفر، الزم 

است همه چیز را در مورد آن بدانید. 
آژانس ها هم از اطالعات به روز شما و اینکه بتوانید 
بهترین مشتریان را برای آنها جذب کنید، استقبال 

می کنند. 
به همیــن دلیــل می توانید از مزایای ســفرهای 
رایگانی که آژانس ها ترتیب می دهند تا کیفیت کار 
خود را باالتر ببرند، استفاده کنید. اگر برنامه ریزی 
برای سفر را دوست دارید، این شغل مناسب شما 

خواهدبود.

گوناگون

 شغل های  جذاب
 برای عاشقان سفر )3( 

یادداشت

شیرین کاری ها
به نظر شــما در یک آپارتمــان کوچک چه 
کارهایی می توان انجام داد؟ ما مدتی درست 
ساعت 9 صبح گرفتار پدیده عجیبی بودیم. زمین و زمان می لرزید. 
لوستر تکان می خورد. حتی یک پرنده پالستیکی باالی گاز داریم 

که وقتی دکمه اش را فشار می دهیم، چهچه می زنه.
 از شدت لرزش های ساختمان، صدای پرنده هم در می آمد. خالصه 
اوضاع عجیبی بود، تا حدی که صبر ما یک روزی تمام شد و باالخره 
تصمیم گرفتیم بفهمیم اوضاع از چه قرار است. به محض اینکه در 
باز شد با منظره عجیبی مواجه شدیم. پنج شــش تا از خانم های 
محل، توی لباس های ورزشی شب رنگ، توپ و طناب به دست به 
ما خیره مانده بودند. همسایه ما هم که فکر می کرد اعضای جدیدی 
برای باشگاه ورزشــی اش پیدا کرده، عرق کرده و نفس زنان گفت: 
»بفرمایید تو! برید توی اون اتاق لباس ها رو عوض کنین و سریع به 
جمع ملحق شید!« به جمع ملحق شیم؟ کدام جمع؟ تیم المپیک 
خانم های محل که اردوی آمادگی شان را درست روی سقف خانه 
ما برگزار کرده بودند. آن روز چیزی نگفتیم و برگشــتیم. راستش 
را بخواهید ترســیدیم. ما همینجوری از پــس خانم های محل بر 
نمی آمدیم چه برسد به حاال که ورزشکار و ورزیده هم شده بودند، اما 
اگر فکر می کنید که این آخرین حرکت محیرالعقول همسایه های 
ماست، سخت در اشتباه هســتید. مدتی کل آپارتمان بوی اسید 
سیتریک گرفته بود )همان ســرکه خودمان(. تا حدی که آدم فکر 
می کرد دقیقا توی یک خمره ترشی بزرگ زندگی می کند. هر چند 
وقت یک بار وانت سبزی فروش محل، جلوی خانه ما نگه می داشت 
و یک گونی خیار و هویج و کلم جلوی در واحد چهار پیاده می کرد. 
یک روز باالخره حس کنجکاوی امانمان را برید به بهانه بردن شله 

زرد نذری در زدیم. خانه 
نبود. بهشت ترشی بود. پر 
از هویج ها و بادمجان های 
شــکم پری که از پشت 
شیشه چشمک می زدند. 
دهنمان به قــدری آب 
افتاده بود که یادمان رفت 
اعتراض کنیــم، چیزی 

نگفتیم و برگشتیم.

باغ 
کاغذی

کتاب »سال سی ام« به قلم رضا نســاجی از سوی نشر آرما روانه               
بازار کتاب شد.این کتاب مجموعه داستان هایی است که به قلم 

این نویسنده جوان نوشته شده است.
گفت: »راستی برای که می نویسید؟« گفتم: نمی دانم. شاید فقط 
برای دل خودم  یا برای خیال یکی از همان هایی که شما خبرش 
را برده اید. گفت: »متاسفم. شغل من این است که خبرهای رفتن 
را ببرم.« گفتم: بله، می دانم. لبخنــد زد.حاال دیگر لبخندش را 
و تمام صورتش را می دیدم. گفت: »بله، بله، شــما خودتان این 
شــغل را به من داده اید.« گفتم: نه، شــما بودید. من فقط شما 

را کمی نوشــتم. گفت: »شاید این طوری باشــد که می گویید. 
آخر، اخبار جنگ به قدمت خود جنگ اســت و جنگ به قدمت 
تاریخ بشر؛ اساســا تاریخ، یعنی داســتان جنگ های بشری  و 
وسعت جامعه بشری. آدم ها در جایی زندگی می کنند که برای 
آن جنگیده انــد و در آن جنگ پیروز شــده اند  واال هرجا که در 
جنگ شکست خورده اند، یا آدم های دیگری آمده اند یا همان ها 
آدم های دیگری شده اند، با زبان و ادیان دیگری؛ لذا جنگ ابتدا 
 و انتها ندارد.« بعد تکــرار کرد: »و مرگ، که ابتــدا ندارد و انتها 

ندارد....«

»سال سی ام«
فرهنگ آپارتمان نشینی )3(

چینی ها به عنوان ســختکوش ترین افراد دنیا شناخته 
شده اند. محصوالت ســاخت چین که به سراسر دنیا وارد 
می شود حاصل خالقیت و تالش چینی هاست. گفته شده 
که کودکان چینی از همان مراحل ابتدایی مدرســه یاد 
می گیرند که چگونه از فکرشــان استفاده کنند و به خلق 

وسایل نو بپردازند.
در اینجا تعدادی از این اختراعات جالب 

را برای شما جمع آوری کرده ایم:
۱- »هــی لیانگ« ۱۰ ســال را صرف 
اصالح چمدان خودرویی کرد که دارای 
موتور است و بیشینه سرعت آن به ۱9 
کیلومتر بر ساعت می رسد. این دستگاه 

با یک بار شارژ، مســافتی معادل با ۴۸ الی ۶۴ کیلومتر را 
طی می کند.

۲- »تائو ژیانگلی«، یک مخترع خود آموخته اســت که 
با اســتفاده از آهن های اوراق شده و سیم های دست دوم 
موفق به ساخت یک روبات انسان نما با قابلیت کنترل از 
راه دور شده است. او بعد از اتمام ساخت این روبات مشکل 

جدیدی را کشف کرد: اندازه آن به حدی بزرگ است که از 
در ورودی عبور نمی کند!

3- موتورســیکلتی ۲/37 متری که هزینه ســاخت آن 
برای مخترعش ،ابوالجون، ۱3۰۰ دالر بوده، وزنی برابر با 
۲7۲ کیلوگرم داشته و سرعتش به ۴۰ کیلومتر بر ساعت 

می رسد.
۴- یــک کشــاورز پنج مــاه زمان 
صرف ســاخت نوعــی زیردریایی 
کرده و با موفقیــت به عمق 9/۱ متر 
 دریاچه ای در نزدیکــی زادگاه خود،
  Dangjiangkou، در اســتان

 Hubei رفته است.
۵- یک کشاورز و عضو سابق نیروی دریایی، ۶۴۵۰ دالر 

صرف ساخت یک ماکت دست ساز از تانک کرده است.
۶- لیو فولونگ یک خودروی الکتریکی با استفاده از چوب 
ساخته و بیشــینه ســرعت آن به 3۲ کیلومتر بر ساعت 
می رسد که برای یک محصول آزمایشی دست ساز بسیار 

سریع است.

اختراعات خالقانه مردم چین )1(
دانستنی ها

حرف حساب

کتابخوان ها روح بزرگی دارند 
 اعتقاد دارم کســانی که زیاد کتاب می خونن 
می تونن آدم های بزرگی بشن. چون اون ها تنها 
می مونن و فکر می کنن  با داســتان ها به سفر 
می رن، چیزهای مختلف یاد می گیرن و سعی 
می کنن بقیه رو درک کنــن. به نظر من زن ها 
و مردهایی که کتاب می خونــن و روح بزرگی 
دارن، دوست داشــتن و دل بستن واسه شون 

خیلی باارزشه. 

»قهوه سرد آقای نویسنده« 
روزبه معین

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2186

افقی
۱- از ابزار درودگری - وعــده غذایی نیمروز - 

شیوه و روش
۲- اعمال انعکاسی - شــهری در ترکیه - نوعی 

کاله ساده بدون لبه
3- خالــص - آشــوب طلب - شــهر »عمارت 

شمس العماره«
۴- پرنده ای خوش آواز - بلند و مرتفع - محله ای 

در شرق تهران
۵- عید ویتنام - فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم 

- دریا
۶- فال نیک - گذراندن و صرف کردن - شوهر

7- گلوله کوچک که بــرای تزیین روی لباس 
می دوزند - نوشیدنی حرام - زبان بسته

۸- معشوق - نرم تن دریایی با گوشت خوراکی 
- از گازها

9-  بوی خوش - اقامتگاه لشکر - خوب رویی
۱۰- مزه دهان جمع کن - درجه و پایه - نوعی 

ماهی استخوانی آب های شیرین
۱۱- از عتبات عالیات عراق - تکیه داده - دویدن

۱۲- بی نظیر - خشنود - گندمگون

۱3- شهری در آذربایجان شرقی - رود فرانسه 
- پسوند شباهت

۱۴- شیمی کربن - برکه - هفتمین سوره قرآن
۱۵- سمبل اسارت - سبزی خوردنی خوشبو - 

رودی در خوزستان
عمودی

۱- نویسنده سرشــناس ادبیات آمریکا و خالق 
رمان »وداع با اسلحه« - سفید ترکی

۲- بی خــردی - پســت و فرومایــه - خود را 
بی جهت به زحمت انداختن

3- وزیر لویی چهاردهم - نمودار درختی نسبت 
خانوادگی - بخش عمده شن و ماسه را تشکیل 

می دهد
۴- منقار - نویسنده رمان »تاریخ یک جنایت« 

- سرتاسر
۵- از چهره های شــاخص ادبیــات آلمان - از 

انجیل ها - چوپان
۶- دور زدن - پوشاننده - یک چهارم

7- ناگزیر - شیرین گفتار - شکم بند طبی
۸- پوست دباغی شده - عزم - از دندان ها

9- نشانه جمع فارسی - میوه پاییزی - فعلی که 

بر زبان حال و آینده داللت می کند
۱۰-  ضمیری عربی - گالبی - شوره زار

۱۱- هدایت کننده - شانه به سر - کاله شاهی
۱۲- جوجه تیغی - جســت وجوگر - تکرارش 

درختی تناور می شود
۱3- جنگجو - ربیع - بی غل و غش

۱۴- زمزمه کردن - گالیه - کروکودیل
۱۵- عددی دو رقمی - روشی برای جداسازی 
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بزرگ ترین شیء کادو شده در دنیا!

شــرکت »ولوو« برای اینکه از جدیدترین تریلی اش رونمایی کند، دست 
به ابتکار جالبی زد.

 این شرکت تصمیم گرفت تا با بسته بندی این محصول غول پیکر جدید، 
رکورد جدیدی را در گینس ثبت کند.

 این تریلی بزرگ به کمک پسر بچه ای که یکی از طرفداران پر و پا قرص 
ولوو است، بسته بندی شد.

 کارشناسان گینس اعالم کرده بودند که برای ثبت این رکورد، بسته بندی 
روی خودرو، بدون دخالت هیچ وســیله ای و با کمک دست باید باز شود 
 و جعبه اصلی بعد از باز شدن، هیچ آسیبی ندیده باشد. این جعبه با ابعاد 

۸۰ در ۱۴ در ۱۸ ساخته شده بود.

خاک کره ماه به فروش می رسد!

خاک جمع آوری شده توســط »نیل آرمسترانگ« اولین انسانی که بر ماه 
قدم نهاد در حراجی »ساته بیز« نیویورک برای اولین بار به فروش می رسد.

خاک ماه به همراه ســنگ های کوچک که نیل آرمســترانگ روی سطح 
کره ماه جمع کرده و در کیسه ای کوچک گذاشته در حراجی نیویورک با 

پیش بینی فروش ۲ تا ۴ میلیون دالری به حراج گذاشته می شود.
این حراجی را شرکت »ساته بیز« به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد سفر 

به ماه که در ۲۰ جوالی به زمین بازگشت برگزار می کند.
همچنین عکس گرفته شده توسط آرمسترانگ از خدمه آپولو ۱۱ نیز بین 
آیتم های حراج دیده می شود. نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که بر کره 

ماه قدم نهاد. او در سال ۲۰۱۲ در اوهایو درگذشت.

تصاویر روز

طبیعت گردی در روستای باستانی خورهه
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