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 واحدهای تولیدی استان اصفهان
 دیگر توان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جای خریداران را ندارند؛ 

صدای سقوط اقتصاد

نهمین اجالسیه شهدای روحانی استان برگزار شد؛

هجرت از اجتهاد به جهاد
11

واردات گوشت گرم قرمز به اصفهان 
متوقف شد

3

 چهارباغ، میزبان دو بازیگر ایرانی4
 می شود

اعالم جزئیات و دلیل فوت دانشجوی 
اصفهانی دانشگاه شهرکرد

8

 استخدام فوالدمبارکه 
کذب است

11
ادامه در صفحه8

وقتی یک »شومن فراری« رهبر عده ای جوان ناآگاه در ایران  می شود؛

چالش جهل
»شومن« محبوب ســال های نه چندان دور رســانه ملی ایران که  

شب های مردم را با اجراهای دونفره همراه با آن یکی »سید«-کاظم 
احمدزاده- گرم می کرد، حاال تبدیل به چهره ای »منفور« شده است. کسی که نه تنها 
خاطرات خوبش را فراموش کرده ایم که هرآنچه از او در ذهن مان نقش بسته است، به 
اجراهای »سبک«، »خالی از فکر« و »کامال جهت دار« و »مضحک« وی در رسانه های 
آن ور آبی منحصر و محدود می شود. کسی که درعین محبوبیت، ناگهان تصمیم گرفت 

به عنوان »پناهنده سیاسی« راهی آن سوی مرزها شود و...

بر اســاس اعالم کاخ ســفید، رییس جمهور آمریکا پس 
از رایزنی بــا تیم امنیت ملی خود، اســتراتژی جدیدش 
 در قبال ایران را مشــخص کرد که شامل تشدید نظارت 
بر اجرای توافق هســته ای و رویکردی سخت تر در قبال 
تهران است؛ بنابراین انتظار می رود که وی دیگر خواستار 

کنار گذاشتن این توافق نشود.
به گزارش ایسنا؛ به نقل از شبکه صدای آمریکا، کاخ سفید 
در ساعات ابتدایی روز جمعه اعالم کرد که رییس جمهور 
پس از مشــورت با تیم امنیت ملی اش، یک اســتراتژی 
جدید در قبال ایران را تعیین کرده است. این استراتژی 
جدید آمریکا علیه ایران که براساس ادعاهای واشنگتن 
تعیین شــده حاصل 9 ماه بررسی و محاســبه با کنگره، 
متحدان نزدیک آمریکا و تیم امنیت ملی این کشور درباره 
چگونگی حفظ منافع امنیتی آمریکا به بهترین شــکل 
ممکن اســت. به گزارش رویترز؛ این اســتراتژی جدید 
شامل سه هدف کلیدی است. تشــدید نظارت بر توافق 
هسته ای به گونه ای که دســتیابی ایران به یک سالح را 
سخت تر می کند، رسیدگی به برنامه موشکی بالستیک 
ایران و مقابله با فعالیت های ایران که واشنگتن می گوید 

منجر به بی ثباتی در منطقه خاورمیانه می شود.
ترامپ در ســخنرانی شــب گذشــته خــود، رویکرد 
تقابلی جدید واشــنگتن در قبال تهــران را اعالم کرد.  
رییس جمهور آمریکا مدعی است که این توافق سرانجام 
به ایران اجازه خواهد داد تا به سالح هسته ای دست یابد 
بنابراین می خواهد سیاست های آمریکا را سخت تر کند 
تا مانع از چنین اتفاقی شــود. قصد ترامپ در استراتژی 
جدیدش این است که سیاســت آمریکا را به موضوعاتی 
فراتر از توافق هســته ای بســط دهد و گام هایی را برای 

رسیدگی به دیگر رفتارهای ایران بردارد.

کاخ سفید اعالم کرد:

جزئیات استراتژی جدید 
ترامپ در قبال ایران

3

 
اصفهانی ها 6 ماهه نخست امسال 10 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند؛

صفحه 8
اصفهان؛ استان فعال در پرداخت زکات

9

طعم فراموش شده یک قاچ خربزه اصفهانی
خربزه های مشهور اصفهان در قدیم میراث ناملموسی بوده که امروزه 

فراموش شده اند

ویژه )تاریخ(

خوردنی های چهارباغ

مسجد بزرگ بدون مناره

ابر و باد مه و خورشید و فلک  در کارند
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ارسال نامه ایران به حیدر العبادی توسط قاسم سلیمانی
روزنامه االخبار لبنان مدعی شد نامه ای از طرف ایران به حیدر العبادی، نخست وزیر عراق 
توسط سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه ارسال شده است. در این نامه آمده است 

که ایران از تالش های حیدر العبادی و مدیریت بحران میان بغداد و اربیل تشکر می کند.

يادداشت

نیروهای مسلح

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: ســپاه 
قدرتمندترین نهاد ضدتروریســتی است و در خط مقدم 

مبارزه با تروریسم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت 
دفاع، امیر ســرتیپ امیر حاتمی در واکنش به مواضع و 
تهدیدات اخیر دولت و مقامات آمریکا اظهار داشت: سپاه، 
ارتش و ســایر قوای کشــور، متحد و یکپارچه در مقابل 
سیاست ها و اقدامات خصمانه و تنش آفرین دولت آمریکا 
ایستاده اند و اجازه نخواهند داد با توسعه جنگ نیابتی و 

تروریسم، امنیت منطقه را به خطر بیندازند.
وزیر دفــاع،  هرگونه تعــرض به ارکان نظام نظیر ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی را تعرض به کلیت نظام تلقی 
کرد و افزود: مجموعه کشور اعم از ملت، قوای سه گانه و 
نیروهای مسلح، با قاطعیت آن را خنثی و سرکوب خواهند 
کرد. امیر حاتمی، از سپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
عنوان مقتدرترین و محبوب ترین نیروی ضدتروریســت 
منطقه یاد کرد و گفت: این نهــاد انقالبی متعلق به همه 
ملت های منطقه است و برای صیانت از امنیت و آرامش 
منطقه مجاهدت های بی نظیر و فداکاری های درخشانی 

را به منصه ظهور رسانده است.

رییس کل دادگستری استان تهران در واکنش به اظهارات 
وزیر اطالعات مبنی بر اینکه دری اصفهانی مرتکب خالفی 
نشده است، گفت: طبق بررسی ها، این فرد اعمال مجرمانه 

انجام داده است.
غالمحسین اسماعیلی در مورد اینکه وزیر اطالعات اعالم 
کرده از نظر معاونت ضد جاسوسی وزارت اطالعات، دری 
اصفهانی مرتکب عمل خالفی نشــده است، اظهار کرد: 
قطعا مرجع نهایی اظهارنظر در ارتباط با اعمال مجرمانه 
افراد، قوه قضائیه اســت. رییس کل دادگستری استان 
تهران گفت: طبق بررسی های انجام شده در پرونده دری 
اصفهانی، شعبه مربوطه به این نتیجه رسیده که ایشان 

)دری اصفهانی( مرتکب عمل مجرمانه شده است.
اسماعیلی افزود: بر همین اســاس در این پرونده حکم 
به ۵ ســال حبس، صادر و حکم دادگاه بدوی در شعبه 

تجدیدنظر هم قطعی شده است.
وی همچنین دربــاره علنی یا غیرعلنی بــودن دادگاه 
حمید بقایی که قرار است ۲۵ مهر در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه 
کارکنان دولت برگزار شود نیز گفت: تصمیم در این ارتباط 
با رییس دادگاه مربوطه اســت و منتظریم ابتدای هفته 

پیش رو، قاضی در این خصوص تصمیم بگیرد.

وزير دفاع تاکید کرد:

سپاه؛ قدرتمندترین نهاد 
ضدتروریستی

واکنش ريیس دادگستری تهران به اظهارات علوی:

دری اصفهانی اعمال مجرمانه 
انجام داده است

الريجانی پیش از سفر به روسیه:

رسانه های ما ترامپ را خیلی 
جدی گرفته اند

مشاور وزير علوم:

 برجام مسئله نظام است
نه دولت

مهر : علــی الریجانی رییس مجلس، عصر پنجشــنبه 
در فرودگاه مهرآباد و پیش از سفر به روسیه به منظور 
شــرکت در اجالس اتحادیه بین المجالــس جهانی، 
درباره اظهارات دونالد ترامپ در مورد برجام گفت: فکر 
نمی کنم در صحنه بین المللی مواضع آمریکا را جدی 
گرفته باشند و شاید رسانه های داخلی ما خیلی به آن 

پرداخته باشند.
وی افزود: به نظر یک ناپختگی در این اظهارنظرها وجود 
دارد و من اطالع دارم که مواضع کشــورهای اروپایی، 
چین و روســیه در حفظ برجام شــبیه ایران اســت و 
رفتارهای نادقیق در این زمینه هم برای خودشان و هم 

برای کشورهای دیگر مشکل ساز است.
رییس مجلس عنوان داشــت: برایمان روشــن است 
که ایران ضرر نمی کند، چرا که در مســئله هسته ای 
پیشــرفت هایمان خوب بوده و روند تحقیق و توسعه 
خوبی داشتیم. بنابراین با سرعت بیشتری کار می کنیم 

چون وفاق بین المللی روی موضع ایران است.
الریجانی تصریح کرد کــه همکاری اقتصادی می تواند 
میان ایران و کشورها ادامه یابد؛ از این رو دلیلی ندارد 

که رفتار نابهنگام آمریکایی ها را جدی بگیریم.

مشاور وزیر علوم در دولت اصالحات با بیان اینکه روحانی 
نباید پاســخ کارهای ترامپ را بدهد، گفت: نباید انتقام 
بدعهدی آمریکا را از روحانی گرفت و نباید هر غلطی که 

ترامپ می کند روحانی پاسخش را بدهد.
غالمرضا ظریفیان در گفت وگو بــا ایلنا، درباره اینکه آیا 
درست است در شرایط فعلی با سخنانی که ترامپ بر زبان 
می آورد، عده ای با هم حرف هایی علیه توافق هسته ای 
و تالش دولت در این زمینــه مطرح  کنند، گفت: برجام 
مسئله نظام است نه مسئله دولت. اظهارنظرهایی که این 
روزها درباره برجام مطرح می شود تازگی ندارد، برجام 

مسئله روحانی نیست.
وی تاکید کرد: برجام و مذاکرات آن قبل از روی کار آمدن 
دولت روحانی مطرح بود، آنچه رییس جمهور انجام داد، 
با مشورت، توصیه و نظارت بزرگان و شورای عالی امنیت 

ملی و فاز اجرایی برجام بود.
ظریفیان خاطرنشان کرد: اندیشمندان و صاحب نظران 
عرصه دیپلماسی جهان معتقد هستند که با توجه به توان 
ایران و شرایطی که برای کشــور ما ایجاده کرده بودند، 
برجام یکی از موفق ترین کارها در حوزه دیپلماسی بعد 

از انقالب بوده است.

يادداشت

بین الملل

دولت عراق برای بارزانی شرط 
گذاشت

ایسنا : به گزارش شــبکه خبری المیادین، سعد الحدیثی، 
سخنگوی دولت بغداد اظهار داشت: دولت اقلیم کردستان 
باید پیش از آغاز گفت وگــوی دو جانبه، حاکمیت ملی بر 
تمامی خاک عراق را به ویژه در حوزه تجارت خارجی و فروش 
و صادرات نفت و مسئله امنیت و حفاظت از مرزها به رسمیت 
بشناســد. الحدیثی در ادامه تاکید کرد: این شروط اساس 
هرگونه گفت وگویی است که دولت اربیل خواستار آن است.

سخنگوی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه نیز در 
آنکارا گفت: ترکیه به تدریج مرزهایش با اقلیم کردستان عراق 
را با همکاری دو دولت بغداد و تهران مسدود خواهد کرد. اربیل 
روز پنجشنبه در بیانیه ای آمادگی خود را برای گفت وگو با 
بغداد درباره مسئله فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی اعالم کرد. 
نیروهای پیشمرگ مسیرهای ارتباطی میان اربیل، دهوک و 

استان نینوا در شمال عراق را مسدود کردند.
به گفته منابع محلی، مسئوالن اقلیم کردستان عراق مسیر 

ارتباطی موصل-اربیل را مسدود کردند.
این منابع افزودند: پیشمرگ ها مسیر الخازر، آخرین نقطه 
مرزی با اقلیم کردستان عراق به سمت موصل را با خاکریز و 

موانع بتنی مسدود کردند.

کره شمالی »کوتاه بیا« نیست
میزان: پیونگ یانگ تاکید کرده اســت که موشــک های 
بالستیک قاره پیمای کره شــمالی هرگز روی میز مذاکره 
قرار نخواهد گرفت.»ری یونگ هــو« وزیر امورخارجه کره 
شمالی هم در مصاحبه ای که ایتارتاس از او نقل کرده ، گفته 
است که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا پیشتر جرقه 
جنگ میان دو کشور را زده و فتیله را روشن کرده است.وزیر 
امورخارجه کره شمالی تاکید کرد که ترامپ آتش جنگ را 
روشن کرده است و ما باید آخرین مرحله را نیز در برابر این 
فرد مجنون حل و فصل کنیم که ایــن دیگر با زبان و الفاظ 
قابل حل و فصل نیست؛ بلکه فقط شعله های آتش حالل 
مشــکالت خواهد بود. این اظهار نظرها به دنبال آن مطرح 
می شود که روزنامه »هرالد« از کره جنوبی گزارش کرد »کره 
شمالی موفق شده است برنامه عملیات رزمی آمریکا و کره 
جنوبی علیه این کشور را از طریق هک رایانه ای سرقت کند.« 
کره شمالی می گوید در آخرین مرحله هسته ای تسلیحاتی 
قرار دارد که با آن به توازن قدرت با واشنگتن خواهد رسید. 
هفته جاری با یازدهمین سالگرد آزمایش اولین بمب اتمی 
کره شمالی در ســال ۲۰۰6 میالدی مصادف بوده و برخی 
گزارش ها حاکی از این است که امکان دارد این کشور دست 

به آزمایش اتمی یا موشکی تازه ای بزند.

مهر: »ایهود باراک« وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی بار دیگر ضمن 
انتقاد از تصمیم رییس جمهور آمریکا برای خالص شدن از برجام تاکید کرد: 
برای این اقدام دیر شده است. وی توافق هسته ای با ایران را توافقی بد خواند 
و گفت دیدگاه مقامات اسرائیلی نسبت به برجام نسبت به دوران زمامداری 

وی تغییری نکرده اما دیگر برای هر گونه اقدامی علیه آن دیر است.
به گفته باراک اگر ترامپ برجام را تایید نکند، تعیین سرنوشت آن به دست 
نمایندگان کنگره می افتد و آنها هم طبیعتا به خروج از برجام رای نخواهند 
داد. نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود 
اذعان کرد که ایران به برجام پایبند بوده و اقدام ترامپ به این کشور برای 
خروج از برجام مشروعیت خواهد بخشید. باراک تاکید کرد تایید نکردن 
برجام نه برای منافع آمریکا و نه منافع اسرائیل سودی ندارد. وی همچنین 
یادآور شــد که نباید با چنین کاری به کشــوری مانند کره شمالی برای 

بهانه تراشی فرصت داد.

برای خروج از برجام 
 دیگر خیلی دیر شده 

است

محمدعلی ابطحی در اینســتاگرام خود نوشت: آفت بدی است که هر 
اصالح طلبی با رای مردم رییس می شــود، اهتمام اصلی اش می شود 
حمایت از اصول گرایان و قدرت های مخالــف اصالح طلبی؛ مبادا که 

رویش حساس شوند! 
آقای نجفی شــهردار محترم نیروي کم نظیر مدیــران اصالح طلب 
هستند، اما شــنیدم در دفاع از نیروهای زمان شهردار سابق صحبت 
کرده اند و می گویند که بعضی انتصابات شــان هم بیشــتر در چرخه 

نیروهای آقای قالیباف دور می زنند.
باور کنید خیلي ها مراقب حقوق آنها هستند. ما اصالح طلبان نباید در 

چرخه بی اعتنایی به رای مردم بیفتیم. 
شــهردار محترم تهران باور کند کــه رای بی نظیر و یکدســت مردم 
به شورای شهر باعث شــد که همه اصالح طلب شــوند و آقای نجفی 

شهردار شود.

هر اصالح طلبی رییس 
می شود، از اصول گرایان 

حمایت می کند

کافه سیاست

در صورت قرارگیری سپاه در لیست گروه های تروريستی؛ 

اعالم جنگ آمریکا به ایران
تسنیم نوشت: رییس سازمان انرژی اتمی درباره احتمال قرارگیری 
سپاه در لیست گروه های تروریستی گفت: با توجه به اینکه ارتش و 
نیروهای مسلح هر کشور ضامن صیانت و امنیت آن کشور است، لذا 
این اقدام را به مثابه اعالم جنگ تلقی می کنیم. علی اکبر صالحی طی 
نشستی با تحلیل گران مطرح رسانه های انگلیسی که روز پنجشنبه 
انجام گرفت، به بحث و گفت وگو درخصوص موضوعات مهم سیاسی و 
بین المللی مرتبط با ایران و منطقه خاورمیانه پرداخت. در این نشست 
سواالت متعددی به ویژه درخصوص برجام و آینده این توافق مطرح 
شد. سیاست های دولت آمریکا در این زمینه و نوع واکنش جمهوری 
اســالمی ایران به خروج احتمالی آمریکا از برجــام از جمله موارد 
مطروحه در این نشست بود که صالحی به آنها پاسخ داد. همچنین 
احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی 
وزارت خارجه آمریکا و نوع واکنش جمهوری اسالمی به این اقدام 
دولت ترامپ، سوال دیگری بود که صالحی در پاسخ گفت: این اقدام 
در صورت عملی شدن، نشانه ای از رفتار خصمانه دولت آمریکا علیه 
ملت ایران است و با توجه به اینکه ارتش و نیروهای مسلح هر کشور 
ضامن صیانت و امنیت آن کشور است، لذا این اقدام را به مثابه اعالم 

جنگ تلقی می کنیم.

جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه:

 پای دشمنی که بخواهد وارد مراکز 
نظامی ایران شود را خرد می کنیم

جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه نباید شهدا را 
به نفع جریان خاصی مصادره کنیم، گفت: شهدا تعلق به هیچ حزب 
خاصی ندارند و متعلق به همه ملت ایران هســتند. عبدا... عراقی، 
جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه، در یادواره شهدای کارمند 
استان قزوین که در سالن آمفی تئاتر شهدای گمنام استان قزوین 
برگزار شد، با بیان اینکه اجازه بازدید دشمنان نظام از مراکز نظامی 
را نمی دهیم، اظهار کرد: پای دشمنی که بخواهد وارد مراکز نظامی 
ایران شــود را خرد می کنیم. وی افزود: ملت هیچ گاه اجازه تعدی 
به تمامیت ارضی این کشــور را نداده و با تمام قدرت بر آرمان ها و 
ارزش های انقالب اسالمی ایستادگی خواهند کرد. عراقی با اشاره به 
اینکه شهدا بر سر عهد و پیمانی که با خدا و قرآن بسته اند ایستاده و 
از همه چیز خود برای عمل به این عهد گذشتند، عنوان کرد: کاروانی 
از خوبان در عالم به راه افتاده که در هر مقطعی افرادی از آن پیاده و با 
آن همراه می شوند؛ اما این روزها افراد و جوانانی با این کاروان همراه 
می شوند که باوجود اینکه دفاع مقدس و ابتدای انقالب را ندیده اند اما 
روحیه ای انقالبی دارند. وی ادامه داد: در شرایطی که همه دشمنان 
و بدان عالم در تالش هستند تا ارزش های دینی، ملی و بنیان های 
فرهنگی را در جامعه محو و نابود کنند، یک جوان شهید با ایستادگی 
خود تمام حربه های آنان را نابود و زمینه اتحاد ملت را فراهم می کند.

شهردار تهران: 

اطالعات مربوط به امالک نجومی 
شفاف نیست

خانه ملت نوشت: شهردارتهران با اشــاره به نبودن اطالعات دقیق 
و شفاف از امالک نجومی گفت: شــهرداری برای تکمیل طرح ها و 
پروژه های دردست اجرا، به ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد. محمدعلی نجفی با اشاره به بدهی 3۰ هزار میلیاردی شهرداری 
تهران به شهر و اعالم برخی آمارهای متفاوت در این خصوص، گفت: 
باید مبنا و مرجع طرح برخی آمارهــای متفاوت درخصوص میزان 
بدهی های شهرداری مشخص شــود، درخصوص تعداد کارکنان و 
نیروی انسانی، مرجع مورد قبول برای ما معاونت تامین منابع انسانی 
است که تقریبا اطالعات دقیقی دارد. وی درخصوص پیگیری موضوع 
واگذاری امالک نجومی در شهرداری گذشته از سوی نمایندگان و 
طرح سوال از وزیر کشور به جهت عدم تعیین تکلیف این موضوع، 
افزود: درمدت یک ماه و نیم که مسئولیت شهرداری تهران را برعهده 
گرفته ام، هنوز نتوانســتیم اطالعات دقیقی از این مسئله به دست 
آوریم؛ البته کمیته ای درکنار سازمان امالک شهرداری تشکیل شده 
که این مسئله را بررسی کنند؛ ضمن اینکه شهرداری از آمادگی الزم 
برای همکاری و تعامل با مجلس و وزارت کشور برای پیگیری موضوع 
برخوردار اســت. شهردار تهران، با اشــاره به اینکه متاسفانه برخی 
اطالعات مربوط به امالک نجومی شفاف نیست، گفت: دسترسی به 

اطالعات دقیق زمان براست.

در پی این اقدام آمریکا، رژیم صهیونیستی نیز با استقبال از 
آن، خروج از این سازمان بین المللی را آغاز کرد.

ایــاالت متحده آمریــکا علت خــروج خود از یونســکو را 
رویکردهای ضد صهیونیستی این سازمان عنوان کرده است.

طبق اعالم مقامات آمریکایی، این تصمیم در پایان ســال 
جاری میالدی اجرا می شود.

رییس یونســکو هم در واکنش به این اقدام آمریکا، ضمن 
ابراز تاسف شدید از خروج این کشور، این اقدام را ضربه ای 

به سیاست »چندجانبه گرایی« ملل متحد توصیف کرد.
از وقتی که دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا شــده است 
این چندمین خبر خروج این کشور از یک معاهده بین المللی 
است؛ در این راســتا ترامپ چندی پیش نیز آمریکا را از دو 

توافق بین المللی خارج کرده بود.
رییس جمهور آمریکا در اوایل دوران ریاست جمهوری اش 
در بهمن ماه 9۵  فرمانی را امضا کرد که به مشارکت آمریکا 
در توافق نامــه تجارت آزاد ترانس پاســیفیک موســوم به 
»تی پی پی« پایــان داد؛ این درحالی بود کــه دولت باراک 
 اوباما مذاکراتــی را درباره ایــن توافق نامه تجــاری انجام 

داده بود.
این نخســتین اقــدام ترامپ بــرای عمل بــه وعده های 
انتخاباتــی اش بــود. وی در رقابت هــای انتخاباتــی قول 
 داده بــود تــا توافق نامــه تجــاری تی پی پی را لغــو کند. 

ترامپ این توافق نامه را »قاتل فرصت های شغلی« و »تجاوز 
به منافع آمریکا« ارزیابی می کرد.

این توافق نامه را کشورهای استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، 
ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور و آمریکا امضا 
کرده  بودندکــه در مجموع 4۰ درصد اقتصــاد جهان را در 

اختیار دارند.
ترامپ همچنین در خــرداد ماه 96 در جمــع خبرنگاران، 
خروج این کشــور از توافق آب و هوایی پاریس را نیز اعالم 

کرد.
ترامپ با این توجیه که عضویت در توافق نامه آب و هوایی به 
ضرر اقتصاد کشورش خواهد بود و قادر به دستیابی به اهداف 
این توافق نامه نیز نخواهد بود، خروج آمریکا از این توافق نامه 

را اعالم کرده بود.
با این حــال او در آن زمان گفتــه بود که با خــروج از این 
توافق نامه، آماده است تا برای پیوستن دوباره تحت شرایط 
ویژه ای که تضمین کننده منافع کشورش است، مذاکرات 

جدیدی را آغاز کند.
این خروج های پی در پی دونالــد ترامپ صرفا به معاهدات 
بین المللی محدود نمی شود و اخیرا با امضای فرمانی اجرایی، 
روند خروج از قانون بیمه سالمت »باراک اوباما« موسوم به 

»اوباماکر« را نیز کلید زد. 
وی پس از امضای این قانون اجرایی، گفت که کنگره را تحت 

فشار می گذارد تا قانون بیمه اوباما را کامال تغییر دهد.
تغییر قانون بیمه اوباما یکی از شــعارهای انتخاباتی دونالد 

ترامپ بود. 
با این وجود گل سر سبد این خروج ها احتماال اعالم خروج 
آمریکا از برجام توسط ترامپ باشد؛ هرچند به نظر بسیاری 
از کارشناسان او به صورت قطعی از این توافق خارج نخواهد 

شد.
با این حال در اینجا موضوع بررسی، احتمال خروج آمریکا 
از برجام نیســت؛ بلکه موضوع این اســت که چــرا دونالد 
 ترامپ اینقدر عاشــق خروج از معاهده ها و قوانین مختلف

است. در این باره عده ای می گویند که دلیل این نوع حرکات 
او، نابلدی و حماقت های فردی است.

در مقابل برخی می گویند که در دیوانه و نابلد بودن او شکی 
نیست؛ ولی راهبری او توسط عده ای انجام می شود که خط 
مشی خاصی را دنبال می کنند. این عده را می توان هر اسمی 
بر آنها گذاشت؛ شــاید »وال استریت نشــین« و شاید هم 

»صهیونیسم« و هر اسم دیگری از این قبیل.
 آنهایــی کــه معتقدنــد دونالــد ترامــپ بــا بــه ظاهر 
دیوانه بازی هایــش در حــال انجــام یــک پروژه اســت، 
می گویند این پروژه  جهــان را دچــار دگرگونی می کند؛ 
چرا که نظام فعلی جهان دچار تغییر شــده اســت و دیگر 
کارآمدی گذشــته را بــرای کســانی کــه آن را طراحی 
کرده اند، نــدارد؛ پس بــرای ایجاد فضای تغییــر، یکی از 
 وظایف دونالد ترامــپ، برهم زدن نظم فعلــی بین الملل

 است.
فارغ از اینکه کدام تحلیل به واقعیت نزدیک تر خواهد بود، 
آنچه مشخص است این است که ترامپ یا به صورت خودآگاه 
و با نقشه قبلی و یا به صورت ناخودآگاه، در حال برهم زدن 
نظم فعلی نظام بین الملل اســت؛ نظمی که سال هاســت 
کارکرد خود را برای همه طرف ها از دســت داده است، چه 
آنهایی که آن را طراحی کــرده اند و چه ملل مختلف جهان 
که بعضا و در برخی امور غیر حساس و ظاهری می توانستند 
در این سیستم به دنبال کسب حقوق خود بروند و امروز کار 
به جایی رسیده اســت که هیچکس از این سیستم معیوب 

رضایتی ندارد.
تمام ملل جهان باید چشم به تصمیم چند کشور دارای حق 
وتو داشته باشند تا ببینند چگونه عمل می کنند و حتی خود 
این محدود کشــورهای دارای حق وتو هم دیگر نمی توانند 
منافع سرشار گذشته را به سبب این حقوق کسب کنند؛ چرا 
که اختالفات در بینشان موجب شده تا حق وتوی یکدیگر 
را خنثی کنند. در نهایت ترامپ و پشت صحنه آمریکا، چه 
نقشه داشته و چه نداشته باشد، به نظر می رسد این یکی از 

بهترین فرصت ها برای اعمال تغییرات و تاثیر بر آن است.
به هر حال ایران خود یکی از فاکتورهای اصلی در آغاز برهم 
خوردن نظم  حاکم بر نظام بین الملل بوده است و هم اکنون 
به واسطه ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند با برنامه ریزی 

از این فرصت نهایت استفاده را ببرد.

روز پنجشــنبه وزارت خارجه آمريکا اعالم کرد که اين کشــور از سازمان علمی،  سید رسول رضايی
فرهنگی و تربیتی ملل متحد )يونسکو( خارج شده است.

دیدگاهواکنشپارلمان

توئیت محسن رضايی:

آقای ترامپ، تفنگداران جزیره 
فارسی را فراموش کرده ای؟

توئیت

نظام بین الملل در آستانه تغییر؛

چرا ترامپ عاشق خروج است؟
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق 
سپاه پاسداران، در توئیتی در واکنش به تهدید آمریکا به قرار دادن نام 
سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی نوشت: »آقای ترامپ، 
جزیره فارســی و تفنگداران آن را فراموش کــرده ای؟ خواب هایت 
تعبیر نخواهد شد. کافی است ترامپ با سپاه پاسداران رو به رو شود تا 
میلیون ها نفر به سپاه بپیوندند.« جزیره »فارسی« یکی از جزیره های 
ایرانی خلیج فارس اســت که در پی ورود غیرقانونی و غیرمجاز دو 
فروند شناور رزمی آمریکایی به آب های سرزمینی ایران و در حوالی 
این جزیره در ۲۲ دی ۱394، شــناورهای آمریکایی پس از اخطار 
شناورهای رزمی نیروی دریایی سپاه، متوقف و سرنشینان آن که 9 

تفنگدار مرد و یک تفنگدار زن بودند، دستگیر شدند.
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کافه اقتصاد

تولید بیش از ۶۹ هزار دستگاه خودرو در شهریورماه امسال
وزارت صنعت اعالم کرد: ۶۹ هزار و ۸۱۲ دستگاه خودرو  در شهریور امسال تولید 
شد که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به 

خودروهای گروه سنگین اختصاص داشت . 

 کشف دوربین های قاچاق 
در اصفهان

مدیر بازرســی و نظارت بــر اصناف اصفهان از کشــف 
۲۶ دســتگاه دوربین حرفه ای قاچاق خارجی به ارزش 
۸۲۰ میلیون ریال در اصفهــان خبر داد. جواد محمدی 
فشارکی با اشــاره به بازرسی کارشناســان قاچاق کاال 
مدیریت بازرســی و نظارت اصناف استان، از یک واحد 
تخلیه بار در شرق اصفهان، اظهار داشت: در این بازرسی 
۲۶ دستگاه دوربین حرفه ای قاچاق با  برند تجاری کانن 
و نیکون به ارزش ۸۲۰ میلیون ریال جمع آوری و برای 
انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صالح شد.وی به 
بازرسی دیگر این مدیریت اشاره کرد و افزود: در بازرسی 
از یک واحد صنفی عمده فروش در مرکز اصفهان، تعداد 
۱۸۰ کیلوگرم گردوی خارجــی و بادام هندی به ارزش 
۱۰۰ میلیون ریال جمع آوری و تحویل مراجع قانونی شد.

 گوشت گوسفند ارزان
 در راه بازار

رییس اتحادیه توزیع کنندگان گوشت گوسفندی از کاهش 
هزار تا ۱۵۰۰ تومانی گوشت گوسفند در بازار خرده فروشی 
خبر داد. علی اصغر ملکی با اشــاره به افزایش ۵۰ درصدی 
عرضه دام زنده از ســوی دامداران افزود: به دلیل واردات 
گوشت گرم گوسفندی، کشتار دام ۵۰ درصد کاهش دارد 
که این رویه سبب کاهش قیمت گوشت گوسفند شده است. 
وی با اشاره به ادامه روند کاهش قیمت گوشت در بازار گفت: 
هم اکنون گوشت گوسفند ۳۹ هزار تومان به مغازه دار و ۴۲ 

تا ۴۳ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

افزایش صادرات برق از ایران 
به پاکستان

کمیته هماهنگی اقتصادی دولت پاکســتان به عنوان 
عالی ترین مرجع تصمیم گیر در مورد مسائل اقتصادی 
کالن این کشور، طرحی را تصویب کرد که به این کشور 
اجازه می دهد برق بیشــتری از ایــران وارد کند. طرح 
افزایش خرید بــرق از ایران به میــزان ۱۰۰ مگاوات در 
نشست شامگاه پنجشــنبه کمیته هماهنگی اقتصادی 
دولت پاکســتان به ریاســت شــاهد خاقان عباسی، 
نخست وزیر تصویب شده اســت.در این نشست، وزارت 
نفت و منابع طبیعی پاکستان از سوی این کمیته مامور 
 شــده تا اقدامات الزم را برای اجرایی شدن این مصوبه

 انجام دهد.

اعضای هیئت رییسه اتحادیه صنایع چوبی شهرستان اصفهان به دنبال 
تحوالت بنیادین این نهاد از اقدام برای تشــکیل انجمن صنایع همگن 
چوب اســتان اصفهان با محوریت اتحادیه صنایع چوبی اصفهان، خبر 
دادند. در جلسه هیئت مدیره صنایع چوبی شهرستان اصفهان، اعضای 
آن به شناســایی اتحادیه های صنفی فعال در استان اصفهان و رایزنی 
با رؤسای اتحادیه های مذکور پرداختند. هیئت رییسه اتحادیه صنایع 
چوبی اصفهان هدف از این اقدام را تشــریک مساعی در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، تقویت بنیه علمی و عملی اتحادیه ها، یکسان سازی 
نرخ محصوالت و خدمات و افزایش مطالبه حقوق فعالین این صنف عنوان 
کردند؛ همچنین پیگیری تشکیل این انجمن و جمع آوری درخواست 
۲۱ اتحادیه صنفی فعال در زمینه مصنوعات چوبی در دستور کار کادر 

اجرایی اتحادیه قرار گرفت. 

انجمن همگن صنایع چوب 
 استان اصفهان

تشکیل می شود

سکه تمام بهار آزادی
12،730،000 ریال)طرح جدید(

6،660،000 ریالنیم سکه

3,860,000 ریالربع سکه

2,530,000 ریالسکه یک گرمی

1،252،370 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

سوژه روز

حجت ا...غالمی در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان اصفهان اظهار 
کرد: شهرهایی با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر تا شهرهای بزرگ  استان اصفهان 
نیازمند بازآفرینی پایدار شهری هستند. وی افزود: استان اصفهان دارای 
۸ هزار و ۱۰۰ هکتار بافت  فرسوده، ۳ هزار هکتار بافت  تاریخی، ۱۴ هزار و 
۵۸۴ هکتار بافت ناکارآمد بوده که نیمی از آن در ۵ شهر استان اصفهان واقع 
شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طرح بازآفرینی 
پایدار شهری بیش از ۵7 شهر استان اصفهان مصوب شده است و فرآیند 
تدوین سند بازآفرینی ملی در استان اصفهان انجام شده که توجه به میراث 
اجتماعی فرهنگی، مهم ترین معیار آن بوده است. وی تصریح کرد: جلسات 
ستاد بازآفرینی شهرستان ها در ۲۴ شهرستان استان اصفهان برگزار شده 
و کارگروه های متعددی در راستای سیاست گذاری برای بازآفرینی پایدار 

شهری تشکیل شده است. 

تصویب طرح بازآفرینی 
در بیش از 57 شهر استان 

اصفهان

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ۱۹ درصد 
آلودگی هوا که از مصرف ســوخت های فســیلی مازوت در 
نیروگاه های استان ایجاد می شد با جایگزین شدن گاز طبیعی، 

از بین رفته است.
منصورشیشه فروش در همایش ایمنی و آتش نشانی، گاز را 
یک انرژی پاک، ارزان و استراتژیک برشمرد و افزود: ۱۹ درصد 

آلودگی هوا که ناشی از مصرف سوخت های فسیلی مازوت در 
نیروگاه های استان ایجاد می شد با جایگزین شدن گاز طبیعی، 

از بین رفته است. 
وی پیرامون مسائل ایمنی، بهداشتی و محیط زیست و رعایت 
نکات ایمنی در کار و اجرای پروژه هــا و همچنین حوادث و 
 خطرات ناشــی از عدم توجه به مســائل ایمنی بیان داشت: 

7۵ درصد  حوادث جهان و 7۵ درصد حوادث جاده ای ناشی از 
بی دقتی و سهل انگاری انسان ها به وجود آمده اند. 

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اســتان اصفهان در خصوص 
حوادث سال های اخیرکه در اثر ســهل انگاری و عدم رعایت 
مســائل ایمنی حادث شده اظهار داشــت: خطرات عملیات 
حفاری نظیر؛ ریزش دیواره ها، سقوط از ارتفاع، سقوط ماشین 

آالت، و مسمومیت ناشی از استنشاق بخارات و گازهای سمی از 
شایع ترین عواملی بوده که منجر به بروز حادثه شده است. وی، 
بر نظارت بر ایمن ســازی کارگاه ها و محل اجرای پروژه های 
گازرسانی با استفاده از تابلوها و عالئم هشدار دهنده، اطمینان 
از وجود جعبه کمک های اولیه، کپسول اطفای حریق در محل 
تمامی کارگاه ها توسط تامین کنندگان و پیمانکاران تاکید کرد 
و گفت: با هماهنگی  و تعامل شرکت های خدماتی و دقت در 
حفاری ها و استفاده از نیروهای خبره و آموزش دیده، بسیاری 

از حوادث کنترل می شوند.

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان عنوان کرد:

تاثیر ۱۹ درصدی گاز طبیعی در حذف آلودگی نیروگاه های استان اصفهان

ویژگی هــای  کاالی خوب به شــمار سعید نریمانی وجود عالمــت اســتاندارد، یکی از 
می رود. همه ما با نشان اســتاندارد آشنا هستیم وهمیشه به 
هنگام خرید کاال به دنبال عالمت استاندارد بوده ایم. استاندارد؛ 
عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم ، فنون و تجارب 
بشری که به صورت قواعد ، مقررات و نظام هایی که به منظور 
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل 
ارتباطات، توسعه صنعت ، صرفه جویی در اقتصاد ملی، حفظ 
سالمت و ایمنی عمومی ، گسترش مبادالت بازرگانی داخلی 
و خارجی و ... به کار می رود. اندیشــه تشــکیل سازمان بین 
المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴7 در نشست 
رؤسای موسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن 
شکل گرفت. مقر این ســازمان در ژنو  است و از سال ۱۹7۰ ، 
چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی اســتاندارد 

تعیین و نام گذاری شد؛ ایران هم از سال ۱۳۴۳ ، به 
ســازمان  ایــن   عضویــت 

در آمد. موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتــی ایــران، وظیفــه تدوین 

اســتاندارد ملــی در بخش های 
کشــاورزی، صنعــت، معدن، 
ارتباطات، مواد غذایی و ... را بر 
عهده دارد. این موسسه جهت 
حصــول اطمینــان از رعایت 
اصول استاندارد در فرآیندهای 

تولید کاال در کشــور، حداقل یک بار 
درماه از خط تولید کارخانه ها نمونه 

برداری می کند و در صورت لزوم 
، کاالهایی را به عنوان نمونه از 
بازارخریــداری و آزمایش می 
کند تا میزان تطابق آنها را با 
اســتاندارد تعیین شــده ، 

بررسی کند.
موسسه استاندارد در صورت 
کشف کاالهای غیر استاندارد 
و زیان بار برای سالمت مردم، 
ضمن اعالم جرم علیه تولید 
کنندگان آن کاالها و تقاضای 
مجــازات بــرای متخلفان از 
مراجع قضائی، فرآورده های 
غیر استاندارد را از مراکز تولید، 
توزیع و فروش جمع آوری و از 

ورود آنها به بــازار جلوگیری به 
عمل می آورد. اگر به ضرورت استاندارد نگرشی دقیق داشته 
باشیم متوجه خواهیم شد که استاندارد بودن فقط مختص به 
کاالهای تولیدی نیست.به بیان دیگر زندگی استاندارد یکی از 
اصول اولیه در قرن بیست یکم است. شاید برای شما سوال باشد 
که وضعیت استاندارد در کشور ما چگونه است؟ به گفته رییس 
سازمان ملی استاندارد؛ ایران در این زمینه هم تراز با کشورهای 

پیشرفته است! نیره پیروز بخت  می گوید: در حال حاضر ایران 
بین ۱۶۳ کشوری که عضو ایزو هســتند، دارای رتبه ۲۳ در 
هیئت مدیره فنی سازمان بین المللی استاندارد است و امسال 
نیز یک نفر به نمایندگی از کشور ما عضو این مجموعه شده  و 
ایران در شورای سیاست گذاری ایزو، رتبه ۲7را کسب کرده که 
این نشان می دهد  از نظر سطح استانداردها جای هیچ گونه 
نگرانی نیست. وی اظهار کرد: در حال حاضر اکثر استانداردهای 
ایران منطبق و معادل استانداردهای بین المللی کشورهای 
پیشرفته است و کشــور ما در مقایسه با سایر کشورها، دارای 
 جایگاه خوبی در ســازمان بین المللی اســتاندارد اســت.

خودروهای داخلی  و استاندارد
یکی از بحث های چندساله ســازمان ملی استاندارد، در باب 
خودروهای داخلی بوده است.همه ساله آمار جدیدی از تولید 
خودروی های بی کیفیت داخلی منتشــر می شود که در آن 

بسیاری از خودروها موفق به کسب ســتاره های استاندارد 
نشده اند.در کنار این آمار ،تردد وســایل فرسوده و دودزا نیز 
یکی از چالش های سازمان ملی اســتاندارد بوده است.هر از 
گاهی هشدارهایی مبنی بر توقف خودروهای غیر استاندارد 
 منتشر می شود که بسیاری از آنها در حد هشدار باقی می ماند. 
رییس سازمان ملی اســتاندارد در جدید ترین مصاحبه خود 

خبراز توقف تولید خودروهایی داد که اســتاندارد الزم را تا 
دی ماه ســال آینده رعایت نکرده اند.حال باید منتظر ماند و 
دید آیا استانداردهای مدنظر سازمان تا سال آینده رعایت می 
شود؟ یا با افزودن تبصره و تمدید فرصت همچنان خودروهای 

غیراستاندارد در کشور تولید می شود.
جاده های استاندارد

در کنــار خودروهای اســتاندارد، جاده هــای ایمن یکی از 
ضروری ترین نیازهای کشــور هســتند. آمار تلفات ناشی از 
حوادث جاده ای در کشــور نگران کننده است. با وجود همه 
تالش ها،امروزه جاده های غیراســتاندارد زیادی در کشــور 
وجود دارد.جاده های کم عرضی که غالبا زیرساخت مناسب 
را ندارد و با تردد بی شمار خودروها دچار خرابی آسفالت می 
شود؛ همچنین نبود عالئم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی 
و کم رنگی خط های میان جاده از موارد مهم دیگری است که 

در برخی از جاده ها رعایت نمی شود.
کاالی های استاندارد

یکــی از مهم تریــن زیرشــاخه های 
سازمان استاندارد ،کاالهای پرکاربرد 
در کشــور اســت.کاالهای خوراکی و 
کاربردی کــه امروزه به صــورت بی 
شمار در کشور تولید می شود.سازمان 
استاندارد در کنار سازمان های دیگری 
چون غذا و دارو و ســازمان بهداشت 
نظارت دقیقی بر تولید مــواد غذایی 
استاندارد در کشور دارند.با این وجود 
موارد غیراســتاندارد هــم در چرخه 
جامعه کم نیستند.رستوران ها و اغذیه 
فروشی های غیراســتاندارد،گارگاه های 
تولیدی نامناسب و ... به صورت غیرقانونی 
و زیرزمینی در حال فعالیت هستند و از چشم 
این سازمان ها پنهان مانده اند.گاهی اخباری 
مبنی بر کشف یک کارگاه تولیدی یا یک 
ماده غذایی نامناسب مخابره می شود که 
نشان از فعالیت های غیرقانونی و البته 

نظارت دقیق سازمان دارد.
استاندارد شخصی

سازمان ملی اســتاندارد اصلی ترین نهاد 
اســتاندارد ســازی در کشور اســت . با این 
وجود باید اذعان داشــت که روند اســتاندارد 
ســازی از خانه و رفتار هر فــرد آغاز می شــود.با 
نگاهی کلی بــه وظایف محوله خود می تــوان دریافت که 
تا چه اندازه اســتاندارد های مورد نظر را رعایت می کنیم؟تا 
چه انــدازه کار و وظیفه خــود را به دقت و دلســوزانه انجام 
می دهیم؟اگر منافع شــخصی ما با رعایت استاندارد منافات 
داشته باشــد به کدام جانب متمایل می شــویم؟ استاندارد 
یکی از ضروری ترین مســائل زندگی است که نه فقط تحت 
 نظارت یک ســازمان خاص که باید توســط همه اشخاص

 رعایت شود.

ویژه

مدیر کل راه آهن اصفهان خبر داد:

افزایش قابل توجه حمل محصوالت 
فوالد مبارکه توسط راه آهن

مدیر کل راه آهن اصفهان از افزایــش قابل توجه حمل محصوالت 
فوالد مبارکه اصفهان توســط راه آهن طبق توافقات انجام شــده 
خبر داد. سیدرضا سادات حســینی با اعالم این خبر، اظهار داشت: 
 پیرو سیاست های حمل ونقل ریلی مطابق با برنامه ششم توسعه و 
جابه جایی بار از جاده روی ریل و برخورداری از مزیت های آن، حمل 
حداکثری محصوالت فوالد مبارکه روی ریل در مذاکرات اخیر توافق 
شد؛ به شکلی که افزایش صد درصدی سهم ریلی نسبت به گذشته 
را شاهد خواهیم بود.  مدیر کل راه آهن اصفهان تصریح کرد: مقصد 
بار، هرمزگان است که هفته آخر شهریور ماه این امر اجرایی شده و 
رکورد بارگیری ۱۱۲ واگن محصوالت مبارکه در روز نتیجه آن است.

وی افزود: با توجه به ترافیک سنگین مبدأ- مقصد برای تحقق این 
امر، برنامه ریزی جهت سیر و حرکت روان در مسیر با ایجاد قطارهای 
برنامه ای جهت افزایش سرعت بازرگانی و همچنین افزایش سرعت 
تخلیه در مقصد صورت گرفته کــه هماهنگی کلیه عوامل از جمله 
شرکت فوالد مبارکه، ادارات کل مبدأ تا مقصد و همچنین ادارات کل 
ستادی مرتبط و شرکت های حمل و نقل الزمه اجرا و استمرار این 
مهم است. سادات حسینی اضافه کرد: امیدواریم در آینده ای نزدیک 
با توجه به توافقات صورت گرفته بتوانیم برای اولین بار شاهد حمل 

محصوالت ذوب آهن توسط صنعت ریلی کشور نیز باشیم.
 وی یاد آور شــد: اداره کل راه آهن اصفهان به لحاظ شاخص های 
عملکردی سازمان از جمله تناژ تخلیه و تن کیلومتر، رتبه اول تا سوم 

را در ادارات کل مناطق راه آهن کشور داراست.

واحدهای تولیدی استان اصفهان دیگر توان پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده به جای خریداران را ندارند؛ 

صدای سقوط اقتصاد 
نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: طی 
۵۰ سال گذشــته، درصد اشتغال نساجی اســتان اصفهان از 7۰ 
درصد به ۱۲ درصد رسیده اســت. مجتبی مالاحمدی در نشست 
مدیرکل و معاونین مالیاتی استان با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان، تعطیلی پلی اکریل به  عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مواد 
اولیه نساجی را ناشــی از تعطیلی واحدهای پایین دستی نساجی 
دانست و اظهار داشت: بیش از ۴۰۰ واحد نساجی که از پلی اکریل 
مواداولیه را تامین می کردند، تعطیل شدند و کمبود تقاضا از این 
واحد و خروج تقاضا از اســتان عامل بحرانی شدن پلی اکریل شد. 
وی با انتقاد از حمایت نشــدن واحدهای تولیدی در سال اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشــتغال، گفت: مسئولین محترم در سال جاری 
چه حمایتی از واحدهای تولیدی کردند؟ نایب رییس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: به دلیل معاف شدن 
خرده فروشان از مالیات برارزش  افزوده، اغلب بنکداران بازار تقاضای 
واحدهای صنفی کردند و از سایر استان ها منسوجات بدون پرداخت 
مالیات تامین می کنند و پارچه های تولیدی اســتان اصفهان در 

انبارهای تولیدکنندگان همچنان ذخیره می شود.  
وی با اشــاره به حمایت دولت از هپکو و پلــی اکریل و اختصاص  
تسهیالت ویژه، گفت: چرا مسئولین دولتی به  جای تسهیل فضای 
کســب وکار و کاهش فشــارهای مالیاتی در هنگام وقوع فاجعه و 
تعطیلی واحدهای تولیدی به داد واحدهای تولیدی می رســند.

مالاحمدی افزود: آیــا یک واحــد تولیدی باید تعطیل شــود و 
کارگرانش در مقابل اســتانداری  های تجمع کنند تا صدای آنها 

شنیده شود؟  
همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانــی اصفهان در این 
نشســت گفت: خروج تقاضا یکی از چالش هــای مهم واحدهای 
تولیدی استان است که باعث تعدیل نیرو در این واحدها شده است.

محمدرضا رجالی افزود: واحدهای تولیدی اســتان اصفهان دیگر 
توان پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده به جای خریداران را ندارند 
و اصناف، حاضر به پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان 
نیســتند و این موضوع باعث خروج تقاضا از استان اصفهان شده 

است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان اصفهان 
با تکذیب واردات هلو از کشورهایی همچون ترکیه به کشور، 
گفت: تاکنون هیچ گونه واردات این محصول به کشور وجود 
نداشته و تنها برای ســه محصول موز، انبه و آناناس، اجازه 

واردات به کشور وجود دارد.
اصغر محســن زاده کرمانی پیرامون گزارشی در خصوص 
محصوالت یکی از باغداران هلوی استان، اظهار داشت: این 
موضوع که گفته می شود محصول هلو از کشورهایی همچون 
ترکیه به کشور وارد می شود کذب است. تاکنون هیچ گونه 
واردات این محصول به کشور وجود نداشته و تنها برای سه 
محصول موز، انبه و آناناس، اجازه واردات به کشــور وجود 
داشته اســت. وی ادامه داد: میزان محصول اعالم شده در 
این گزارش غیرواقعی بود و مقدار ۱۰۰۰ تن، صحت ندارد؛ 
همچنین باغ مورد نظر حداکثر ۶۰۰ تن محصول هلو دارد 
که البته عمده محصول این باغ شامل محصوالت درجه یک 
و دو به فروش رسیده بوده و تنها مقداری از تولیدات درجه 

سه باقی مانده بود. 
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان در ارتباط با قیمت هلو در بــازار نیز، بیان 
داشــت: قیمت این محصول در بازار مســتند اســت، هلو 
در دو هفته گذشــته از ۱۲۰۰ تــا ۳۰۰۰ تومان و در هفته 
 گذشــته با نرخ ۱۵۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در بــازار به فروش 

رسید. 
وی با اعتراض شدید نسبت به انعکاس مطالب نادرست در 
گزارش پخش شده، گفت: در سال جاری با توجه به ایجاد 
شرایط مناسب، تولید هلو در سطح استان و کشور افزایش 
پیدا کرد. از طرفی کشــاورزان استان همجوار در باالدست 
زاینده رود با اســتفاده از آب این رودخانه به کاشت هلو در 
اراضی شــیب دار روی آورده اند که این موضوع مازاد تولید 
را به همراه داشــت و با ورود این محصوالت به بازار استان، 
قیمت هلو در اســتان کاهش یافــت. برخی محصوالت در 
مقاطعی ممکن است مازاد تولید داشــته باشند؛ بنابراین 
هدایت مازاد تولید به ســمت صنایع فرآوری، امری الزامی 

است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان از 
توقف واردات گوشت گرم قرمز خارجی به اصفهان خبر 
داد و گفت: گوشت های وارداتی به کشور تنها در استان 

تهران توزیع می شود.
علی اکبر نجفی در گفت وگو با ایمنا پیرامون اینکه چرا با 
وجود واردات گوشت، قیمت این محصول در بازار اصفهان 
کاهش نداشته است، اظهار داشت: گوشت وارداتی تنها 
توسط ستاد تنظیم بازار کشور وارد می شود و توزیع آن 

فقط برای استان تهران است.
وی در پاسخ به این سوال که پیش از این ادعای واردات 
گوشت خارجی به اصفهان از سوی ســتاد تنظیم بازار 
اصفهان شــده بود، افزود: اصفهان و یا استان های دیگر 
سهمی از گوشــت وارداتی ندارند و تنها سرریز و اضافه 
گوشت های وارداتی به تهران، برای مدتی وارد اصفهان 

می شد.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان 
تاکید کرد: در حال حاضر گوشــت قرمز وارداتی، وارد 

اصفهان نمی شود.
گفتنی است؛ مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان 
اصفهان ۲۵ مرداد ماه امسال از توزیع و عرضه بیش از 7 
هزار الشه گوشت گرم گوسفندی مطلوب با قیمت ۳۲ 

هزار تومان در اصفهان خبر داده بود.

علــی اکبــر نجفی اعــالم کرده بــود که در راســتای 
سیاست های تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ و جلوگیری 
از افزایش بی رویه آن، شرکت پشتیبانی امور دام همچون 
ماه های گذشــته و در جهت رفاه حال شهروندان، اقدام 
به برنامه ریزی هماهنگ جهت واردات و توزیع گوشت 

گرم کرده است.
وی با اشاره به واردات گوشــت از مبادی آسیای میانه و 
کشورهای ارمنستان و گرجســتان به استان اصفهان، 
گفته بود این کار زیر نظر شرکت پشتیبانی امور دام و با 
نظارت کامل سیســتم تنظیم بازار در بین اتحادیه های 
کارمندی، کارگری، فرهنگیان و فروشگاه های زنجیره ای 

کوثر عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان:

واردات گوشت گرم قرمز به اصفهان متوقف شد

با مسئوالن

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان اصفهان:

ورود هلو از ترکیه به کشور کذب است

 نشـانی  که رعـایت
نمی شـود

» استــاندارد«
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حجت االســام علیرضا امینی، کارشناس مســائل دینی 
اظهارکرد:پیاده روی اربعین خودش هدف است و ما پیاده روی 
نمی کنیم تا برســیم و مقیم کربا شویم بلکه در باب زیارت 
اربعین و پیاده روی اربعین خود این پیاده روی هدف است و 

بنابراین مسیر پیاده روی عبادتگاه می شود.
این کارشــناس دینی با بیان اینکه در پیاده روی به ســمت 
کربا خیلی از ثواب ها با حج و عمره مقایسه شده است و این 
بی دلیل نیســت، عنوان کرد: هیچ عملی پر ثــواب تر از این 
نیســت که پیاده به زیارت مزار مطهر امام حسین)ع( بروی 

 و این ثواب باعث می شــود تا انســان این مسیر را دست کم 
نگیرد.

وی مطرح کرد: در روایت داریم که برای هر قدم زائر به سمت 
کربا ثواب یک حج و یک عمره ثبت می شــود و ویژگی این 
سفر تاش است؛ مسیر اربعین، مسیر بندگی است که باید 
آداب آن را به جا آورد و هر کس توفیــق پیاده روی اربعین 
را پیدا کرد باید متوجه باشــد که نباید برای تن و جسمش 

برنامه ریزی کند.
امینی ادامه داد: حواسمان باشد که سازندگی روح در اولویت 

قرار دارد و خوش خوراکی ممنوع است؛ شکم گرسنه و ذکر 
الهی، انسان را به ماقات خدا نزدیک تر می کند. موکب ها را 
به نحوی انتخاب کنید که قبل از اذان  در آنها مستقر شده و 
تعقیبات نماز را انجام دهید و نمــاز را اول وقت به جا آورید؛ 
موکب های خوش پذیرایی کننده، می تواند انسان را از هدف 

دور کند.
وی یادآوری کرد: شرکت در روضه ها در این ایام خوب است 
اما شرکت کردن در روضه ای که خود سیدالشهدا)ع( در ایام 
اربعین و در مسیر پیاده روی برپا کرده اند چیز دیگری است. 
باید حواسمان باشد که همیشه و هر سال دشمنان نسبت به 
سال قبل عصبانی تر هستند و ممکن است بخواهند در مسیر 
نزاع به راه بیندازند تا حواس زائران پرت شود؛ بنابراین باید از 

مسیر مراقبت کرد تا مشغول این گونه مسائل نشویم.
این کارشناس مســائل دینی خاطرنشان کرد: اربعین باعث 
وحدت کل بشریت می شــود و آن زمانی که انسان می بیند 
یک پیام آنچنان فراگیر می شــود که همه انسان ها آن را سر 
می دهند، باید به نصرت الهی امیدوار شــد؛ در اربعین همه 
آمده اند و این یعنی نصرت الهی نزدیک است و به ظهور که 

پیام آن باید بین المللی شود، نزدیک می شویم.
وی در ادامه افزود: در اربعین بــا صدای بلند اعام می کنیم 
که اسام باقی اســت و حسین)ع( زنده اســت و در روایات 
اهل بیت)ع( و در البه الی برخی مســائل که به نظر می رسد 
جزئی است، مانند انگشتر در دســت راست کردن، پیشانی 
بر خاک گذاردن، بســم ا... خود را بلند خواندن و 54 رکعت 
نماز در روز خواندن، زیارت اربعین نیز جاسازی شده است و 
اصرار اهل بیت)ع( چنین حسی به انسان می دهد که زیارت 

اربعین مهم تر است.
امینی در پایان گفت: تا قیام قیامــت باید مردم بفهمند که 
زیارت اربعین ارزش دیگری دارد و خوشا به حال کسانی که 
قدم هایشان سهمی در بقای اسام و مکتب امام حسین)ع( 
دارد؛ در این زمان هم، اقامه دین را امام حسین)ع( عهده دار 
شده و اربعین پیامی اســت که عده ای می خواهند در نور و 
علیه ظلم قدم بردارند؛ در این صورت موظفیم درمقابل ظلم 

مستکبران فریاد برآوریم.

»زرد«؛ پر فروش ترین فیلم هفته گذشته در ایران
فیلم مصطفی تقی زاده تنها یک هفته پس از اکران، گــوی رقابت را از »نگار« ربود و فیلم 

رامبد جوان بعد از چند هفته صدرنشینی، در ردیف دوم جدول قرار گرفت. 

تاییدیه حضور در خارج از کشور
یکی از عوامل تایید حضور افراد در خارج از کشــور این اســت که 
عکسی در کنار تعدادی کبوتر در خیابان بگیرد. از بس که کبوتر های 
وطن به لطف رفتار دوستانه هموطنان آدم گریز هستند، این تصاویر 

تاییدیه حضور در خارج از کشور محسوب می شود.

اینستاگردی

اکران

 چهارباغ، میزبان دو بازیگر ایرانی
 می شود

کاوه صباغ زاده، حامد کمیلی، ســارا بهرامی و سایر عوامل فیلم 
»ایتالیا ایتالیا« امروز میهمان اصفهان هســتند و در کنار مردم به 

تماشای این فیلم خواهند نشست. 
از »ایتالیــا ایتالیــا« در روزهای اکــران خود اســتقبال خوبی 
صورت گرفت. این فیلم، امروز و در سه ســانس ۱۶:۳۰ ، ۱۸:۳۰ 
 و ۲۰:۳۰ بــا حضور عوامــل آن، در پردیس ســینمایی چهارباغ 

اکران می شود.

در شهر

دهم آبان ماه برگزار می شود؛

 انتخابات هیئت مدیره 
خانه مطبوعات استان اصفهان

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
اســتان اصفهان، حجت االســام  حبیب رضــا ارزانی، 
برگزاری انتخابات خانه مطبوعات به صورت الکترونیکی 
و سراســری را بیانگر همت دولت برای ارتقای جایگاه 
خانه های مطبوعات کشــور عنوان کرد و اظهار داشت: 
برگزاری ایــن انتخابات افزایش کارایی و شــفافیت در 

عملکرد خانه های مطبوعات را در پی دارد. 
وی از خانه مطبوعات اســتان اصفهــان، به عنوان یک 
تشــکل صنفی پر قدرت و با سابقه ۲۰ ســاله در استان 
و نخستین خانه مطبوعات کشــور نام برد و افزود: خانه  
مطبوعات می تواند با پشتوانه اعضای خود در پاسخگویی 
به مطالبات آنها، ارتباط دوســویه، مســتمر و معطوف 
به منافع صنفی را با سایر دســتگاه ها و نهادهای استان 
ایجاد کنند و ما نیز باید همه توان خود را در تقویت این 

تشکل ها به کار بگیریم. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: همکاری تمامی اصحاب رســانه در 
این انتخابات و گزینش افراد با ســابقه، فعال و دلسوز، 
می تواند بر احقاق حقــوق خبرنگاران از طریق پیگیری 

این تشکل بیفزاید.
وی بیان کرد: تاکنون انتخابات هیئت مدیره ۲4 استان به 
صورت الکترونیک در سال گذشته برگزار شده است و با 
تصویب شورای مرکزی خانه های مطبوعات کشور و اباغ 
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی به استان ها، 
انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات اســتان اصفهان 
همزمان با 7 استان دیگر در ۱۰ آبان ماه امسال به صورت 

الکترونیک برگزار خواهد شد.
اعضای خانه های مطبوعات استان می توانند با مراجعه 
به سایت  khanehmatbooat.ir نسبت به رفع نقص 
ثبت نام و بارگذاری مشخصات خود اقدام کنند. همچنین 
افرادی کــه تاکنون عضو خانه مطبوعــات نبوده اند نیز 
می توانند با ثبت نام در این سامانه الکترونیک، نسبت به 

ارائه درخواست عضویت خویش اقدام کنند.

کارشناس مسائل دینی:

اربعین،باعث وحدت کل بشریت می شود

حصر وراثت
7/399  ســپهدار زمانی دارای شناسنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 
303/96 ح ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علمدار زمانی به شناســنامه 39 در تاریخ 96/4/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ماه سلطان رمضانی 
فرزند حسن، ش.ش 11 متولد 1330 صادره از دهاقان )همسر متوفی( 2- سپهدار 
زمانی فرزند علمدار، ش.ش 4 متولد 1349 صادره ازدهاقان )پسر متوفی( 3- قاسم 
زمانی فرزند علمــدار، ش.ش 28 متولــد 1352 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 
4- احمدرضا زمانی فرزند علمدار، ش.ش 22 متولد 1354 صادره از دهاقان )پســر 
متوفی( 5- مهدی زمانی فرزند علمدار ، ش.ش 13 متولد 1355 صادره از دهاقان 
)پســر متوفی( 6- محمد زمانی فرزند علمدار، ش.ش 943 متولد 1356 صادره از 
دهاقان )پسر متوفی( 7- جمال زمانی فرزند علمدار، ش.ش 26 متولد 1359 صادره 
ازدهاقان )پسر متوفی( 8- بهمن زمانی فرزند علمدار، ش.ش45 متولد 1360 صادره 
از دهاقان )پسر متوفی( 9- پری زمانی فرزند علمدار، ش.ش 28 متولد 1352 صادر 
از دهاقان )دختر متوفی( 10- زهرا زمانی فرزند علمــدار، ش.ش 50 متولد 1364 
صادره از دهاقان )دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/218 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )246 کلمه،3 کادر(  
ابالغ 

7/197   شــماره ابالغنامــه: 9610100351106592 شــماره پرونــده: 
9509980351100882 شماره بایگانی شعبه: 950955 آگهی ابالغ دادخواست و 
ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای عبدالرضا صادقی، تجدید نظر خواه آقای محمود 
مومنی دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده عبدالرزاق صادقی 
نسبت به دادنامه شماره 9609970351100587 در پرونده کالسه 950955 ح/ 11 
شعبه 11 حقوقی اصفهان تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبًا 
به این دادگاه ) اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356( ارائه نماید. در غیر این صورت پس 
ازانقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد 
شد. م الف:20653 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )170 کلمه،2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7 شــماره ابالغنامــه: 9610106793801258 شــماره پرونــده:  /33
9609986793800547 شــماره بایگانی شــعبه: 960547  آگهــی ابالغ وقت 
رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای روح ا... لطیفی، خواهان آقای مهدی اژدری 
دادخواستی به طرفیت خوانده روح اله لطیفی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه 
)اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609986793800547 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف 
اصفهان )مجتمع شــهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/27 
ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م 
الف: 19462 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع 

حرم( )164 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده  شــماره   9610100350106477 ابالغنامــه: شــماره   7 /34

9609980350100558 شماره بایگانی شعبه:960695 ابالغ شونده حقیقی: اکبر 
صادقی فرزند رضا، سید عبدا... موسوی نافچه، حسین علی موسوی، علی محمدی، 
حمید شــیرانی همگی به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/08/29 
دوشــنبه ســاعت: 11/15 ،محل حضور: اصفهــان- خ چهارباغ باال- خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در 
خصوص دعوی رضا ماهرانی برزانی و علی صادقی  به طرفیت شــما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و 
مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت 
ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین 
 واحد قضائی مراجعه نماییــد. م الف:19381 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغنامــه: 9610106805100942 شــماره پرونــده:  /390
9609986805100371 شــماره بایگانــی شــعبه: 960371   خواهــان آقای 
محمدرضا خســروی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم ثریا جهانبخش فرزند 
لطف اله به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805100371 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 3( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/29 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 م الف: 21644 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)160 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7 شــماره ابالغنامــه: 9610106805100939 شــماره پرونــده:  /391
9609986805100369 شــماره بایگانــی شــعبه: 960369  خواهــان آقای 
محمدرضا خســروی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم ثریا جهانبخش فرزند 
لطف اله به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986805100369 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره 
3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/08/29 ساعت 8/30  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه 
شورای حل اختالف( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 م الف: 21642 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( 

)160 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/392 در خصوص پرونده کالسه 960229 خواهان آقای عباس بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه بانضمام مطلق خسارات به طرفیت فرشاد بازگیر تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/8/29  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:21614 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل

 اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9610106794800829 شــماره پرونــده  7 شــماره ابالغنامــه: /393
:9509986794800606 شــماره بایگانی شــعبه:950606 ابالغ شونده حقیقی: 
مهدی شاه نظری به نشانی اصفهان شهر مجلسی محله سپهر خ آسمان سپیده 2 
پالک 7، تاریخ حضور:1396/08/30 سه شنبه ساعت: 18 ،محل حضور: اصفهان- 
خیابان ســجاد- خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مسعود خان محمدی خشوئی به طرفیت شما در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این 
ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت 
کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت 
نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به 
نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:20600 شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

7/379 شــماره پرونده: 139604002003000276/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9600576/1 شــماره ابالغیه: 139603802003000164 بدینوســیله به آقای 
محمد حسین محمد شریفی، نام پدر: علی، تاریخ تولد: 1344/07/20 ، شماره ملی: 
1290202990 شماره شناسنامه: 291 به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان 
شریف واقفی کوچه 47 روبروی طباخی موجودی کدپستی 8189735778  ابالغ 
می شود که سرپرستی منطقه 3 بانک شهر اصفهان به استناد قرارداد بانکی شماره 
267/700/193516/5-93/6/18 جهت وصول مبلغ 6/000/000/000 ریال بابت 
اصل و مبلغ 157/808/219 ریال بابت ســود و مبلغ 5/848/736/858 ریال بابت 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/3/10 به انضمام ذمه روزانه به مبلغ 6/073/454 
ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی به طلب اضافه می گردد  طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9600576 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 96/4/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمایید،  عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف: 22345 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان)200 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

7/216  شماره: 96/921484424-96/7/5 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک 3267 فرعی از 11548  اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام سید نجم الدین سعادتی فرزند سید حسین در جریان ثبت است 
و رای شــماره 139560302027016429 مورخ 1395/12/9 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/8/21 روز یک شــنبه 
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 
اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه خواهد داد.  م الف:21388 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)271 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/219 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  5 فرعی مجزا شده 
از پالک 6381 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی ربانی 
خوراسگانی فرزند حسن در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده طبق رای شماره  139660302027001623- 96/2/16 مفروز گردیده 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1396/8/20 ساعت 9 در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید.  م الف:21537 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)187 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/334  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3276 فرعی از 11548  
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام غالمرضا سلطانی 
فرزند منوچهر در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027003979 مورخ 
1396/4/12 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/8/14 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
 اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه 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:22352 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/374 شــماره صادره : 1396/42/424289 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب مغازه پالک شــماره 4130/5 مجزی شــده از اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد اقاجان دستجردی فرزند قربانعلی 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 96/08/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 م الف: 22477 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 
کلمه، 2 کادر(

کارتونیست اصفهانی؛ برنده جایزه نخست 
جشنواره »اولنس کارتوناله« بلژیک

 نگین نقیــه، عضو خانــه کاریکاتور حوزه هنــری اصفهان که به 
تازگی توانســته جایزه نخســت جشــنواره »اولنس کارتوناله« 
بلژیــک را از آن خود کند، در مورد شــکل گیری ایــن اثر گفت: 
ایده آن به دلیل خشکی زاینده رود به ذهنم رســید و آن را با نام 
»زن دهقان« در بخش کشــاورزی بیست و هشــتمین جشنواره 
 جهانی »اولنس کارتوناله« بلژیک شــرکت دادم و مقام اول را نیز 

کسب کردم.

جشنواره

به نقل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی در حاشیه نشست شورای 
ثبت ملی آثار تاریخی استان اظهار داشــت: در این نشست 
طرح های اولیه ویژه ثبت ملی چند اثر تاریخی در سطح استان 
مطرح شد و برای تهیه پرونده و ارسال به شورای ملی، ثبت آثار 

تاریخی کشور مورد تایید قرار گرفت.
فریدون الهیاری تاکید کرد: قلعه تاریخی روســتای جندابه 

در شرق استان اصفهان و حمام و موزه خانعلی در شهرستان 
سمیرم، از جمله بناهای تاریخی تایید شده برای ثبت در این 

نشست است.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، در ادامه به تاش 
برای حفاظت از آثار تاریخــی اصفهان پیش از دوران صفوی 
اشاره کرد و افزود: در محور شمال شــرق شهر اصفهان و در 
محدوده خیابان ولیعصر و در امتداد بــازار بزرگ و تاریخی 
اصفهان، طرح ثبت بازار تاریخی غــاز اصفهان نیز مطرح و با 

اکثریت آرا تایید شد.
وی گفت: شواهد تاریخی حاکی است که برای نخستین بار 

این بازار تاریخی در سده پنجم هجری قمری )دوران ساجقه( 
ایجاد شده و پس از آن در سایر ادوار تاریخی بسط و گسترش 
یافته اســت. در حریم این بازار تاریخی بناهای ارزشمندی 
همچون امتداد بازار اصفهان، کاروانسراهای تاریخی، بخشی از 
کنیسه های اصفهان و همچنین مسجد تاریخی کمرزرین قرار 
گرفته است. الهیاری اضافه کرد: طرح ثبت ملی مسجد جامع 
شهرستان سمیرم، یک خانه تاریخی در شهر تاریخی زواره و 
یک خانه تاریخی نیز در روســتای قارنه در شرق شهرستان 
اصفهان، از دیگر آثار تاریخی تایید شده در این نشست برای 

ارسال به شورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

تایید ثبت بازار تاریخی »غاز« 
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ویژه 

محققان دانشگاهی در سنگاپور روبات ماساژوری ساخته اند که قابلیت تقلید 
حرکات دست انسان و انجام فیزیوتراپی را دارد.

این روبات، متخصص ماساژ کمر و پا بوده و حرکت کف دست انسان و انگشتان 
او هنگام ماســاژدرمانی و فیزیوتراپی را تقلید می کند. این روبات در حقیقت 
پاســخی به کمبود نیروی کار انســانی و چالش مربوط به کیفیت در صنعت 
خدمات درمانی این کشور بوده و در مرکز درمان های سنتی چینی فعالیت خود 
را آغاز کرده است. روبات  Emma3.0 درحقیقت سومین نسل از روبات های 
ماساژوری است که از ســال گذشــته نمونه ای از آن رونمایی شد و محققان 
دانشگاه فناوری نانیانگ آن را طراحی کرده اند. روبات با استفاده از حسگرهای 
مختلف و هوش مصنوعی، میزان گرفتگی تاندون و عضالت را می ســنجد.

محققان معتقدند با کمک این روبات می توان دردهای مزمن را در بدن انسان 
مدیریت کرد. همچنین این روش درمانی  ارزان و کم هزینه، در کشورهایی به 

کار گرفته می شود که هزینه های درمانی بسیار باالست.

 آغاز به کار روبات فیزیوتراپ 
در سنگاپور

ژاکتی که به طور خودکار دمای خود را 
تنظیم می کند

ژاکت جدیدی به نــام Kinesix به تازگــی روانه بازار شــده که مجهز به 
حسگرهای پیشرفته است و می تواند با بررسی دمای محیط بیرون از لباس، 
دمای آن را به طور خودکار تنظیم کند تا از سرد یا گرم شدن بیش از حد بدن 

فرد جلوگیری شود.
فعال سازی منابع تولید گرما، از طریق بلوتوث و به صورت تکی یا گروهی و با 

استفاده از یک برنامه هوشمند همراه ممکن است.
در گرم ترین حالــت، درجه هر یک از منابع گرمایی ۴۰ درجه ســانتیگراد 
خواهد بود و با هر بار شارژ این منابع می توانند تا سه ساعت فعال باقی بمانند.
در حالت خودکار، گرم کردن لباس بدون نیاز به دخالت انســان صورت می 
گیرد و حسگرهای گرمایی خود وظیفه صدور فرمان گرم کردن را بر عهده 
می گیرند. این لباس در برابر نفــوذ آب مقاوم بــوده و در صورت وزش باد 

غیرقابل نفوذ است.
لباس یادشده هشت جیب دارد که دو جیب آن برای قراردادن باتری در نظر 
گرفته شده است. فروش این لباس از اوایل زمستان به قیمت ۵۵۹دالر آغاز 

می شود.

یک شرکت خودروسازی، بستری برای ساخت کامیون های مختلف طراحی 
کرده که با سلول سوختی هیدروژن کار می کند و قابلیت فراهم کردن برق و 

آب در مواقع اضطراری را دارد.
باتوجه به تندبادها و بالیای طبیعی که در این اواخر در آمریکا اتفاق افتاده، 
شرکت جنرال موتورز طرحی را برای مقامات ارتش رونمایی کرده که احتماال  
در این موارد کارآمد خواهد بود. این شرکت از GM SURUS رونمایی کرده 
که در حقیقت یک پلتفورم با چهار چرخ اســت و مــی تواند ماموریت های 

مختلفی انجام دهد و حتی به طور خودران عمل کند.
این شرکت معتقد اســت  کامیونی که روی این پلتفورم قرار گیرد عالوه بر 
کاربردهای نظامی، طی بالیای ناگهانی می تواند پشتیبانی اضطراری فراهم 
  Hydrotec   کند. این پلتفورم دارای سیستم سلول سوختی جدیدی به نام
است که الکتریسیته را برای موتورهای الکتریکی هر محور فراهم می کند. این 

خودرو می تواند با یک بار شارژ هیدروژن ۴۶۶ کیلومتر طی کند.

علم پژوهی

رجیستری گوشی موبایل برای مردم هزینه ندارد
در پی انتشار اخباری مبنی بر هزینه ای که طرح رجیستری موبایل به مردم تحمیل می کند و نیز 
غیرفعال شدن گوشی های موبایل در دست مردم با اجرایی شدن این طرح، رییس سازمان ارتباطات 

رادیویی این اخبار را تکذیب کرد. این طرح از ۲۸ مهرماه شروع می شود.

 کامیونی که برق و آب تولید 
می کند

توسط ۲ گروه از محققان؛

یک ماده گمشده در جهان 
کشف شد

دوگروه از محققان در انگلیس و فرانسه به طور جداگانه 
ماده گمشده ای را کشف کرده اند که کهکشان ها را به 

هم متصل می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاپیوالر مکانیک، 
یکی از بهترین راه های مطالعه جهان، خلق نمونه ای از 
آن، در رایانه و مطالعه آن به صورت شبیه سازی است.

به عنوان مثال ماده تاریک با مطالعه شــبیه سازی ها 
کشف شد. درهمین راستا این شبیه سازی ها پیش بینی 
کرده اند که تمام کهکشان های جهان باید به رشته های 
بلندی متصل باشند که از یک ماده معمولی ساخته اند؛ 

البته این ماده تاکنون رصد نشده است.
اکنون دو گروه جداگانه از محققان دانشگاه کالج لندن 
و موسسه آستروفیزیک در اورسی فرانسه، توانسته اند 
این رشــته ها را رصد و ثابت کنند شــبیه سازی های 

جهان درست هستند.
سال هاست که دانشمندان طبق شبیه سازی های متعدد 
وجود رشته های بلند از باریون را در جهان پیش بینی 
می کنند که بین کهکشان ها وجود دارد و آنها را به هم 

متصل می کند.
باریون، یک ماده »ســاب اتومیک« ترکیبی است که 
از سه کوارک ســاخته شده اســت و به خانواده ذرات 
هادرون تعلق دارد؛ به همین دلیل این رشته ها اهمیت 

خاصی دارند.
اگر رشته ها وجود نداشته باشند یا اندازه آنها کوچک تر 
یا بزرگ تر از میزان پیش بینی شــده باشــد، می توان 

نتیجه گرفت که نظریه ها اشتباه هستند.
اما مشکل اینجاست که رشته ها چنان دور از هم و سرد 
هستند که نمی توان با تلسکوپ آنها را مشاهده کرد.دو 
گروه از محققان به طور جداگانه راه حل هوشمندانه ای 
ارائه کردنــد. آنها به جــای مطالعه فضــای میان دو 
کهکشــان، ســعی کردند همزمان فضــای بین همه 

جفت های کهکشان در جهان را مطالعه کنند.
برای این منظور  آنها صدهــا هزار عکس از جفت های 

کهکشانی را  از ماهواره پالنک بررسی کردند.
با ایــن روش آنها ســیگنال های ضعیف رشــته های 

کهکشانی را قدرت بخشیدند تا قابل ردیابی شوند.
با توجه به این سیگنال ها، نه تنها در جهان ذرات باریون 
وجود دارد بلکه طبق پیش بینی نظریه، تعداد آنها به 
حدی است که به یکدیگر متصل  می شوند و رشته ها 
را تشــکیل می دهند؛ اما نمی توان با تلســکوپ های 

معمولی آن را مشاهده کرد.

 چطور گوشی سایلنت خود را
پیدا کنیم؟

ایســنا: گوگل هوم )Google Home( یکــی از محبوب ترین و 
پرطرفدارترین اسپیکرهای گوگل است که این روزها در رقابت با 
اسپیکرهای اکوی آمازون، قصد دارد با معرفی قابلیت ها و امکانات 

جدید دیگر، طرفداران بیشتری را به سمت خود بکشاند.
یکی از این ویژگی ها و قابلیت های جدید که قرار اســت به گوگل 
هوم اضافه شود، دستور صوتی »گوشی همراه من را پیدا کن« است 
که به کاربران اجازه می دهد با گفتن این دســتور صوتی، گوشی 
 خود را بیابند که در خانه گم شــده و فراموش کرده اند آن را کجا 

گذاشته اند.
گوگل اخیرا این قابلیت جدید را به اسپیکر معروف و محبوب خود 
اضافه کرده است؛ بنابراین کاربران گوگل هوم قادر خواهند بود این 

ویژگی جدید را به زودی تست و آزمایش کنند.
دستورهای صوتی نظیر » گوشــی من کجاست؟« و »گوشی من 
را پیدا کن« قادر هستند گوشی کاربران را پیدا کنند. نکته جالب 
اینجاست که این اســپیکر قادر اســت حتی صدای گوشی های 
هوشــمندی را که در حالت بی صدا قرار دارند، باال برده و آن را از 
حالت بی صدا خارج کند تا با به صدا درآمدن زنگ گوشــی، کاربر 

آن را پیدا کند.

آیا ZTE هم به دنبال ساخت یک 
گوشی تاشو است؟

دیجیاتو: از حدود یک ماه قبل شایعاتی درباره انتشار یک موبایل 
هوشمند تاشــو توســط کمپانی چینی »زد تی ای« منتشر شده 
بود و حاال خبر می رســد که نه تنها این موبایل تولید شده، بلکه 
توانسته چراغ سبز کمیسیون ارتباطات آمریکا موسوم به FCC را 

دریافت کند.
Axon M قرار اســت از دو صفحه نمایش مجزا که از طریق یک 
لوال به هم متصل شده اند، برخوردار باشد که باعث می شود یکی 
از نخستین دستگاه هایی باشــد که امکان تجربه همزمان موبایل 

و تبلت با صفحه نمایش ۶/۸ اینچی را برای کاربر فراهم می کند.
بجز مورد باال و تصاویر تایید نشــده، اطالعات بیشتری درباره این 
موبایل منحصر به فرد ارائه نشده است. با این حال اسناد لو رفته از 
موبایل های تایید شده توسط FCC برخی ویژگی های این موبایل 

را روشن تر می کند.
بر این اســاس Axon M از اندروید نوقا برخــودار بوده و احتماال 
توســط اپراتور AT&T در آمریکا عرضه می شــود. عالوه بر این 
محصول جدید زد تی ای به قابلیت اتصــال LTE، بلوتوث ۴.1 و 

چیپ NFC مجهز خواهد بود.
گفتنی اســت هر دســتگاهی که از ســخت افزارهــای رادیویی 
بهره می برد، بایــد مجوزهــای الزم را از FCC دریافــت نماید. 
این رگوالتوری اطمینــان حاصل می کند کــه محصوالت مورد 
اشــاره باعث تداخل در امواج نمی شــوند یا کاربران را در معرض 

فرکانس های رادیویی خطرناک قرار نمی دهند.
از آنجایی که این کمیسیون آمریکایی دیگر سخت افزارهای موبایل 
را آزمایش نمی کند، اطالعات بیشــتری درباره این اسمارت فون 

منتشر نشده است.
در پایان بایــد گفت که Axon M قرار بود در اوایل ســال ۲۰1۸ 
معرفی شود؛ با این حال پس از آن گزارش هایی مبنی بر معرفی آن 

در بیست و پنجم مهر نیز منتشر شد.

 معرفی لپ تاپ های جدید 
HP و پرقدرت

 به گزارش مشرق، شرکت اچ پی به زودی مجموعه تازه ای از لپ 
 Spectre« را عرضه می کند که »Spectre« تاپ های ســری
۱۳« و »Spectre x۳۶۰« نام دارند. هــر دو مدل& مجهز به 
پردازنده های نسل هشتم »Core i5« و »Core i7« بوده و دارای 
یک ترابایت حافظه پرســرعت »PCIe SSD۹« است. همچنین 
این لپ تاپ های قدرتمند قابلیت نصب حداکثر 1۶ گیگابایت رم 

»LPDDR۳« را دارند.
»Spectre ۱۳« دارای بدنه آلومینیومی و نمایشــگر فوق دقیق 

۴K بوده و بلندگوهای آن در حاشیه نمایشگر قرار گرفته است.
عمر باتری این لپ تاپ 11.۵ ســاعت اســت و شــارژ ۵۰ درصد 
 از باتری آن با فناوری شــارژ ســریع اچ پی در نیم ساعت صورت 

می گیرد.
»Spectre x۳۶۰« لپ تاپ قابل تبدیل به تبلت است که می توان 

آن را به میزان ۳۶۰ درجه تا کرد.
نمایشگر 1۳ اینچی باریک، حسگر اثر انگشت، دوربین مادون قرمز 
برای شناسایی چهره کاربر و بازکردن قفل، قلم دیجیتال سازگار 
با برنامه »Windows Ink« وینــدوز 1۰ از جمله امکانات این 

لپ تاپ است. قیمت این دو لپ تاپ هنوز اعالم نشده است.

خودروهای خودران، نقاط کور را 
می بینند

مهر: یکی از مشــکالت خودروهای خودران، عدم امکان مشاهده 
دقیق و کامل تمامی اجزای محیط اطراف و بخصوص برخی نقاط 
کور و زوایاست؛ اما یک دوربین جدید می تواند این مشکل را حل 
کند. به گزارش اوبرگیزمو، محققان دانشــگاه ام آی تی، فناوری 
جدیدی را در یک دوربین بــه کار گرفته اند کــه به خودروهای 
خودران امکان می دهد بخش هایی از محیــط پیرامونی خود را 

ببیند که پیش از این ممکن نبود.
دوربین یادشده با بررسی تغییرات تابش نور می تواند حدس بزند 
که در زوایای کور و غیرقابل دیدن چه موانع و اشیایی وجود دارد و 

بدین شکل از برخورد اتومبیل خودران با آنها جلوگیری می شود.
به عنوان مثال اگر فردی از پشت یک دیوار یا از گوشه ای غیرقابل 
دیدن از محیط اطراف به ناگهان به جلوی اتومبیلی خودران بپرد، 
دوربین ها و حســگرهای فعلی قابلیت شناســایی او را نخواهند 

داشت. 
اما دوربین جدید با سرعتی باال و با بررسی تغییر وضعیت تابش نور 
حاصل از حضور این فرد، می تواند هشدار الزم را به سیستم ترمز 

خودروی خودران منتقل کند.
این دوربین با موفقیت در شرایط مختلف و از جمله در زمان بارش 
باران آزمایش شده است. فناوری به کار گرفته شده برای تولید آن 
ارزان قیمت بوده و انتظار می رود در آینده نزدیک در خودروهای 

خودران به کار گرفته شود.

فناورانه

اگر خوب نقاشــی می کشــید و فکر می کنیــد که از 
 Speed Guess - دوســتانتان باهوش ترید، بــازی
Something یک چالش عالی برای شماست. در این 
بازی رقابتی آنالین که توســط کمپانی مشــهور زینگا 
طراحی شده، باید نام گزینه های مختلف را در یک بازه 

زمانی مشخص، با تماشای نقاشی آنها حدس بزنید.
با روند بازی های ســبک Trivia مثــل کوئیز آپ که 
 Speed آشــنایید؟ اگر پاســختان مثبت اســت، در
Guess  Something هم تجربه ای مشــابه چنین 
بازی هایی را خواهید داشــت، با این تفاوت که این بار 
به جای سواالت چهارگزینه ای، باید با تماشای نقاشی 

پاسخ چیستان ها را حدس بزنید.
این بــازی رقابتی آنالین دو حالت مســابقه دارد؛ یکی 

حدس سریع و دیگری مسابقه نقاشی. 
در مســابقه نقاشــی چند گزینه برایتان به نمایش در 

می آید که باید آنها را ترســیم کرده و به حریف آنالین 
خود نمایش بدهید تا او از طریق نقاشــی شــما، پاسخ 
چیستان را حدس بزند. بر عکس این حالت را هم در راند 

بعدی تجربه می کنید.
اما در Speed Guess یا حدس ســریع، اوضاع کمی 
متفاوت است. شــما و حریف که می تواند یک غریبه یا 
دوست فیسبوکی تان باشــد، باید در پنج راند، نقاشی 
هایی که بازی برایتان ترسیم می کند را به سرعت حدس 
بزنید و نام گزینه نقاشی را در فیلد خالی بازی بنویسید. 
در پایان پنج راند، کسی برنده است که با سرعت بیشتری 
نقاشی ها را حدس زده باشد. اگر نقاش ماهری باشید، هم 
از کشیدن نقاشی در بازی لذت برده و هم حریف را برای 
حدس بهتر چیستان راهنمایی خواهید کرد و راهنمایی 
بهتــر در Speed Guess - Something برایتان 

سکه و امتیاز بیشتری به ارمغان می آورد.
این بازی رقابتــی خالقانه را می توانید بــه رایگان و با 
استفاده از لینک  goo.gl/nVm8Aq  از گوگل پلی و 

اپ استور دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

تعــداد 1۰۰۰ مکعب واحد را به گونــه ای چیده ایم 
که یک مکعب بزرگ به طول یال 1۰ واحد تشــکیل 
داده اند. این مکعب بــزرگ را رنگ کرده و ســپس 
مکعب های کوچک آن را از هم جدا می کنیم. از این 
مکعب های کوچک واحد، چه تعدادی از آنها حداقل 

یک وجهشان رنگ شده است؟
الف( ۶۰۰  ب( ۵۲۰  ج( ۴۸۸  د( ۴۸۰  ه( ۴۰۰

  معمای شماره 2258

  جواب معمای شماره 2256

پاسخ معمای رسیدن به عدد 1۰۰ با استفاده از اعداد 
1 و7 و چهار عمل اصلی: دو تا از پاسخ های ممکن در 

ادامه آمده است:
1۰۰ = 77-177 )1

1۰۰ = ))7 ÷ 1(+7( × )7+7( )۲

به گزارش وب سایت techradar، شــرکت اینگرام مایکرو، 
به عنوان شرکتی که خدمات جانبی علم و فناوری را ارائه می دهد، 
با غول های تکنولوژی سامســونگ و آمازون یــک تفاهم  نامه  
همکاری امضا کرده تا بدین وســیله برای آن دسته از کاربرانی 
که می خواهند ازطریق گوشی های هوشمند خود به برنامه های 
ویندوز )ویندوز 1۰ مایکروسافت( دسترسی داشته باشند، راه 

حلی ارائه کنند.
کاربران با استفاده از این قابلیت جدید، قادر خواهند بود با نصب 
خودکار WorkSpace که متعلق به شرکت آمازون و دسکتاپ 

ویندوز است، یک دسکتاپ مجازی را روی گوشی های گلکسی 
نوت ۸، گلکسی اس ۸ و ۸ پالس خود، اجرا و از برنامه های ویندوز 
استفاده کنند. بدین ترتیب آنها می توانند با چند مرحله ساده، 
فضای رایانه خود را روی گوشی های هوشمندشان مشاهده کرده 

و آن را تحت کنترل بگیرند.
نحوه کار این قابلیت به این صورت اســت که دکس استیشن 
این گوشی ها را به انواع نمایشــگر فول اچ دی، موس و کی بورد 
متصل می کند تا برای کاربران تجربه کار با دسکتاپ رایانه روی 

گوشی های هوشمند را به ارمغان بیاورد.

این قابلیت برای مهندسان، دانشــجویان، اساتید دانشگاهی، 
کارمندان و همه آن کاربرانی که در بسیاری از مواقع نیاز است به 
فضای دسکتاپ رایانه شخصی خود دسترسی یابند، بسیار مفید 
و کاربردی به شمار می آید. سرویس WorkSpaces آمازون 
ساعتی ۲۲ سنت هزینه به همراه دارد و با پرداخت ماهیانه ۳۵دالر 
می توان به صورت نامحدود از آن استفاده کرد؛ ناتان توماس، مدیر 
کل شرکت اینگرام مایکرو، در این باره اظهار کرد که ترکیب دو 
محصول سامسونگ و آمازون، تجربه  کاملی از کار با دسکتاپ را 

برای کاربران در گوشی های هوشمند به همراه می  آورد.
موک اوه، نایب رییس بخش تجاری سامسونگ نیز خاطرنشان 

می کند: اجرای تمامی برنامه ها 
و اپلیکیشــن های اندرویــد و 
ویندوز روی گلکسی نوت ۸ و 
اس ۸ و اس ۸ پالس به کمک 
دکس سامســونگ، قابلیتی 
شگفت انگیز است که تا وقتی 
آن را تجربه نکنیــد به آن پی 
نخواهید برد. ما هــم اکنون با 
خدمات وب آمازون و اینگرام 
مایکرو کلود همکاری کرده ایم 
تا این امکان و قابلیت جذاب و 
شگفت انگیز را برای کاربرانمان 
فراهم آوریم. این قابلیت برای 
کاربران ســه گوشــی مذکور 
سامسونگ در کشورهایی نظیر 
استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، 
هلند، نیوزلند، انگلیس و آمریکا 
به مدت ۳۰ روز رایگان خواهد 
بود. البته این اســتفاده  رایگان 
۳۰روزه تنها درصورتی به آنها 

تعلق می  گیرد که از طریق برنامه  دکس رایگان ویندوز موجود در 
اپ استور سامسونگ گلکسی اقدام کرده باشند.

معرفی بازی Speed Guess - Something؛ 

حدس کلمات با کشیدن نقاشی

استفاده از ویندوز رایانه روی گوشی های سامسونگ

ایسنا: سامسونگ با همکاری شرکت های آمازون و اینگرام مایکرو قصد دارد با قابلیتی جدید، این امکان 
را برای کاربران ایجاد کند تا از طریق گوشی های هوشمند جدید )سری گلکسی( بتوانند از رایانه های 

شخصی شان نیز استفاده کنند.

فارس: انتشــار یک برنامه قالبــی بلوکه کننــده آگهی در 
فروشــگاه آنالین گوگل، باعث فریب ۳7 هزار کاربر شد که 
با نصب آن روی گوشــی های خود، امنیت شــان را به خطر 

انداختند.
به گزارش انگجت، انتشار این برنامه در فروشگاه گوگل، نشانه 
دیگری از اهمال و بی توجهی این شــرکت در جهت بررسی 

دقیق برنامه های اندرویدی است.
برنامه یادشده که »ادبالک پالس« نام دارد، افزونه ای است 

که برای مرورگر کروم طراحی شده تا جلوی نمایش تبلیغات 
مزاحم را بگیرد. اما این برنامه بعــد از نصب هیچ کار خاصی 
انجام نمی دهد. هنوز مشخص نیست برنامه یادشده چگونه 
توانســته فرآیند تایید چند مرحله ای سختگیرانه گوگل را 

پشت سر بگذارد.
 SwiftOnSecurity اولین بار یک شــرکت امنیتی به نام
قالبی بودن برنامه یادشده را گزارش داد و گوگل پس از اطالع 

از موضوع، آن را از فروشگاه آنالین خود حذف کرد.

فروشگاه آنالین گوگل برای اندروید 1۰ میلیون کاربر دارد 
که ۳7 هزار نفر از آنها در مدت زمان کم عرضه برنامه مذکور، 

آن را بارگذاری و نصب کردند.
SwiftOnSecurity می گویــد این برنامه توســط یک 
برنامه نویس متقلب طراحی شده که با اسامی مختلف دست 

به اقدامات مشابهی می زند.
برنامــه مذکور پــس از نصب، زبانــه های مختلفــی را در 
مرورگر کروم باز می کند و آگهــی هایی را نمایش می دهد 
 و احتمــاال اطالعات شــخصی کاربران را نیــز جمع آوری 

می کند.

۳۷ هزار کاربر مرورگر کروم، فریب برنامه قالبی را خوردند

دکس استیشن 
این گوشی ها را 

به انواع نمایشگر 
فول اچ دی، موس 
و کی بورد متصل 

می کند تا برای 
کاربران تجربه کار با 
دسکتاپ رایانه روی 
گوشی های هوشمند 

را به ارمغان آورد
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يادداشت
اهدای اعضای جوان21ساله به سه بیمارمغزی

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( اصفهان 
گفت: با اقدام خداپسندانه خانواده اصغرنادی زاده جوان ۲۱ساله ساکن اصفهان، 

اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی به سه بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
7/394 شماره آگهی: 139603902121000013 شماره پرونده: 139404002121000113 
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه: 9400153 تمامت 250 و پنج دوازدهم 
سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از 1709 ســهم ششدانگ پالک ثبتی 41 فرعی 
واقع در خمینی شهر 88 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر خیابان امیرکبیر 
تقاطع دوم کارخانه کیک تناول که حسب نامه شماره 1396/7/6- 960705841481811 
ثبت اسناد خمینی شــهر تمامت میزان فوق از پالک مذکور به نام مرتضی یاوری زاده فرزند 
علیرضا ذیل ثبت 30678 دفتر 83 صفحه 316 ثبت و سند صادر گردیده و محدود است: شمااًل 
به پی اشتراکی است با قطعه شــماره 40 به طول 89 متر شرقًا پی است به جاده انبارستان به 
طول 22 متر جنوباً به پی اشتراکی است با قطعه شماره 18 باقیمانده به طول 70 متر غرباً به جاده 
آسفالته همایونشهر به طول 22 متر همچنین آقای حسین مهرابی میزان 507 سهم مشاع از 
1709 سهم ششدانگ پالک مذکور مالکیت دارد که میزان مالکیت حسین مهرابی مفروز شده 
و تحت پالک 88/1710 مسبوق به سند می باشد با توجه به اینکه قسمتی از پالک جدا شده 
است پالک 88/41 به صورت باقیمانده می باشد که می بایست متعاقباً نسبت به اصالح حدود 
اقدام گردد حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس مقدار 250 و پنج دوازدهم سهم مشاع 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی از 1709 سهم بدهکار با مقدار دیگر از پالک 88/41 به مساحت 
1077/87 متر مربع و به صورت یک باب کارخانه با دیوارهای باربر و ستونهای میانی و سقف 
های تیرآهن و طاق ضربی بدنه ها یک متر ســنگ و مابقی کاشی کف ها سنگ و موزاییک 
درب و پنجره ها خارجی و داخلی پروفیل شیشه خور محل مذکور قسمتی یک طبقه و قسمتی 
به صورت دو طبقه می باشد همچنین قسمتی به صورت حیاط و قسمتی مشرف به گذر پشت 
شامل دو باب منزل مسکونی است و همچنین دارای عقب نشینی می باشد پالک فوق دارای 
اشتراکات آب و برق و گاز بوده که مقدار 250 و پنج دوازدهم سهم مشاع به استثنای بهای ثمنیه 
اعیانی از 1709 سهم ششدانگ ســهم ملکی مرتضی یاوری زاده فرزند علیرضا از ششدانگ 
دانگ پالک مذکور به انضمام قدر السهم از مشترکات آب و برق و گاز که قباًل در مقابل طلب 
محسن کمندی و نیم عشر اجرایی متعلقه موضوع پرونده اجرایی کالسه 9400153 بازداشت 
گردیده و به موجب گزارش کارشناس به مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و یکصد 
و سه هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال ) 2/359/103/764 ریال( ارزیابی شده است که از 
ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1396/8/16 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی 
شهر از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد  خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:5188 اداره اجرای 

اسناد رسمی خمینی شهر)565 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/35 شماره ابالغنامه:9610100350106497 شماره پرونده:9009980350100221 شماره 
بایگانی شعبه:900223 ابالغ شونده حقیقی: علیرضا ابوطالبی، سعید غفرالهی، صدیقه کاظمی، 
محمد کریم نیا همگی به نشــانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/09/01 چهارشنبه 
ســاعت: 9/45 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در خصوص واخواهی شما به طرفیت 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، 
ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد 
محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) 

شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و 
در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:19380 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/400 در خصوص پرونده کالسه 960892 خواهان رضا حاتمی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 11/000/000 به طرفیت حسن امین فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/9/1 ساعت 10/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 21588 شعبه 13 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/401 شماره ابالغنامه: 9610106794400987 شماره پرونده: 9609986794400847 
شماره بایگانی شعبه: 960848  خواهان آقای اردالن یداللهی دادخواستی  به طرفیت خوانده 
آقای حسین احمدی فرزند محمد به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره 
پرونده کالســه 9609986794400847 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان 
)مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/01 ساعت 10 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 21647 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/402 شماره ابالغنامه: 9610100352905939 شماره پرونده: 9509980365601240 
شماره بایگانی شعبه: 960838  آگهی ابالغ وقت رســیدگی به آقای مجتبی رحیمی، اتهام: 
آقای مجتبی رحیمی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی و ایراد ضرب عمدی آقای محمد 
شکرامرجی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509980365601240 
شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )103 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی  مورخ  
1396/09/04  ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن خوانده مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 312( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در دادگاه حاضر گردد. م الف:21639 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 

جزایی سابق( )155 کلمه، 2 کادر(
 ابالغ وقت رسیدگی

7/403 شماره ابالغنامه: 9610100370303152 شماره پرونده: 9309983642400891 
شماره بایگانی شعبه: 950077  محاکم کیفری یک دادگستری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالســه 950077 برای متهمین 1- حمزه رحیمی 2- کیوان قنبری 
3- رضا عسگری زاد فرزند علی داد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته 
جمعی نظر به متواری بودن متهم تقاضای کیفرخواســت نموده که رسیدگی موضوع به این 
شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه 1396/09/04 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین و در اجرای مقررات ماده 344 

قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر تا 
متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه ) اصفهان - خ چهار باغ باال- خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 460( حاضر گردند. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.آگهی 
دوبار به فاصله 10 روز به گونه ای که از تاریخ آخرین انتشــار تا وقت رسیدگی بیش از یکماه 
نگذشته باشد انتشار یابد. م الف:20657 شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( 

استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/404 شماره ابالغنامه: 9610100354504052 شماره پرونده: 9509980359400059 
شماره بایگانی شعبه: 960860  نظر به اینکه حسب شکایت دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
علیه آقای سروش عشقی مشهور به هوشــنگ باباخانی دائر بر جعل در سند رسمی و عادی 
و استفاده از سند مجعول در دادگاههای عمومی شهرســتان اصفهان مطرح شده که جهت 
رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ 
چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 343 ارجاع و به کالسه بایگانی 960860 ک 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 96/9/4 ساعت هشت و نیم صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف:21656 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی 

سابق( )179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/405 شماره ابالغنامه:9610106794800945 شماره پرونده:9609986794800385 
شماره بایگانی شعبه:960385 ابالغ شونده حقیقی: ســلطان موگوئی به نشانی اصفهان خ 
بهارستان غربی ک مخابرات ک گلستان فرعی 2، تاریخ حضور:1396/09/04 شنبه ساعت: 
16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرســه نیلی 
پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی ابوذر قدیری به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ 
 اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود 
و اســتثناء انجام می شــود بنابراین ضروری اســت نســبت به ثبت نام و مشــاهده این 
 ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، 
حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
م الف:21596 شــعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 

160 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/406 شماره ابالغنامه: 9610106794401028 شماره پرونده: 9609986794400870 
شماره بایگانی شعبه: 960871  خواهان آقای سعید صدری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
مهدیه بیگ محمدی فرزند سردار علی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار 
راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986794400870 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای 
مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/05 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد. م الف: 21660 شعبه 14 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای 
مدافع حرم( )156 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/407 شماره ابالغنامه:9610106795300653 شماره پرونده:9609986795300486 
شماره بایگانی شعبه:960490 ابالغ شونده حقیقی: ابراهیم صفرنژادشاد به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1396/09/05 یکشنبه ســاعت: 16 ،محل حضور: اصفهان- خیابان 
ســجاد- خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ســاختمان صبا- پالک 
57، در خصــوص دعوی عبدالحمیــد کالنی به طرفیت شــما در وقت مقــرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صــورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صــورت کاغذی در مــوارد محدود و 
استثناء انجام می شــود بنابراین ضروری اســت نسبت به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه 
و ابالغیه های آتی از طریق ســامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به ســامانه، حســاب 
کاربری) شناســه و رمــز( دریافت ننمــوده اید جهت ثبت نــام، به یکــی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
 م الف:20580 شــعبه 23 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختــالف اصفهان

) مجتمع شماره یک( ) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/408 در خصوص پرونده کالســه 960831 ش 5  خواهان احمدرضا بیگدلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سمیرا شــیروانیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه مورخ 96/9/7  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:21598 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/409 شماره ابالغنامه: 9610106837005075 شماره پرونده: 9609986837000361 
شماره بایگانی شعبه: 960402  آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
محمد علی عابدی فرزند محمد باقــر، خواهان خانم لیال محبی اشــنی فرزند محمد علی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده آقای محمد علی عابدی فرزند محمدباقر به خواسته مطالبه 
مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرســی  مطرح که به این ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609986837000361 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  
مورخ  1396/09/07  ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 203( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 
ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت 
به ثبت نام و مشــاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به 
 یکی از دفاتر خدمــات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد 
قضائی مراجعه نمایید. م الف:20654 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)256 

کلمه، 3 کادر(

اخباريادداشت

فرماندار شهرضا:

 مهم ترین چالش روستاییان
بحران آب است

فرماندار شــهرضا در همایش روز ملی روستا که در 
سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد، عنوان کرد: 
اعضای شوراهای اسالمی روستاها و دهیاران وظیفه دارند مشکالت 
مناطق روستایی را احصا و برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی کنند. 
محسن گالبی ادامه داد: اگر عقیده داریم که اقتصاد مناطق روستایی 
بر مبنای دامپروری و کشاورزی قرار دارد، باید برای حل مشکالت 
این دو بخش تالش کنیم تا معضالت اقتصادی روستاها هم برطرف 
شود. فرماندار شــهرضا گفت: یکی از مهم ترین چالش های فراروی 
روستاییان، بحران آب و فقر منابع آبی است که تالش شده با اتخاذ 
تدابیر کارشناسی در شهرستان تا حدودی با آن مقابله شود.گالبی 
اظهار کرد: پرکردن بیش از ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان 
اقدام قابل توجهی بود که در راستای اصالح بهره برداری از منابع آب 

در شهرستان صورت گرفت.

فرمانده انتظامی نطنز تاکید کرد:

 توجه صاحبان اصناف به اخذ 
پروانه کسب

فرمانده انتظامی نطنــز، در همایش پلیس و اصناف  شهرستان، به تالش های نیروهای انتظامی و نظامی نطنز
کشور در راه توسعه توانمندی های نظامی و تکیه بر خود به جای خرید 
سالح از خارج اشاره کرد و این مهم را نشانه اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران با بیش از هزاران جانباز، شهید و مفقود االثر دانست. سرهنگ 
علی بنی آدمی، به نقش مهم اصناف در حفظ اقتدار نظام اســالمی 
اشاره کرد و گفت: پشتیبانی اصناف در دفاع مقدس، کمک زیادی به 
جبهه ها کرد و امروز همکاری اصناف یا نیــروی انتظامی ازطریق 
نشست های اداره صنعت و معدن با اصناف و رساندن پیام های پلیس 
به آنها، باعث کاهش جرایم و سرقت ها در شهرستان شده است. وی 
همچنین به صاحبان اصناف هشدار داد به رعایت قوانین و اخذ پروانه 
کسب توجه کافی داشته باشند؛ زیرا هر چه اصناف قانونمندتر باشند 

نظم جامعه و امنیت آن بیشتر خواهد بود.

مدير جهاد کشاورزی فريدن خبرداد:

 ادامه برداشت سیب زمینی 
تا اواخر مهرماه

مدیر جهاد کشــاورزی فریدن، از برداشت محصول  سیب زمینی در سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی فريدن
کشاورزی شهرستان فریدن در ســال جاری خبر داد و افزود: این 
برداشت از اواسط شهریور ماه آغاز شده اســت و تا اواخر مهر ادامه 
خواهد داشت. رامین رســتمی اظهار کرد: انتظار می رود که حدود 
9۰هزار تن ســیب زمینی از این ســطح در کل شهرستان فریدن 

برداشت شود. 
وی همچنین در مورد ارقام کشت شده سیب زمینی در این شهرستان 
گفت: این ارقام شامل سیب زمینی های آگریا، آریندا، بورن، سانته، 
ساتینا، سانتانا، جیلی، میلوا، بامبا و ســاواالن بوده و دارای متوسط 

عملکرد ۲۵ تن در هکتار است.

شهرضا

 بامسئوالن

سرپرست شبکه دامپزشکی آران و بیدگل خبر داد:

آغاز مرحله دوم اجرای طرح 
واکسیناسیون تب برفکی

سرپرست شبکه دامپزشکی آران و   آران و بیدگل
بیدگل، با اشاره به آغاز اجرای طرح 
واکسیناســیون تب برفکی از ابتدای هفته گذشته برای 
دام های آران و بیدگل اظهار کرد: بــا اجرای مرحله دوم 
طرح واکسیناسیون بیماری تب برفکی، پنج هزار رأس گاو 
و گوساله و ۲۰ هزار رأس گوسفند و بز در این شهرستان 
واکسینه می شوند. احسان دشتبانی فینی با اعالم اینکه در 
این مرحله جمعیت گاوی واحدهای روستایی و صنعتی 
واکســینه خواهند شــد، به دامداران توصیه کرد ضمن 
همکاری با گروه های مبارزه با بیماری های دامی شبکه 
های دامپزشکی، از جابه جایی دام های خود بپرهیزند و 
توصیه های بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی را رعایت 
کنند تا ایمنی مناســب در برابر بیماری در دام ها ایجاد 

شود.  
وی با بیان اینکه تزریق این واکسن ها برای پیشگیری از 
بروز بیماری در دام های سبک و سنگین صورت می گیرد، 
تصریح کرد: نمونه گیری واحدهای مبتال به بیماری تب 
برفکی و تشخیص سویه های ویروس برای مقابله با بیماری 

های شایع بسیار مفید خواهد بود.

ريیس اداره کتابخانه های عمومی چادگان 
خبرداد:

 اهدای1386جلد کتاب
به کتابخانه عمومی چنارود

رییــس اداره کتابخانــه هــای عمومی  شهرستان چادگان گفت: کتابخانه عمومی چادگان
شــهدای چنارود واقع در روســتای فراموشجان از توابع 
بخش چنارود شهرســتان چادگان، در سال 9۵، تحت 
پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور تاسیس شد و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
مجتبی درویشی افزود: با توجه به نیاز و یکی از مشکالت 
کتابخانه عمومی شــهدای چنارود شهرستان، تعداد 3۱ 
کارتن کتاب شامل یکهزار و 386 نسخه به ارزش بالغ بر 
۱۱۰ میلیون ریال، از ســوی نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور به این کتابخانه عمومی ارسال شده است. درویشی 
خاطر نشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته، مشکالت 
کتابخانه در خصوص کمبود منابع با ارســال 3۱ کارتن 
کتاب از انتشارات روز و کتب ارزشــمند، برطرف و برای 
همیشه دارای ســهمیه کتاب، مجله و نشریات ماهیانه 

ازسوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی پیرامون وضعیت اقتصادی کشور 
تصریح کرد: به نظر می رسد وقت آن رسیده که یک انقالب 
اقتصادی رخ دهد. همان طور که انقالب اسالمی با محوریت 
سیاسی و ســپس انقالب فرهنگی در کشــور روی داد، این 
بار باید انقالب اقتصادی درخصوص اشــتغال، معیشــت و 
رونق اقتصادی انجام شود. این انقالب اقتصادی باید بر پایه 
سیاســت های کالن اقتصاد مقاومتی صورت گیرد که مقام 

معظم رهبری تعیین کرده اند.
حاجی دلیگانی با اشاره به ویرگولی که به اشتباه در بودجه 96 
آمده بود و سبب می شد مسئوالن حقوق مادام العمر دریافت 
کنند، تصریح کرد: در همین راستا طرحی ۲ فوریتی، امضا 
و مقرر شــد در ۲ هفته آینده به رای گذاشته شود. درنتیجه 
حقوق به اصطالح مادام العمری که از آن نام برده شــد و کار 
رسانه ای که صورت گرفت، خوشبختانه مجلس عقب نشینی 
کرد و مقرر شــد حذف شــود و ویرگول نیز بــه جای خود 

بازگردد.
وی با بیان اینکه این امر، امسال بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان 
بار مالی داشت، خاطرنشــان کرد: صندوق بازنشستگان هم 
که خود دچار مشکل است بار مالی برای آنها ایجاد می کرد و 

تا 6۰ سال ادامه داشت و تبصره بسیار بدی بود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به وضعیت بیمارستان گلدیس شاهین شهر 
بیان کرد: اقدامات بسیاری در این راســتا انجام داده ایم اما 
گالیه ای از مسئوالن قبلی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
و معاونت درمان دارم. آنچه دســتورش گرفته شده بود در 
اختیارشان قرار دادیم ولی در صحنه اجرا برخی موارد تغییر 
کرد. استفاده از امکانات سخت افزاری، هنر مدیریت مسئوالن 

بیمارستان را می طلبد.
دو میلیون فرصت شــغلی، در اختیــار اتباع   

غیرمجاز
وی بیان کرد: در مجلس قبل از وزیر کار طرح سوال کردیم 
که آن مجلس تمام شد؛ مجددا در این مجلس سوال کردم و 
قانع نشدم که به رای گذاشته شد و وزیر کار از مجلس کارت 
زرد گرفت؛ در حال حاضر بیش از 4 میلیــون بیکار داریم، 
درحالی که ۲ میلیون فرصت شــغلی در اختیار اتباع بیگانه 

غیرمجاز قرار دارد.
حاجی دلیگانی افزود: در گذشته ایرانیان سراغ برخی شغل ها 
نمی رفتند ولی اکنون تکنولوژی پیشــرفت کرده و ایرانیان 

مشتاق کار هستند، رضایت مندی از سراسر کشور بابت طرح 
این سوال بسیار فراوان بود.

وزير نفت، از بدعهدی توتال ناراحت است
وی پیرامون قرارداد نفتی ایران)IPC(  با توتال  تصریح کرد: 
معتقدیم این قرارداد خسارت محض بود و هست؛ ولی چون 
قائل به دموکراسی و مردم ساالری دینی هستیم، رای آورد و 
از همه ابزارهای قانونی استفاده کردیم و دادخواستی مبنی بر 
ابطال)IPC( با توتال را در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم 
که اکنون نیز درحال رســیدگی اســت ولی هنوز به نتیجه 

نهایی نرسیده است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر توتال با وجود اینکه چند ماه 
از انعقاد قراردادش می گذرد، کاری انجام نداده و همانند دفعه 
قبل در همین فاز به قولش عمل نکرده اســت. ۱6 سال ما را 
معطل نگه داشت و خسارات باالیی به کشور وارد کرد، شخص 
وزیر نیز از بدعهدی توتال ناراحت است و حتی شنیده شده 
که توتال علیه منافع ما با طرف مقابل قرارداد منعقد کرده و 

این امر نوعی بداخالقی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه متاســفانه هر ۲ طرح تونل سوم و سد آن و 
بهشت آباد متوقف اســت، بیان کرد: منتظر تعیین وزیر نیرو 
هستم تا ســوالی درباره دلیل توقف این طرح ها در مجلس 
مطرح کنم؛ چون از سرپرست وزارتخانه نمی توان سوال کرد.

حاجی دلیگانی گفت: همانند استان های سمنان، قم و دیگر 
استان ها که به دنبال انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس 
به فالت مرکزی هستند، استان اصفهان نیز باید این موضوع 

را دنبال کند.
مدير فعلی استان آرام است، ولی خاکی نبود

وی در پاسخ به ســوال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه 
ارزیابی شما از تغییرات گسترده اســتانداران چیست و آیا 
تغییر اســتاندار اصفهان در روند حل مشــکالت آب استان 
تاثیری می گذارد، افزود: اگر تغییر استانداران برمبنای این 
باشد که فرد بهتری براســاس وظایف جایگزین شود، برای 

همه خوب است.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه در اصفهان الزم است شاهد فعالیت 
بیشــتری باشــیم، تصریح کرد: به هر حال تصمیم گیرنده، 

وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری است.
وی خاطرنشان کرد: مدیر فعلی آرام بود ولی خاکی نبود واگر 
مدیر خاکی نباشد نمی تواند نتیجه بگیرد. ایشان تالش کرد 

ولی آن نتیجه ای که الزم است، حاصل نشد. 
بارها از استاندار اصفهان در این چند سال خواستم که همراه 
هم به سازمان برنامه و بودجه برویم، اما این امر اتفاق نیفتاد.

نماينده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی بیان کرد:

مدیریت فعلی استان، آرام بود ولی خاکی نبود

شاهین شهر نماينده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی، در نشست خبری با اصحاب رسانه  با بیان 
اينکه شرايط کشور در حال حاضر حساس است، اظهار داشت: اين حساسیت به مسئوالن و 
مردم گوشزد می کند که تقويت انسجام ملی بیش از پیش ضرورت دارد و در مسائلی که مرتبط با تهديدات 

آمريکا و افزايش تحريم هاست، بايد از داخل کشور صدايی واحد به خارج منتقل شود.
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با مسئوالن

اخبار

ابالغ وقت رسیدگی
7/410 شماره ابالغنامه:9610106794500806 شــماره پرونده:9609986794500333 
شماره بایگانی شعبه:960333 ابالغ شــونده حقیقی: حمید منصوری قلعه تکی فرزند حسن 
کدملی 1270827022 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/09/11 شنبه ساعت: 16 
،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مجید هدایت به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام 
می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از 
طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت 
ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 
به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:21595 شــعبه 15 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/411 شماره ابالغنامه:9610106794500805 شــماره پرونده:9609986794500332 
شماره بایگانی شعبه:960332 ابالغ شونده حقیقی: اکرم بخشیان لنجی فرزند عباس کدملی 
1289414084 به نشانی مجهول المکان، تاریخ حضور:1396/09/11 شنبه ساعت: 15/30 
،محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی مجید هدایت به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی 
به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های 
آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 
دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. م الف:21594 شعبه 15 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 157 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/412 شماره ابالغنامه:9610100350107164 شــماره پرونده:9609980350100371 
شماره بایگانی شعبه:960456 ابالغ شــونده حقیقی: فاضل بلوچی فرزند عبدالصاحب، سعید 
شاهی هر دو به نشانی مجهول المکان،  تاریخ حضور:1396/09/12 یکشنبه ساعت: 11/15 
،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در خصوص دعوی شرکت مهندسی امین بنا بن با مدیریت 
عاملی آقای حسین امین  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری است 
نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی 
از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترســی، به نزدیکترین واحد قضائی 
مراجعه نمایید. م الف:20658 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 165 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/413 شــماره ابالغنامه: 9610100352407566 شماره پرونده: 9509980352400554 
شماره بایگانی شعبه: 950697   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
سید ســروش پیامی فرزند پورمند، خواهان آقای حسین نیکدوســتی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقای سید سروش پیامی به خواســته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9509980352400554 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/18 ساعت 
 8 تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المــکان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یکــی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) 
اصفهان- کنار گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع 
قضائی امــور تجاری و بازرگانــی( مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
 م الف: 20633 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان 

)178 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
7/415 شــماره ابالغنامه: 9610100352407663 شماره پرونده: 9609980352400269 
شماره بایگانی شعبه: 960297   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم 
مهشید نوشاد فرزند مهدی، خواهان آقای رضا پور طاهر دادخواستی به طرفیت خوانده مهشید 
نوشاد به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9609980352400269 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و 
بازرگانی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1396/09/19 ساعت 8 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر اتوبان 
شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی( 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 20637 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان )178 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/416 شــماره ابالغنامه: 9610100352407586 شماره پرونده: 9609980352400254 
شماره بایگانی شعبه: 960282   آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین 
نعمتی گله پرده سری فرزند حسن، خواهان موسی عرب جعفری محمدآبادی دادخواستی به 
طرفیت خوانده آقای حسین نعمتی گله پرده سری به خواسته  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9609980352400254 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور 
تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/19 ساعت 10/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و 
بازرگانی( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 20631 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان )180 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/414 شــماره ابالغنامه: 9610100352407578 شماره پرونده: 9609980352400293 
شماره بایگانی شعبه: 960324   آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
1- مهدی باباییان پور فرزند حمید 2- بهزاد باباییان پور فرزند حمید، خواهان شرکت گروه بین 
المللی نصر سپهر دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- مهدی و 2 - بهزاد همگی باباییان پور 
به خواسته مطالبه وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609980352400293 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور 
تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/09/18 ساعت 10/30 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر 
اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی امور تجاری و 
بازرگانی( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 20638 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی اصفهان )198 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/418 شماره ابالغنامه:9610100354304485 شــماره پرونده:9609980362100305 
شماره بایگانی شعبه:960692 در خصوص گزارش علیه خانم مریم انصاریان پور فرزند حسین 
به اتهام مشارکت در دائر کردن مرکز فساد و فحشــا که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه 
کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کالسه 960692 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/9/22 ساعت 9 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امورمدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:20662 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی 

سابق( ) 148 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/417 شماره ابالغنامه:9610100350107136 شــماره پرونده:9309980350101205 
شماره بایگانی شعبه:931391 ابالغ شــونده حقیقی: هدایت اله محمدی به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1396/09/21 سه شنبه ساعت: 9 ،محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ 
باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333، در 
خصوص دعوی رضا فرزانه نیا  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 
خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری 
است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. 
چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 
نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد 
قضائی مراجعه نمایید. م الف:20656 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/419 شماره ابالغنامه:9610100354304491 شــماره پرونده:9409980360000393 
شماره بایگانی شعبه:960713 شاکی آقای سید شهداد علوی شکایتی به طرفیت آقای امین 
خاموشــی فرزند بابا به اتهام انتقال مال غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458 ارجاع 
 و به کالسه 960713 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1396/9/25 ساعت 9 تعیین شده

 اســت که به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکی و به تجویز ماده 349 
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خــود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
 م الف:20659 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( ) 152 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/420 شــماره ابالغنامه: 9610100351407636 شماره پرونده: 9609980351400682 
 شــماره بایگانی شــعبه: 960782  خواهان فایز ســلطان محمدی بروجنی دادخواستی به 
طرفیت  خوانده میثم محمدی پرست به خواسته مطالبه وجه چک- مطالبه خسارت دادرسی- 
تامین خواسته- مطالبه خسارت تاخیر تادیه- اعســار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980351400682 شعبه 14 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/29 و ساعت 11/30 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
 المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
 می گردد تا خوانــده ظرف یک ماه پــس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر دادگاه ) اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
 شــماره 323( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گــردد. م الف:21633 
کلمــه،   166 اصفهــان)  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   14  شــعبه 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/421 شــماره ابالغنامه: 9610100350707426 شماره پرونده: 9609980350700635 
شماره بایگانی شعبه: 960766  خواهان مهدی خرد پیشه فرزند محمد  دادخواستی به طرفیت  
خواندگان محسن امیدانی فرزند محمد و محمد علی باقری گله فرزند مراد به خواسته مطالبه 
وجه چک و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه 3 اتاق شماره 311  
ارجاع و به کالسه 960766  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/10/02 و ساعت 10/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:21648 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان) 181 کلمه، 2 کادر(

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
شماره مکانیزه: 139630402085010686 تاریخ وصول مدارک: 9/26-1396/07/02، تاریخ 
صدور: 11- 1396/07/02، زمان درج دفتــر: 12/47-1396/07/16، زمان چاپ: 12/47-

1396/07/16، شماره ثبت: 7271، شناســه ملی: 10260283780، آگهی تغییرات شرکت 
مصرف امید گروه چهل و چهار توپخانه شرکت تعاونی به شــماره ثبت 7271 و شناسه ملی 
10260283780 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/05/15 و نامه شماره 45456 
مورخ 96/5/28 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای لطفعلی شکرالهی کدملی 
46221239252 به سمت رئیس هیئت مدیریه و آقای محمد روزبهان کدملی 4250070476 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شــاهپور مقدس کدملی 1756076278 به سمت 
منشــی هیئت مدیره علیرضا حمزه لو کدملــی 3934407021 و مجیــد صباغیان کدملی 
4130933396 به ســمت اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تا 
تاریخ 98/3/31 انتخاب شــدند. آقای محمد حسن ظهیری کدملی 5719394370 به سمت 
مدیر عامل برای مدت )مابقی تصدی هیئت مدیره( انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اســناد 
تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و آقای لطفعلی شکرالهی 
)سمت رئیس هیئت مدیره( و در غیاب آقای لطفعلی شکرالهی )سمت رئیس هیئت مدیره( با 
امضای آقای محمد روزبهان ) سمت نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
و اوراق عادی با امضای آقای محمد حسن ظهیری ) مدیرعامل( و مهر  شرکت معتبر خواهد 
بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره 
انتخاب شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 
 آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان) 267 کلمه، 3 کادر(
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

شــماره مکانیزه: 139630402085010684 تاریخ وصول مدارک: 1396/07/01-12/51، 
تاریخ صدور: 10/55- 1396/07/02، زمان درج دفتــر: 12/46-1396/07/16، زمان چاپ: 
12/47-1396/07/16، شماره ثبت: 7271، شناســه ملی: 10260283780، آگهی تغییرات 
شرکت مصرف امید گروه چهل و چهار توپخانه شرکت تعاونی به شماره ثبت 7271 و شناسه 
ملی 10260283780 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1396/04/19 و نامه 
شماره 45446 مورخ 96/5/28 اداره تعاون اصفهات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه منتهی 
به 1395/12/30 به تصویب مجمع عمومی رسید. آخرین رقم سرمایه به مبلغ 1/169/979/452 
ریال به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید. آقای هادی حاجیان کدملی 1170748961 به سمت 
بازرس اصلی- آقای علی اصغر شکرالهی با کدملی 1091375453 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال انتخاب شدند. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه 
و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 
ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان) 166 کلمه، 2 کادر(
مزایده

7/439 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شــهر در پرونده کالسه 950989 
له آقای کرامت عسگری پور علیه هتل مشاهیر به خواسته مطالبه در نظر دارد اموال محکوم 
علیه به شرح: 1- ظرفشویی حرفه ای آشپزخانه مستعمل رستورانها با مارک ZANOSI به 
بهای 60/000/000 ریال 2- یخچال 4 درب ویترینی ایستاده استیلی مستعمل مورد استفاده 
در آشپزخانه رستورانها به بهای 25/000/000 ریال 3- تلویزیون LG 55  مستعمل به بهای 
15/000/000 ریال، که کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 100/000/000 ریال ارزیای 
نموده را ازطریق مزایده به فروش رساند لذا جلســه مزایده در تاریخ سه شنبه 1396/08/02 
 ســاعت 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شهر برگزار 
می گردد، طالبین می توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانی درچه- خیابان امام خمینی- نبش 
بازار سبزی- هتل مشاهیر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار می بایســت ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در 
غیر این صورت ده درصد اولیه پس ازکســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست 10 درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای 
به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره 2171290271003 نزد بانک ملی واریز و 
با در دست داشتن اصل فیش و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام 
مدنی مراجعه و در خواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی واصل فیش 
سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 5268 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر ) 274 کلمه، 3 کادر(

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۲۱ شهرک و ناحیه 
صنعتی با تمامی امکانات زیرساختی در سطح استان، آماده واگذاری زمین به متقاضیان جدید برای 

سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی است.

۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در استان، آماده واگذاری زمین به متقاضیان است

پرویز منصوری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: سال 
گذشته در زمینه تولید ماهی ســردابی، دو هزار و ۱۶۴ اشتغال 
ایجاد شد که امسال پیش بینی می شود اشتغال دو هزار و ۲۰۰ نفر 
به صورت مستقیم و چهار هزار نفر به صورت غیر مستقیم فراهم 
شود. وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد مزارع پرورش ماهی 
۴۰۰ مورد بوده است، افزود: امسال تعداد کل مزارع به ۴۲۰ مزرعه 
خواهد رسید. مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان 
گفت: حدود ۲۰ مزرعه پرورش ماهی در استان غیرفعال هستند 

که علت آن بیشتر کمبود نقدینگی و نبود بازار فروش است.
منصوری گفت: میزان اشتغال ایجاد شده در زمینه پرورش ماهی 
در قفس، حدود ۷۰ نفر بوده و امسال با پیش بینی های انجام شده 

اشتغال ۸۰ نفر فراهم می شود.
وی ادامه داد: در سال گذشته در ۲۳ مزرعه تکثیر ماهی بیش از 
۴۰ میلیون قطعه در سال تولید شده است که پیش بینی می شود 
امســال این میزان تولید افزایش یابد. منصوری با اشاره به اینکه 
هفت مرکز تولید ماهی زینتی در استان وجود دارد، تصریح کرد: 
در سال گذشته ۳۴۰ هزار قطعه ماهی زینتی تولید شده و در سال 
جاری پیش بینی می شود میزان تولید به ۳۵۰ هزار قطعه برسد.وی 
با اشاره به اینکه چهار شرکت فعال در زمینه پرورش ماهی در قفس 
فعال هستند، تصریح کرد: سال گذشته میزان تعهد تولید ماهی 
در قفس ۴۰۰ تن بوده که۷۰۰ تن تولید شد و امسال پیش بینی 

می شود ۸۰۰ تن ماهی تولید شود.

مدیر شیالت و آبزیان جهادکشاورزی اســتان گفت: با توجه به 
شــرایط آب و هوایی مناســب در برخی مناطق استان از جمله 
شهرستان های اردل و لردگان، عالوه بر مستعد بودن پرورش ماهی 
قزل آال، موقعیت پرورش ماهی کپور و خاویار نیز وجود دارد که با 
اعطای مجوز از سوی محیط زیست برای پرورش این نوع گونه ها 
موافقت نشده است. وی کمبود اعتبارات، پرداخت نشدن به موقع 
تسهیالت و قیمت پایین ماهی برای پرورش دهندگان را از عمده 
مشکالت این بخش دانست و خاطرنشــان کرد: توسعه صنعت 

شیالت، نیازمند برنامه های آموزشی، ترویجی و راهبردی است.
تولید ۱۱هزار تن ماهی ســردابی در چهارمحال و 

بختیاری
در مورد موضوع پرورش ماهی در اســتان، همچنین کارشناس 
مسئول مدیریت شیالت و آبزیان جهادکشاورزی استان، از تولید 
و برداشت ۱۱ هزار تن ماهی سردابی در نیمه نخست امسال خبر 
داد و گفت: با این میزان فروش، یکهزار و ۱۰۰میلیارد ریال عاید 

بهره برداران استان شد.
رضا احمدی روز چهارشنبه گذشته در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
آموزش به موقع بهره برداران، حمایت مستقیم دولت با پرداخت 
تسهیالت، رونق بازار خارجی و رغبت در مصرف ماهیان سردآبی 
طی سه سال گذشته، از مهم ترین دالیل افزایش ۱۰درصدی تولید 
این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.وی 
افزود: در راستای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید 
و استفاده بهینه از منابع آبی استان، فرآیند صدور ۳۰ پروانه تاسیس 
جدید در حال اجراست که در نیمه دوم امسال محقق خواهد شد.

کارشناس مسئول مدیریت شــیالت و آبزیان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری، میزان تولید ماهی قزل آال در سال جاری 
را ۲۴ هزار تن عنوان کرد و گفت: ۲ هزار نفر به صورت مستقیم در 

۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی فعال استان مشغول کار هستند.
چهارمحال و بختیاری سرچشــمه رودخانه های کارون، زاینده 
رود و بخشــی از دز است که ســاالنه با تولید ۲۴هزار تن ماهی 
 سردآبی، این استان مقام نخست تولید ماهی قزل آالی کشور را 

دارد.

مدیر شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی می شود امسال ۸۰۰ تن 
ماهی در قفس در استان تولید شود.

مدیر شیالت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیش بینی تولید ۸۰۰ تن ماهی در قفس طی سال جاری

با مسئوالن

 تغییر نوع مواد انفجاری
علت مسمومیت پنج معدن کار

تغییر نوع مواد انفجاری، علت مسمومیت پنج معدن کار بزرگ ترین 
معدن خاک نسوزغرب کشور اعالم شد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان گفت: این پنج 
معدن کار منطقه دوپــالن ناغان در حال انفجــار در کارگاه، دچار 
مســمومیت شــدند که با انتقال به موقع به مراکز درمانی، خطر 

گازگرفتگی و مسمومیت آنان رفع شد.
ســید نعیم امامی تعداد کارگران معدن خاک نسوز دوپالن ناغان 
را ۵۵ نفر اعالم کرد و گفت: کارگــران این کارگاه در حال حاضر از 

سالمت کامل برخوردارند.
وی گفت:کارشناســان صنعــت، معدن و تجارت اســتان، پس از 
بررسی های کارشناسی،تغییر نوع مواد منفجره به کارگیری شده در 
تونل استخراج  و تولید گاز بیشتر از مواد انفجاری گذشته را علت این 

حادثه اعالم کرده است.
بخشدار ناغان از توابع شهرســتان کیار خبر داده بود که ۵ کارگر 
معدن خاک نسوز منطقه دوپالن ناغان که شامگاه چهارشنبه دچار 
مسمومیت ناشی از گازگرفتگی معدن شده بودند، پس از درمان از 

بیمارستان مرخص شدند.
حجم معدن خاک نســوز دوپالن ۲۵ میلیون تن برآورد شده که 
ســاالنه ۱۲ هزار تن خاک نسوز )بوکســیت و آرژیلیت( با کارایی 
مصرف در کارخانه های آلومینیم کشــور، از این معدن استخراج 

می شود.

هدیه 20میلیارد ریالی مردم 
چهارمحال وبختیاری به نیازمندان

مردم نوع دوست چهارمحال  و بختیاری، ۲۰میلیارد ریال در قالب 
صدقات به نیازمندان کمک کردند.

قائم مقام کمیته امداد اســتان گفت: مردم چهارمحال و بختیاری 
مبلغ دو میلیارد تومان در قالب صدقه به نیازمندان اســتان کمک 
کرده اندکه۴۹ میلیــون تومان از طریق روش هــای الکترونیکی 
پرداخت شده است. نجفعلی حیدری گفت: کمیته امداد با مشارکت 
مردم در طرح های امدادی از قبیل صدقه، اکرام ایتام و محسنین 
و سایر طرح ها در کنار ترویج و توسعه انفاق، احسان و نیکوکاری، 
به دنبال بهره گیری از ظرفیت عموم مردم و خیران برای فقرزدایی 
و توانمندســازی نیازمندان در جامعه است. حیدری با اعالم اینکه 
۱۲۰هزار و ۱۳۱ صندوق صدقات در استان توزیع شده است،گفت: 
یک میلیارد و ۳۶۵ میلیــون تومان از ۱۱۳هــزار و ۳۴۶ صندوق 
کوچک، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از دو هزار و ۶۷۴ صندوق متوسط 
و مبلغ ۴۸۶ میلیون تومــان از چهار هــزار و ۱۱۱ صندوق بزرگ 

جمع آوری شده است.
قائم مقــام کمیته امداد اســتان با بیان اینکه بیشــترین صدقات 
پرداخت شده در شهرســتان های شهرکرد، بروجن و لردگان بوده 
اســت، گفت:کمیته امداد در ارائه و دریافت خدمات، از روش ها و 
فناوری های نوین استفاده می کند و عموم مردم برای افزایش ضریب 
امنیت و سرعت در خدمت رسانی جهت پرداخت صدقه، می توانند از 
کد الکترونیکی USSD و شماره گیری #۰۳۸*۸۸۷۷* استفاده 

کنند.

اخبار

مدیرآب و خاک جهاد کشاورزی استان خبر داد:

چهارمحال؛دومین استان کشور 
در اجرای طرح های آبیاری

مدیرآب و خاک و امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال وبختیاری رتبه 

دوم کشور رادر اجرای طرح های آبیاری نوین کسب کرد.
طاهر نوربخش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 
چهارمحال وبختیاری رتبه دوم کشور را در اجرای طرح های 
آبیاری نوین کســب کرده، اظهار داشــت: چهارمحال و 
بختیاری بعد از اســتان فــارس در جایــگاه دوم اجرای 
طرح های آبیاری نوین در مزارع کشاورزی قرار گرفته است.

وی افزود: این استان توانسته است بیش از ۵۵ درصد اراضی 
خود را به سیستم آبیاری نوین مجهز کند.

 مدیرآب و خاک و امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه سیستم های 
آبیاری نوین، از مهم ترین اهداف جهاد کشاورزی است که 
زمینه ساز کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش 

راندمان تولید می شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون در سال جاری بخش قابل توجهی 
از اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین مجهز می شوند.

تاکسی های الکترونیکی شهری 
در استان راه اندازی می شود

حسین عنایتی مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری در 
نشست با سرپرست اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
به مناســبت روز جهانی پست، از ســاماندهی و فعالیت 
الکترونیکی وانت بارها و پیک های موتوری در استان خبر 
داد و گفت: راه اندازی تاکسی های الکترونیکی شهری، از 
برنامه های شرکت پست این استان بوده است و همچنین 
مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته، به زودی وانت بارها 
و پیک های موتوری در اســتان، ساماندهی و فعالیت آنها 

الکترونیکی می شود.
سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری نیز شرکت 
پست استان را موظف به طراحی ایده های نوین در حوزه 
خدمات شهری و روستایی دانســت و گفت: بهره مندی 
از خالقیت و ایده های جدیــد در امور مختلف، باعث رفع 
مشکالت اقتصادی و فراهم شدن زمینه اشتغال های پایدار 

در بخش های گوناگون می شود.
گودرز امیری اظهار کرد: شرکت پست بایستی طی یک 
فراخوان علمی درخصوص شناسایی ایده های نوین و برتر، 
براساس پتانسیل و ظرفیت نقاط مختلف استان اقدامات 

الزم را به عمل آورد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از 
بازگشت کارگران اخراج شده شرکت صبا فوالد زاگرس خبر داد 
و گفت: پس از حل مشکل این شرکت در مرحله ۲۵ نفر و طی دو 

ماه آینده همه کارگران اخراج شده مشغول به کار خواهند شد.
به گزارش تابناک، سیدنعیم امامی در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان گفت: تاکنون ۲۰۷ جلسه ستاد تسهیل در استان 

برگزار شده که ۶۶ جلسه آن در سال جاری بوده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان، از بازگشت 

کارگران اخراج شده شرکت صبا فوالد زاگرس خبر داد و افزود: 
پس از حل مشکل این شــرکت در مرحله ۲۵ نفر و طی دو ماه 

آینده، همه کارگران اخراج شده مشغول به کار خواهند شد. 
وی با اشاره به بررسی ۱۱ طرح اقتصادی و تولیدی در این جلسه، 
اظهار کرد: از این تعداد مشکالت هفت واحد صنعتی و کشاورزی 
در حوزه اعطای تسهیالت بانکی، رفع و اعطای تسهیالت مصوب 
کارگروه رونق اقتصادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

به تعدادی از طرح ها تصویب شد.

امامی تصریح کرد: بنا بر مصوبات ستاد تسهیل استان ۲۰ واحد 
صنعتی، از تســهیالتی معادل ۲۴ هزار و ۴۷۰ میلیون تومان 

برخوردار خواهند شد. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه 
این تسهیالت، در دو بخش طرح رونق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت به میزان ۶۲ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال و تســهیالت 
سرمایه در گردش به میزان ۱۸۱ هزار و ۹۵۰ میلیون ریال بوده 
است، گفت: اشتغال جدید ایجاد شده برای این تسهیالت حدود 

۲۴۱ نفر است که تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

کارگران اخراجی صبا فوالد زاگرس تا دو ماه آینده مشغول به کار می شوند
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مدیرکل دفتر ســامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت با بیان 
اینکه افســردگی ۳۵۰ میلیون نفر را در دنیا تحت تاثیــر خود قرار داده 
است، اعام کرد: ۵۹ درصد کســانی که »افســردگی« دارند به صورت 
 همزمان دچار اضطراب می شوند و ۲۴ درصد آنها همزمان اختال مصرف
 مواد مخدر دارند. احمد حاجبی تاکید کرد: افســردگی مشکلی جهانی 
است و نباید تصور شود که فقط مردم کشور ما مبتابه این اختال هستند. 
آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی به آن اشاره می کند این است 
 که افســردگی ۳۵۰ میلیون نفــر را در دنیا تحت تاثیر خــود قرار داده و
 ۵۹ درصد کسانی که افســردگی دارند به صورت همزمان دچار اضطراب 
 می شــوند و ۲۴ درصد آنها به صورت همزمان اختال مصرف مواد مخدر

 دارند.

ثبت نام »وام ضروری« بازنشستگان از امروز؛

 افزایش رقم وام
 به 4 میلیون تومان

شیوع باالی »اضطراب« 
 در میان مبتالیان

 به افسردگی

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از امروز ۲۲ مهرماه آغاز می شود 
و تا یک ماه پس از آن ادامه خواهد داشت.

بازنشستگان کشوری می توانند از امروز وارد وبسایت صندوق بازنشستگی 
کشوری به نشانی cspf.ir شده و ثبت نام خود را انجام دهند. سال گذشته 
۲۵۰ هزار بازنشسته، سه میلیون تومان وام دریافت کردند که امسال این 
مبلغ با صرف اعتبار 1۲۰۰ میلیارد تومانی به چهار میلیون افزایش یافته و 
این بار ۳۰۰ هزار بازنشسته می توانند از این امکان استفاده کنند. قرار است 
این وام ها در 1۲ مرحله از ســوی بانک صادرات پرداخت شود و آن دسته 
از بازنشستگان که تا کنون وامی دریافت نکرده اند در اولویت خواهند بود. 
کارمزد این وام قرض الحسنه ساالنه چهاردرصد، بازپرداخت آن ۳6 ماهه و 

مبلغ اقساط آن 1۲۰ هزار تومان خواهد بود.

اصفهانی ها 6 ماهه نخست امسال 10 
میلیارد تومان زکات پرداخت کردند؛

اصفهان؛ استان فعال 
در پرداخت زکات

رییس اداره امور اجرایی زکات استان اصفهان گفت: نیکوکاران اصفهانی در 6 ماهه نخست امسال بیش از 1۰ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.
حجت االسام غامحسین رنجبر، اظهار داشت: نیکوکاران اصفهانی در 6 ماهه نخست سال جاری بیش از 1۰ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند. وی با بیان اینکه یکی از 
برنامه های ماندگار و مستمر کمیته امداد احیای زکات در جامعه است، افزود: همه ساله این نهاد با برنامه ریزی های مناسب، زکات کشاورزان و باغداران هم استانی را دریافت 
کرده و میان نیازمندان واقعی مناطق محروم توزیع می کند. وی با بیان اینکه منابع زکات صرف امور عمرانی و حمایتی نیازمندان شده است، خاطرنشان کرد: 77 درصد زکات 
جمع آوری شده برای رفع مشکات محرومان و نیازمندان و ۲۳ درصد نیز در زمینه ساخت و تکمیل پروژه های عام المنفعه در 6 ماهه ابتدای امسال اختصاص یافته است.وی با 
اشاره به اینکه بیش از ۹ میلیارد و 78۵ میلیون تومان هزینه شده است، اضافه کرد: بیش از 7 میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان از زکات جمع آوری شده برای تامین جهیزیه، درمان، 

تحصیل، آزادی زندانیان، کمک معیشت و مسکن نیازمندان و ۲ میلیارد و ۲۲۹ میلیون تومان در زمینه ساخت و تکمیل پروژه های عام المنفعه هزینه شده است.

استفاده از مشاوره ژنتیک ،نیازمند تصویب قانون است
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: استفاده ازمشاور ژنتیک 
درحال حاضر به شکل قانون نیست، اما اگر بهزیستی این موضوع را به مجلس اعام 

کند؛ تاش می شود که با تصویب قانون شرایط برای اجرای آن فراهم شود.

محیط زیست

در گردهمایی بزرگ یگان های حفاظت 
دستگاه های اجرایی کشور صورت گرفت؛

 تقدیر از فرمانده یگان 
حفاظت سازمان محیط زیست 
فرمانده کل ناجا در گردهمایی بزرگ یگان های حفاظت 
دســتگاه های اجرایی کشور، از ســرهنگ حمیدرضا 
خیلــدار، فرمانده یــگان حفاظت ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت به عنوان یکی از فرماندهان نمونه ناجا 
تقدیر کرد. این دومین بار است که از سرهنگ خیلدار، 
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست به عنوان 

فرمانده نمونه ناجا تقدیر می شود. 
در این مراسم که به مناســبت هفته نیروی انتظامی و 
با شعار»پلیس برای امنیت، امنیت برای همه« برگزار 
شــد، ضمن تقدیر از فرمانده یگان حفاظت ســازمان 
محیط زیست به عنوان یکی از فرماندهان نمونه ناجا، 
یــگان حفاظت ســازمان حفاظت محیط زیســت در 
 قالب گروهــان موتوری و نفرات از مقابــل جایگاه رژه

 رفتند.

 ورود و خروج دام 
با هماهنگی ادارات کل باشد

مدیرکل دفتر حیات وحش ســازمان محیط زیســت 
گفت: برای پیشگیری از شــیوع بیماری های دامی در 
حیات وحش کشــور باید تردد دام اهلــی در مناطق 
تحت مدیریت ســازمان با هماهنگی کامل ادارات کل 
محیط زیســت انجام شــود. مجید خرازیان مقدم با 
بیان اینکه یکی از تهدیدات مهــم برای حیات وحش 
کشــور طی ســال های اخیر، انتقال بیمــاری های 
شــایع واگیر دامی از دام های اهلی ســبک همچون 
گوســفند و بز به نشــخوارکنندگان وحشــی است، 
گفت: از جمله مهم ترین این بیمــاری های واگیردار، 
 ppr  طاعــون نشــخوارکنندگان کوچک یا همــان 
اســت.وی افزود: بیماری طاعون نشــخوارکنندگان 
کوچک یا  ppr، بیماری ویروســی است که از دام های 
اهلــی کوچک )گوســفند و بــز( به حیــات وحش و 
نشخوارکنندگان زوج سم همچون کل و بز و قوچ و میش 
منتقل می شــود.مدیرکل دفتر حیات وحش و آبزیان 
آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست با ابراز 
تاسف از شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک  
اظهار کرد: متاسفانه این بیماری که ویروس عامل آن 
از دام اهلی منتقل می شود، تلفات قابل ماحظه ای در 

حیات وحش کشور داشته است.

سمیه  »شومن« محبوب سال های نه چندان 
دور رسانه ملی ایران که شب های مردم پارسادوست

را با اجراهای دونفره همراه با آن یکی 
»سید«-کاظم احمدزاده- گرم می کرد، حاال تبدیل به چهره 
ای »منفور« شده است. کسی که نه تنها خاطرات خوبش را 
فراموش کرده ایم که هرآنچه از او در ذهن مان نقش بســته 
است، به اجراهای »ســبک«، »خالی از فکر« و »کاما جهت 
دار« و »مضحک« وی در رســانه هــای آن ور آبی منحصر و 
محدود می شود. کسی که درعین محبوبیت، ناگهان تصمیم 
گرفت به عنوان »پناهنده سیاسی« راهی آن سوی مرزها شود 
وپشت پا بزند به آن همه محبوبیت و حمایت مردمی و هزینه 
ای که در نظام جمهوری اسامی برای او شد تا تبدیل شود به 
»سیدمحمد حسینی«. »حســینی« اما حاال پا را از تمامی 
مرزهای وقاحت و سبکسری و بی اعتقادی فراتر گذاشته است. 
هنوز ماجرای توهین او به شــهدای مدافع حرم را فراموش 
نکرده بودیم که خبر رســید گروهی به نام »ری استارت« با 

رهبری این چهره تشکیل شده که خود را »حقیقت جو« و یا 
افرادی در جســت و جوی حقیقت می نامنــد و گویا برای 
رسیدن به این حقیقت، کار خود را با آتش زدن اماکن مقدس 
و مذهبی هچون مســاجد آغاز کرده اند! به رهبری حسینی 
ســربرآورده اند که در برخی کانال های تلگرامی هویت این 
گروه هم »شیطان پرستی« عنوان شد، اما ری استارتی ها و 
رهبرشــان)!( خود را »عارف« می نامند! به آتش کشــیدن 
مسجد جواداالئمه در بلوار استقال در شرق تهران اقدامی از 
ســوی همین گروه عارف مســلک)!( بود که در رسانه های 
مجازی بازتاب زیادی هم پیدا کرد. جماعتی که »حسینی« 
رهبرشان شده است، شاید »تاریخ« نخوانده اند و از سرنوشت 
بسیاری از »از راه برگشته ها« و »متحول شده ها« خبر ندارند 
و نمی دانند در طول تاریخ، انقاب های بسیاری شکل گرفت 
اما بسیاری شکســت خوردند یا به راه ناکجا آباد رفتند و چه 
مصیبت هایی به بار آورده اند و حاال کسی آمده که با بینش 
پایین نسبت به موضوع مورد بحث خود یعنی عرفان و تصوف 

مطالبی را مــی گوید و با توجــه به مهارت مجــری گری و 
گویندگی خود عده ای را جذب می کند و شعارشان می شود 
»زنده باد ری استارت«)!( البته اقدامات این گروه تنها به آتش 
زدن مساجد محدود نمی شود. شکستن شیشه های بانک ها، 
قطار های مترو و برخی ادارات نیز از جمله کارهایی بود که در 
روزهای اخیر انجام داده اند. پلیس، »شیطان پرست« بودن 
این گروه را تکذیب کرده و گفته عده ای جوان هســتند که 
تحت تاثیر یک شبکه ماهواره ای دست به این اقدامات زده و 
تمامی عوامل آتش زدن مساجد و شکستن شیشه های ادارات 
هم بازداشت شده اند. منظور از برنامه ماهواره ای هم همان 
»ری  استارت« است که درواقع یک برنامه رادیویی اینترنتی 
است که توسط محمد حسینی تولید و اجرا می شود و مدعی 
اســت بزرگ ترین، قدرتمندترین و مردمی ترین اپوزیسیون 
ضدجمهوری اسامی است! از شاهکارهای این گروه همین 
بس که از ترامپ تقدیر و حمایت می کنند! هدف خودشان را 
هم ســاختن بزرگ ترین امپراتوری تصــوف اعام کرده اند.  
شکل و فرم ارائه مباحث ری استارت هم به این شکل است که 
مطالب به صورت مینیمالیستی با دستمایه  ای از طنز و کمدی 
ارائه می شود.محمد حسینی بارها در برنامه ری استارت اعام 
کرده که از خود چیزی نمی گوید بلکه فقط از متون کهن و نو 
اهل تصوف و عرفان و بیشــتر از مولوی و عطار و حافظ و… 
ســخن می گوید. این گروه که ادعای عرفــان و تصوف دارد، 
اعتقادات عجیب و غریبی دارد و ادعاهای عجیبی هم مطرح 
می کند. مثا اینکه »پیامبر ایرانی است« ، یا اینکه »کعبه به 
ایران تعلق دارد نه عربستان و تمام حجاج حجشان باطل است 
جز تعداد اندکی!« و ... عــده ای معتقدند این برنامه رادیویی 
اینترنتی توسط »ماسون ها« اداره می شود. خاصه حاال هم 

»چالش سنگ« و یا »چالش آتش« را به راه انداخته اند. 
 روز گذشــته نیز یک کانال تلگرامی وابسته به جریانات ضد 
انقاب با انتشــار فیلمی مدعی شد درب مســجد علی ابن  
ابیطالب )ع( توســط یک جوان به آتش کشــیده شده است 
.در این گزارش اعام شــد که این اقدام از ســوی یک عضو 
گروه انحرافی موســوم به »ری اســتارت« انجام شده است.  
در فیلم منتشر شده این فرد شبانه با اسپری نام این گروه را 
 روی زمین نوشــته و با مواد آتش زا، درب مسجد را به آتش 

کشید. 
این سوژه هم پس از مدتی به زباله دان تاریخ سپرده می شود 
و قطعا پلیس و نیروهای امنیتی کشورمان اجازه نمی دهند 
عده ای عامدانه و یا ناآگاهانه دست به تخریب زده و هرج و مرج 
و نگرانی در سطح کشور به راه بیندازند)آن هم گروهی که هیچ 
هویت و بنیان و پایه ای ندارند( اما شاید بازهم باید نگران شد 
برای مردمی که تحت تاثیر یک فرد شومن، به جای گفتن زنده 
باد ایران بگویند »زنده باد ری اســتارت« ! سردرگمی جوان 
ایرانی و انجام عمل بدون فکر و تحقیق، دردی است که جوانان 
جامعه ما با آن دســت به گریبان اند و کاش مسئوالن در این 
باره کمی و قدری جدی تر به فکر باشند. امروز »ری استارت«؛ 
فردا کدام چالش از کدام سوی دنیا رخ عیان می کند و جوان 

ایرانی را به ناکجاآباد می برد؟! 

رییس ستاد اقامه نماز:

خاِک آموزش و پرورش را باید 
عوض کرد

رییس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه بسیاری از مطالب طرح 
شده در کتب درسی فایده ای برای دانش آموزان 
ندارد، گفت: خاک آموزش و پرورش را باید 

عوض کرد.
حجت االسام و المســلمین محسن 
قرائتــی، رییس ســتاد اقامــه نماز 
کشور در اختتامیه دومین اجاس از 
دوازدهمین کنگره اتحادیه انجمن های 
اســامی دانش آموزان اظهار داشت: 
دانشــگاه ها، آموزش و پرورش و حوزه با 
این دروس رسمی که اکنون تدریس می شود، 
به جایی نمی رسند و باید به فکر گسترش مهارت آموزی 
باشیم.وی با اشــاره به وجود 6۴ هزار حدیث راجع به کار و مهارت 
افزود: این مسئله نشان از اهمیت کار و مهارت در اسام است و در 
ادعیه ما آمده کــه از علم بی خاصیت به خــدا پناه می برم.حجت 
االسام و المســلمین قرائتی اضافه کرد: بسیاری از مطالب مطرح 
شده در کتب درسی ما تنها برای پر کردن ذهن دانش آموزان است 
و فایده ای برای آنها ندارد.رییس ستاد اقامه نماز کشور بیان داشت: 
خاک آموزش و پرورش را باید عوض کرد و مشکل ما نداشتن مرد 

تحول است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد:

اعالم جزئیات و دلیل فوت 
دانشجوی اصفهانی دانشگاه شهرکرد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی جزئیات 
و دلیل فوت دانشجوی اهل روستای قلعه بهمن بویین میاندشت 

را تشریح کرد.
اکبر ترکــی درباره نتایج بررســی اعضای 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
پیرامون فوت دانشجوی پزشکی اهل 
روستای قلعه بهمن بویین میاندشت 
در خوابگاه دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهرکرد اظهار داشت: بررسی ها نشان 
داد که مرگ این دانشجو به طور قطعی 
با مسمومیت با گاز مونوکسید کربن صورت 
گرفته و این موضوع مسجل است.وی افزود: بنابر 
گزارش پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری، عامل نشست 
مونوکســید کربن، دودکش موتورخانه خوابگاه بوده است، لوله ها 
از محلی که حمام های چهارطبقه تعبیه شده به پشت بام رسیده 
و در اثر فرســودگی و یا دالیل دیگر که کارشناســان باید بررسی 
کنند، دودکش دچار اشکال شده و لوله ها از محلی که حمام های 
چهارطبقه تعبیه شده گذشته و به پشت بام رسیده و گاز مونوکسید 
کربن به داخل سقف های کاذب سرایت کرده و منجر به مرگ این 

دانشجو شده است.
نماینده فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس 
با بیان اینکه میزان قصور عوامل از جمله ناظر ساختمان، مسئوالن 
فنی ساختمانی دانشــگاه و دیگر عوامل توســط کارشناسان قوه 
قضائیه، دادگستری، اداره گاز، نظام مهندسی و دفتر فنی دانشگاه 

بررسی شده و نتیجه نهایی اعام می شود.
وی بیان کرد: همراه با رییس دانشگاه و معاونان و معاون فرهنگی 
دانشجویی وزارت بهداشت از موتورخانه خوابگاه نیز بازدید کرده و 
شرایط بررسی شد؛ همچنین گزارش بازپرس و قاضی کشیک وقت 
و رییس دادگستری استان چهارمحال و بختیاری را مطالعه کردیم. 
ضمن اینکه با خانواده و دوستان دانشجو، تیم اورژانس و افرادی که 

حین اتفاق حضور داشتند، صحبت کردیم. 

 آخرین اخبار پرونده ضرب و شتم مامور راهور
 توسط نماینده مجلس؛

 پیگیری مصرانه پلیس تا اخذ حکم و 
دادنامه

رییس اداره حقوقی راهور ناجا بــا بیان این مطلب که 
پرونده ضرب و شتم مامور پلیس راهور توسط 
یکی از نمایندگان مجلس، هم اکنون در 
دادسرای کارکنان دولت است، گفت: 
پلیس برای احقــاق حق مامورخود تا 
اخذ حکم و دادنامــه، پرونده را دنبال 

خواهد کرد.
در  ترحمــی،  محمــد  ســرهنگ 
مــورد آخریــن وضعیــت پرونــده 
توهیــن و ضــرب و شــتم مامــور پلیس 
راهور مســتقر در فرودگاه مهرآباد توســط یکی 
 از نمایندگان مجلس شــورای اســامی اظهار داشــت: شــعبه

 ۳ بازرســی دادســرای کارکنان دولت از مجلس شورای اسامی 
اســتعامی در خصوص رفتار نماینده و انطباق آن با شرح وظایف 

کرده و منتظر پاسخ مجلس است.

نایب رییس موسسه پزشــکان بدون مرز منجی گفت: تنها 
سرمایه ما نیروی انسانی است که به صورت داوطلبانه عضو 
موسسه پزشکان بدون مرز هستند و در طول سال با هزینه 
شخصی خودشان در مناطق محروم کشور و یا کربا مستقر 
شده و به درمان بیماران و خدمات رسانی مشغول می شوند.

محمد شــکیبا در حاشــیه همایش ســامت در اربعین 
اظهــار کرد: کمیتــه تخصصــی راهپیمایــان اربعین که 
متولی اصلی آن دانشــگاه علــوم پزشــکی و هال احمر 
هســتند، آغاز به کار کرده و موسســه مردم نهاد پزشکان 
 بدون مــرز منجی، دبیری ایــن کمیته را عهده دار شــده

 است.
وی افزود: برنامه ریزی کرده ایم که برای سه قشر درمانگران، 
موکــب داران و مــردم عادی نــکات آموزشــی درمانی و 
مورد نیاز را آمــوزش دهیم تا اگر اتفاق خاصی در مســیر 
 اربعیــن رخ داد بتوانند حداقل کار را بــرای مصدوم انجام

 دهند.
نایب رییس موسســه پزشــکان بدون مرز منجی عنوان 
کرد: سال ۹۴ همایش گسترده تری بود؛ چراکه ارگان های 
مختلفی حضور داشــتند و صدا و سیما نیز همکاری خوبی 
کرد. در دعوت مردم به این همایش ضعف وجود داشته است 
و استقبال خوبی از همایش نشد، وظیفه تبلیغات به عهده ما 

نبوده؛ چرا که بودجه و درآمدی هم نداریم.

وی تصریح کرد: تنها سرمایه ما نیروی انسانی ماست که به 
صورت داوطلبانه عضو موسسه پزشکان بدون مرز هستند 
و در طول ســال با هزینه شــخصی خودشــان در مناطق 
محروم کشور و یا کربا مستقر شــده و به درمان بیماران و 

خدمات رسانی مشغول می شوند.
شــکیبا یادآوری کرد: اگر از این جمعیت تنها یک نفر هم 
بتواند جان کسی را نجات دهد کار موثری خواهد بود. اگر 
بسیاری از مسائل بهداشتی را خود موکب داران رعایت کنند 

شاهد بسیاری از مسائل نخواهیم بود.
همایش ســتاد اربعین در محل دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان برگزار شــد و کارشناســان ســامت، نکاتی را 
 در باب نحــوه مقابله با حــوادث و موارد اضطــراری بیان 

کردند.

ایده پرداز مدارس طبیعت گفت: چرا باید یک کودک سه 
ساله با فشار والدین دو زبان یاد بگیرد؟ چه اتفاقی رخ داده 
است که کودکان هر روز با گریه به مدرسه می روند و با به 
صدا در آمدن زنگ آخر از مدرسه فرار می کنند؟ امروزه، 

آموزش کودکان شکلی عبوس به خود گرفته است.
 عبدالحسین وهاب زاده، در حاشیه افتتاح یکی دیگر از 
مدارس طبیعت اصفهان اظهار کرد: ۲۰۰ ســال پیش، 
وقتی مدارس در دنیا آغاز به کار کرد کســی مدرسه را 
چندان با اهمیت نمی دانســت، اما مدرسه نویدی بود 
برای مبارزه با جهل و نادانی و آغاز دنیای علم و توسعه 
و پیشــرفت. وی ادامه داد: متاســفانه مدارس سال به 
ســال تغییراتی را در شــیوه آموزش به کودکان ایجاد 
کرده و به آرامی عبوس، خشــک و خشن شدند. امروز 
آموزش به کودکان را از سه سالگی و حتی گاهی اوقات 
با کتاب خوانــدن برای جنین از دوران جنینی شــروع 
می کنیم. این فعال زیست محیطی افزود: این در حالی 
است که انسان همواره از طریق تجربیات خود اقدام به 
یادگیری می کرده اســت، اما ما امروز در تاش هستیم 
کودکان را پشــت میز تربیت کنیم. کودک یک موجود 
خودیادگیرنده اســت، اما باید مجرای صحیح آموزش 
به او را بدانیم تا خود به دنبال یاد گرفتن برود. این مجرا 

چیزی جز کشف، تخیل، بازی و ماجراجویی نیست.

وهــاب زاده گفت: کــودکان امــروز در فضایی زندگی 
می کنند که هیچ خلوتــی ندارند. بــرای یک کبریت 
کشیدن باید در کمد قایم شــوند. هرگز اجازه استفاده 
از چاقــو را ندارند. برق را نمی فهمنــد و فقط از آن جدا 
می شوند. ما در مدرسه طبیعت بدمان نمی آید کودک 
یک شــوک کوچک از برق را هم تجربه کنــد تا برق را 
بفهمد. وی با اشاره به مطالعات اخیر یکی از پژوهشگران 
حوزه آموزش کودک گفت: در این پژوهش از کودکان در 
انتهای سال تحصیلی امتحانی گرفته شد و همه کودکان 
نمرات باال کســب کردند. دقیقا همان امتحان را بعد از 
تعطیات از آنها گرفتند و همــه در آن امتحان مردود 
شدند. این نشان می دهد آموزشی که در پیش گرفته ایم 

اشتباه است.

ایده پرداز مدارس طبیعت در حاشیه افتتاح مدرسه طبیعت در اصفهان: 

آموزش کودکان، شکلی عبوس گرفته است

وقتی یک »شومن فراری« رهبر عده ای جوان ناآگاه در ایران می شود؛

چالش جهل

سالمت

در حاشیه همایش سالمت در اربعین در اصفهان عنوان شد:

اعزام پزشکان بدون مرز ایرانی به کربال با هزینه شخصی خودشان

دیدگاه

توسعه قطارهای سقفی به جای 
قطارهای زیرزمینی در آلمان

عکس روز

اخبار
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در شهر چه خبر است...!؟

   کاشی های ناموسی
»از طرف آقای حکمران پیشنهادی راجع به 
کاشی های قدیمی شهر شد که چون این کاشی ها حکم نوامیس 
مردم را دارد بایستی نحوی بشــود که تحت مواظبت بلدیه بوده 
و از بین نرود. مذاکرات زیادی در اطراف پیشــنهاد فوق به عمل 
آمده و آقای حاج مدبرالدوله از طرف انجمن معین و قرار شــد که 
در کمیســیون اداری هم آقای حکمران مذاکره کنند که از دوایر 
هم نمایندگانی معین گردد که به اتفاق حاج مدبرالدوله جاهایی 
که در انظار نیســت و احتمال خرابی و از بین رفتن دارد، معاینه و 
کاشی های آن را جمع آوری کرده و در موزه بلدیه به اسم و رسم در 

دفتر ثبت نموده و ضبط نمایند.«
»روزنامه اخگر، 7 مهر 1309 ه.ش«

    گوشت و نان گران شده
»با این که هفته گذشته از طرف اداره شهرداری، نرخ گوشت تعیین 
و به وسیله آگهی دیواری و در جراید به اطالع همگان رسید با این 
حال گوشت فروش ها از نرخ مقرر شهرداری تجاوزکرده و گوشتی 
را که شهرداری مقرر کرده است از قرار چارک دو ریال و 40 دینار 
بفروشند، چارک چهار تا چهارریال و پنجاه دینار می فروشند؛ البته 
احتمال می رود که به واسطه نا امن بودن برخی از راه ها، گوسفند 
کمتر وارد شهر شــود ولی انتظار ما این است که از طرف مقامات 
مسئول برای تامین راه ها و تهیه خواربار عمومی به فراوانی، آنچه 
الزمه جدیت و اقدام است به عمل آید.بهترین اقدامی که از طرف 
جناب آقای فرماندار و شــهرداری اصفهان برای فراوانی و خوبی 
نان به عمل آمد همین بود که دســت خبازها را در وارد کردن آرد 
و گندم از خارج آزاد گذاردند به طوری که اگر این اقدام نشده بود 
بدون شک وضع نان شهر بســیار بد و وخیم می شد و شاید منجر 
به فسادهای غیرقابل جبرانی می گردید. بعضی معتقدند که گندم 
اصفهان به خارج و برای مصارف و مقاصد خاصی حمل می شــود 
و همین معنی، مردم شــهر را قدری نگران و نسبت به وخامت امر 
آینده نان شهر اندیشناک ساخته است. شاید به همین جهت باشد 
که برخی از مالکین هم که دارای جنس فراوان هستند، موجودی 
 خود را به امیــدواری هایی احتــکار کرده و از فــروش آن دریغ 

می دارند.«
»روزنامه اخگر، 15 آبان 1320ه.ش«

»فکر نــان کن کــه خربزه آب اســت«. این 
ضرب المثل مشهور را بسیار شنیده ایم. مثلی 
که احتماال در دوره وفور این محصول در اصفهان 
رواج داشته و نگاه واقع گرای اصفهانی ها به زندگی روزمره در آن مشاهده 
می شود، اما شیرینی این ضرب المثل امروزه طعم تلخی دارد. در دوره ای 
که همه به فکر لقمه ای نان بودند، خربزه اصفهان کم کم فراموش شد و از 
خاطره ها رفت. زمین های زراعی زیر کشت این محصول به خیابان و میدان 
و خانه های مسکونی بدل شــد و کار به جایی رسید که حاال باید به فکر 
خربزه ای باشــیم که میراث ناملموس اصفهانی ها بود و دیگر کسی طعم 

شیرین و لذیذ یک قاچ از آن را به یاد نمی آورد. 

    داستان خربزه هفتصدساله
انگار تا آب زاینده رود در نهرهای شهر جاری بوده، خربزه شیرین و آبدار اصفهان نیز 
به وفور در این شهر کشت می شده و به نوعی برند اصفهان محسوب می شده است. 
حمدا...مستوفی که در قرن هشتم ه.ق از اصفهان بازدید کرده می نویسد:» نرخ میوه 
در غایت ارزانی باشد و غله و صیفی نیکو آید و میوه های او به غایت خوب و نازک بود 
به تخصیص سیب و به و امرود بلخی و عثمانی و زردآلو ...نیکوی باشد و خربزه اش 
تمام شیرین است و از این میوه ها از شیرینی شکمی بی آنکه آب خورند نتوان خورد 

و کثرت خوردن آن مضر نیست و میوه های آنجا تا هند و روم برند.«
  چنان که از این گــزارش برمی آید خربــزه اصفهان به همه دنیا صادر می شــده.
  ابن بطوطه گردشگر معروف مراکشی هم در همان ســال ها این امر را تایید کرده:

»میوه در اصفهان فراوان اســت از جمله زردآلوی بی نظیری که قمرالدین نامیده 
می شود.دیگراز میوه های این شهر، خربزه عجیبی است که غیر از بخارا و خوارزم در 
هیچ جای دنیا مثل و مانند ندارد. پوست این خربزه سبزرنگ است و داخل آن قرمز 
و آن را می شود نگاهداشت مانند شریحه)گوشــت خشک شده( که در بالد مغرب 

نگه می دارند.« 

    قصه های جواهر فروش معروف از خربزه اصفهان
»شاردن« که جواهر فروش مشهور عصر صفوی بوده، مزه خربزه اصفهان را چشیده 
و قصه های جالبی از آن تعریف می کند. مثال او داســتانی مــی گوید که طی آن، 
خربزه اصفهان مانع ساختن یک شــاهکار معماری در میدان نقش جهان می شده 
است:»زمینی که این مسجد بزرگ)جامع عباسی( روی آن بنا شده کشتزار خربزه، 
و از آن پیرزنی بوده و راضی به فروختن آن به شــاه رضا نمی شده«. هرچند پیرزن 
سرانجام زمینش را می فروشد و شــاهکار معماری و سایر هنرهای عصر صفوی در 
ضلع جنوبی نقش جهان بنا می شود. شــاردن همچنین داستانی تعریف می کند 
که ارزش باالی خربزه اصفهان را در دنیای آن روزگار نشان می دهد:»شاه در سال 
1664 میالدی تنها به منظور اعالم ورود تربیت خان ســفیر مغول کبیر به ایران، 
او)نجف قلی بیگ( را به دربار هند اعزام داشت و مقداری خربزه و میوه های مطبوع 
دیگر به هدیه برای شاه هند فرستاد. چون در ایران خربزه هایی به عمل می آید که 
می توان آنها را شش ماه نگه داشت و من در هندوستان خربزه هایی خورده ام که سه 

ماه در راه ایران به هند بوده است.«

    رابطه برج کبوتر و خربزه اصفهان
آوازه خربزه اصفهان فرســنگ ها دورتر حتی تا بریتانیا هــم رفته بود، طوری که » 
فرد ریچاردز« نقاش برجسته انگلیسی در اوایل دوره پهلوی اول، وقتی به اصفهان 
سفر می کند موفق به کشف یک رابطه منطقی بین برج کبوتر و خربزه می شود. او 
در سفرنامه اش پس از توضیح مفصلی که درباره برج های کبوتر اصفهان و کاربری 
آنها می دهد می نویسد:»اکنون اصفهان پایتخت نیست و میزان تقاضا برای خربزه 
های مرغوب چندان نمی باشد و در نتیجه کبوترخانه رو به ویرانی گذاشته است«. 
نقاش انگلیسی به خوبی درک کرده که برج های کبوتر وظیفه تامین کود حیوانی 
زمین های زراعی را به عهده داشته است. با کاهش تقاضای محصوالت زراعی اصفهان 
نظیر خربزه، کشاورزان زمین ها را رها کرده و برج های کبوتر نیز رو به زوال رفته اند. 
او در ادامه می نویسد:»اما خربزه اصفهان هنوز شهرت فراوان دارد. یک خربزه بزرگ 
از نوع زرد آن خیلی سنگین است و بعضی اوقات وزن آن به بیش از 70 پوند می رسد. 
گرچه نوع کوچک تر آن که گرمک نامیده می شود از خربزه های انگلستان خیلی 
بهتر است وانواع متعدد دارد که همه خوش طمع و لذیذ می باشد ولی خوردن آن 
زیاد متداول نیست و با بهای بسیار نازل می توان آن را خرید.«ریچاردز همچنین از 
مصرف زیاد خربزه نزد اصفهانی های قدیم صحبت می کند:» در خانه های ایرانیان 
اصیل هنگام چای عصر، خربزه از انواع مختلف آماده است. این خربزه ها را می برند و 
جلوی میهمان ها می گذارند ولی میهمان حتما نباید تمام آن را بخورد. خدمتکاران 
ایرانی همیشه برای خوردن خربزه آماده هستند. با اینکه بعضی از انواع خربزه های 
ایران واقعا عالی است هرگاه مسافران خود را به خوردن غذاهای عجیب عادت نداده 

باشند باید در خوردن آنها مانند آشامیدن آب جانب احتیاط را رعایت کنند.« 

    انواع  خربزه های اصفهانی
محمد مهدی ارباب، از انواع مختلف خربزه های اصفهانــی نام می برد:» گرمک و 
طالبی و حسینی و اینها متعارف است، اما کرسنگی که سفید و سبز می باشد بهتر 
از سایر اســت و گاهی بسیار خوب هم می شود و شــاعری در باب آن سروده است 

آنجا که گفته: خربزه گویی که در سبز کشت/ گوی ببرد از ثمرات بهشت«. محمد 
مهدی آنگاه از پایین آمدن مرغوبیــت خربزه اصفهان در آن زمان)دوره ناصرالدین 
شــاه( صحبت می کند:»و در زمان پیش همه اینها به کمــال تعریف بود. الحال از 
بس تقلب در زراعت آنها کرده اند خوبی در آنها نمانده است«. صاحب تاریخ رستم 
التواریخ که در ابتدای دوره قاجار نوشته شده از تعدد بسیار زیاد انواع خربزه اصفهان 
یاد می کند و چنین نام هایی را ثبت کرده:»خربوزه دارایی، خربوزه حسینی، خربوزه 
ا...یاری، خربوزه ارزنانی، خربوزه ُکرســنگی، خربوزه برخواری، خربوزه ســینی، 
خربوزه گرگابی، خربوزه پوست سفید مشــهور به بی بی لطیفی«. او در ادامه می 
نویسد:» بر صاحبان حسن سلیقه هفت کشور معلوم باد که خربوزه سینی و خربوزه 
گرگابی خصوصا خربوزه گری آن خصوصا خربوزه پوســت ســفید بی بی لطیفی 
اصفاهان فردوس نشــان در نزاکت و لطافت و حالوت به سرحد کمال می باشند و 
جمیعا و تا ســه ماه بعد از عید نوروز به تری و تازگی دوام مــی نمایند و می ماند«. 
 خربزه های گرگاب که شهری از توابع میمه اصفهان می باشد در قدیم مشهور بوده

 است. 

    ناملموس اما شیرین و جهانی
قدیمی ها یادشــان هســت که خربــزه کاران اصفهانــی برای افزایــش برکت 
محصوالتشان، زکات آن را به شیوه جالبی می دادند. مثال در زمانی که از این همه 
خانه مسکونی و خیابان و میدان در اطراف محله دروازه تهران خبری نبود، کشاورزان 
در زمین های زراعی این محدوده خربزه می کاشــتند و هنگامی که اتوبوس های 
قدیمی بین شهری به قصد ورود به گاراژهای خیابان شهید بهشتی)شاپورقدیم( از 
این مسیر عبور می کردند جلوی آنها را می گرفتند و به هر مسافر یک خربزه مجانی 
به عنوان زکات محصولشان می دادند. اگرچه امروزه دیگر خبری از این همه کشت 
و کار خربزه در اصفهان نیســت، اما می توان به احیای آن اندیشید. اصفهان را در 
گذشته تنها با نقش جهان و چهلستونش نمی شناخته اند. طعم لذیذ خربزه های 

اصفهان می تواند دوباره دهان جهان را شیرین کند. 

طعم فراموش شده یک قاچ خربزه اصفهانی
خربزه های مشهور اصفهان در قدیم میراث ناملموسی بوده که امروزه فراموش شده اند 

در این عکس منحصر به فرد که در اواخر قرن سیزدهم قمری گرفته شده، بقال یا قنادی به چشم می خورد که مغازه اش 
را با قندهای کوچک و بزرگ آراسته است. 

» مـرا دسـت در خزانـه خداوند عالـم اسـت.« این جـواب حاج سـید محمـد باقر 
شـفتی اسـت بـه فتحعلـی شـاه، زمانـی کـه فتحعلـی شـاه بـه اصفهـان رفتـه و 
در بازدیـد از سـاختمان در حـال سـاخت مسـجد سـید بـه او مـی گویـد »گمان 
نمی کنـم کـه شـما را قـدرت اتمـام باشـد مـرا نیـز در مخـارج آن شـریک بداریـد.« در زمـان فتحعلی شـاه 
قاجار یکی از 4 مسـجد بـزرگ اصفهان یعنی مسـجد سـید در حال سـاخت بوده اسـت. فتحعلی شـاه روزی 
بـه اصفهان رفتـه و از سـاخت این مسـجد دیدن مـی کند. مکالمـه فـوق در حین بازدیـد بیـن آن دو صورت 
می گیرد. سـید محمـد باقر شـفتی در سـال1180ه.ق در شـفت رشـت به دنیـا می آیـد و بـرای تحصیل در 
روزگار جوانـی و در سـال 1197 ه.ق و در 17 سـالگی به عتبـات عالیات می رود. حدود 19 سـال بعـد با اخذ 
اجازه اجتهاد از اسـتادان بـزرگ به ایران بازگشـته و 6 ماه بـرای تحصیل مجدد بـه قم مـی رود و در نهایت به 
اصفهان بـر می گـردد. وی در محلـه بیدآباد سـکونت می کند. در قـرن پنجم هجـری قمری در اطراف شـهر 
اصفهان، بارویـی ایجاد کردند ولـی محله بیدآبـاد خـارج از این بارو قـرار گرفت. نام کوچه پشـت بـارو که در 
این محله قـرار دارد نشـانه ای از آن دوران اسـت. در دوره قاجار و زمان سـید شـفتی این محلـه جزو محالت 
شـلوغ و معتبر اصفهان بوده اسـت. آنچـه از جمله صفـات شـخصیتی و اخالقی وی می توان برشـمرد راسـخ 
و اسـتوار بودن او در راه دین اسـت. طوری کـه در راه دین تنهـا حقیقت را در نظر داشـت و با اینکـه مهربان و 
رئوف بـوده، امـا در امور مربـوط به قصاص تابع شـرع بوده اسـت. تخصـص وی در علـوم فقه و رجـال و اصول 
بوده و شـاگردان بسـیاری هم پرورش داده اسـت. از آثار به جای مانده از او حدود 60 عنوان ذکر شـده اسـت. 
از میرزا حسـن خـان انصاری نقل شـده کـه می گوید: » مسـاجد بـزرگ را شـاهان متعدد سـاخته انـد و این 

مسـجد را آن پادشـاه علما بـه تنهایی کفالـت نمود.«
حاج سـید محمد باقر شـفتی بـرای خود بقعه ای در قسـمت شـمالی مسـجد سـید بنا کـرده بـود و هنگامی 
که در سـال 1260 ه.ق و در سـن 80 سـالگی دار فانـی را وداع گفتـه وی را در همین محل به خاک سـپردند.

میراث ماندگار »سید«
عکس روز

چهارسوق

مسجد بزرگ بدون مناره
 در ســال 1245 ه.ق ساخت 
مســجد بزرگی در اصفهان  
در محله بید آبــاد و جنب بازارچــه صورت گرفت 
که مساحت مســجد مزبور در حدود 8 جریب بود. 
این مسجد را می توان از مشهورترین و بزرگ ترین 
مساجد اصفهان در قرن 13 به شمار آورد که ساخت 
و کاشــیکاری آن تا 130 ســال ادامه پیــدا کرده؛ 
این مسجد همان مسجد سید اســت و سازنده آن 
حاج سید محمد باقر شفتی اســت. فتحعلی خان 
اعتماد الدوله، وزیر شاه سلطان حسین صفوی بود. 
آنچه او در سر داشت ساخت یک مسجد بزرگ بود 
و به همین دلیل زمین این مسجد را خریداری کرد 
که حمله افغان ها به اصفهان مانع او شد. در اصفهان 
عالوه بر مسجد سید سه مسجد بزرگ دیگر قرار دارد 
که عبارتند از مسجد جامع،مسجد حکیم و مسجد 
شاه )امام(. در طبقه باالی مسجد برای طالب علوم 
دینی حجره هایی ســاخته اند که مــدرس بزرگ، 
سید شفتی هم که در آنجا تدریس می کرد. بزرگان 
بسیاری هم در سال های آخر عمر او در کالس حاضر 
می شدند. تزئینات و کاشیکاری های این مسجد پس 

از مرگ او و توســط فرزندان و نوادگان وی نیز ادامه 
یافت. در کاشیکاری های مسجد،  فرزندان وی حاج 
سید اسد ا... و حاج ســید جعفر در سال های پس از 

او نیز دست داشــته اند و همچنین ضریح فوالدی 
مقبره سید از جانب نوه او سید محمد باقر ثانی قرار 
داده شده اســت. در زمانی که سید محمد باقر ثانی 

مسئولیت مســجد را بر عهده داشت ساعت مسجد 
ســید بر باالی ایوان جنوبی قرار گرفت. این ساعت 
به قیمت زیادی از طریق حــاج ابراهیم ملک التجار 
که از ثروتمندان نیکوکار بود خریداری شــده و در 
ســال 1323 ه.ق در آن محل نصب شد.کتیبه های 
مختلف در ایوان ها و محراب ها و گنبد آن با آیاتی از 
قرآن و اشعار مختلف زیبنده شده است. در مدخل 
شمالی مســجد هم ســنگابی به همراه کتیبه ای 
بر آن قرار دارد. به ســمت گوشــه مسجد در جهت 
شمال شــرقی که بروید بقعه ای قرار دارد که مقبره 
سید شفتی اســت و تزئینات داخل آن کاشیکاری 
و نقاشی و گچ بری است. مسجد ســید را می توان 
به دلیل گــچ کاری ها و تزئینات و نقوش اســلیمی 
و دیگر موارد آن جزو شــاهکارهای معمای قجری 
دانست. در کاشیکاری ها و در تزئینات گلدان ها رنگ 
قرمز نقش اساس دارد. در زمان جنگ ایران و عراق 
قسمتی از کاشی های آن ریخت که البته مرمت شده 
اســت ولی هم اکنون هم مســجدی است که برای 
 جلوگیری از تخریــب، نیاز به مرمت و رســیدگی

 دارد.

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

خوردنی های چهارباغ
»چهارباغ اصفهان یکی از زیباترین خیابان های ایران 
است. صبح زود روزهای اردیبهشت ماه، روستاییان 
در حالی که خیار، بار االغ هایشان کرده اند به شهر 
می آیند، عده ای تغار لعابی ماست را با خود حمل می کنند. در تابستان 
خربزه و بادمجان و در پاییز انگور می فروشند. در طول روز جمعیت 
عابرین کم است ولی در پایان روز این خیابان از زن و مرد پر می شود.
مدرسه زیبای چهارباغ در این خیابان قرار دارد. این مدرسه تا اسفند 
1311 خورشیدی مدرسه دینی بســیار مهمی بوده است. یکصد نفر 
طلبه از سن چهار ده سالگی به آنجا می رفته اند و مدت 10-12 سال 
به تحصیل علم مشغول می شــدند. اینک طالب را به چند مدرسه 
کوچک تر فرستاده اند تا آنطور که می گویند مدرسه را به عنوان بنای 
ملی و تاریخی حفظ کنند. درب بزرگ آن که روکشی از نقره دارد به 
باغی خوش منظر با درختان تنومند باز می شود. گرداگرد باغ سه ایوان 
با کاشی های بسیار زیبا و خوش رنگ ساخته شده که یکی از آنها مسجد 
مدرسه بوده است. در دو سوی یک ایوان، پرهای شترمرغ را بر میله ها 
آویخته بودند. که از آنها)َعَلم( در عزاداری ماه محرم استفاده می شود. 
در ایوان دوم چند سینی بزرگ برای کشیدن سبزی پلو آماده شده 

و ناهار نذری از سوی مرد ثروتمندی برای اطعام فقیران محل بود.«
 )سفرنامه مریت هاکس(

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

 ابر و باد مه و خورشید و فلک
 در کارند

    هدایای خوراکی
»ایرانیان را باید به خاطر عشق و عالقه شان به 
گل و گیاه و میوه های آبدار کشورشان، تحسین کرد. در نظر آنان 
بهترین و باارزش ترین هدیه ای که می توان به میهمانی خارجی داد 
گل های معطر و میوه های تازه است؛ همچنین ذوق و سلیقه ای که 
در تزیین باغ ها و باغچه هایشان به کار می برند، عشق و عالقه آنان 
را به گل، این پدیده زیبای طبیعت، نشان می دهد. از طرفی دیگر 
می دانیم که واژه »paradis« به معنی باغ زیبا، مأخوذ از یک لغت 

فارسی ]پردیس[ است.« 
»سفرنامه هینریش بروگش«

    باغ های افسانه ای
»توصیف ایرانی ها از باغ های ایران هم بیشــتر جنبه مبالغه دارد 
که رشک بهشت نمونه آن است و آدمی را به یاد باغ های افسانه ای 
داستان هزار و یک شــب می اندازد. برای مثال به یک باغ نام چهل 
ُکره نهاده و برایش افسانه ای ساخته اند. می گوید آن باغ به قدری 
بزرگ و پر از درختان انبوه بوده که وقتی زنی در آن گم شده، پیدا 
کردن او به قدری طول کشیده که آن زن چهل کره را پرورش داده 

و بزرگ کرده است.« 
 گشت و گذاری در ایران بعد از انقالب مشروطیت 
 »هارولد استون و اف.ال برد«

    این چهل های مرموز
»پس از خروج از بم که روز قبل کالنتر مرز ایران از آن جا گذشــته 
بود به خرابه های »چهل ُکره« رســیدیم. وجه تسمیه این محل را 
از چند نفر پرســیدم و در جواب گفتند این باغ در قدیم به اندازه ای 
وسیع بوده که روزی یک رأس مادیان در محوطه آن گم می شود و با 
اینکه چهل کره اسب در آنجا رها می  کنند باز از مادیان اثری نیست. 
چندی بعد شنیده شد یکی از باغات حوالی کرمان نیز به همین اسم 
نامیده می شود در حالی که آنقدرها وسعت ندارد و معلوم می شود این 
موضوع مقرون به حقیقت نبوده و افسانه ای بیش نیست. اصوال عدد 
چهل را مشرق زمینی ها خیلی دوست دارند و زیاد استعمال می کنند 

مثل چهل تن و چهل چراغ و داستان علی بابا و چهل نفر دزد.« 
»سفرنامه سرپرسی سایکس«

    تفریح به سبک ایرانی
 »ایرانیان و تمام اهالی مشــرق زمین از چگونگی گردش و تفریح

)به ســبک اروپایی( هیچ اطالعی ندارنــد. خیلی تعجب می کنند 
وقتی که می بینند ما فرنگی ها مکــرر از باالی خیابان باغی، پایین 
رفته دو باره برمی گردیم و دوسه ساعت این کار را تکرار می کنیم. 
آنها برعکس، فرشی در نقطه قشنگ  مصفای باغ گسترده روی آن 
می نشینند و تماشای صفای سبزه را می کنند و اگر گاهی برخیزند 
فقط برای اینست که به دست خود میوه از درخت چیده و بخورند. 

زیرا این کار به آنها لذت مخصوصی می دهد.« 
»سفرنامه تاورنیه«

زاینده رود
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سرمربی رئال مادرید، 100 تایی می شود
زین الدین زیدان، سرمربی فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید در بازی تیمش برابر ختافه برای 
صدمین بار روی نیمکت کهکشانی ها می نشیند. زیدان در طول حضورش در رئال مادرید موفق 

شد 7 جام مختلف را برای این تیم به ارمغان بیاورد.

اخبار روز

یک رسانه معتبر از احتمال ارائه پیشــنهاد هدایت قهرمان آسیا به 
سرمربی تیم ملی ایران خبر داده است.

خبرگزاری رسمی فرانسه )AFP( از 
احتمال کناره گیری قریب الوقوع 
آنگه پوســتکوغلو، ســرمربی 
تیم ملــی اســترالیا به دلیل 
خســته شــدن او از تحمل 
انتقــادات رســانه های این 
کشور و خروجش از کادر فنی 
»ساکروس« بعد از دو بازی رفت و 
برگشت برابر هندوراس در پلی آف 
میان قاره ای جام جهانی خبر داده 
اســت. در همین حال از گراهام آرنولد، سرمربی تیم فوتبال اف سی 
سیدنی استرالیا به عنوان گزینه هدایت تیم ملی استرالیا در صورت 
کناره گیری پوستکوغلو یاد می شود. آرنولد اما تنها کاندیدای هدایت 
قهرمان دوره اخیر جام ملت های آسیا نیست.به گزارش AFP، کوین 
موسکات، سرمربی تیم فوتبال ملبورن ویکتوری استرالیا هم گزینه 
جانشینی پوستکوغلوست، هرچند رساندن یک تیم ملی به جام جهانی 
دستاوردی است که شاید سرمربیان بزرگ تری را برای هدایت تیم ملی 
استرالیا ترغیب کند.AFP به نقل از پایگاه خبری ABC استرالیا اعالم 
کرده است که کارلوس کی  روش و جانی دی بیازی، سرمربی ایتالیایی 
سابق تیم ملی آلبانی و سرمربی حال حاضر تیم فوتبال آالوس اسپانیا، 
جزو مربیان خارجی نام آشــنایی هستند که در فهرست گزینه های 
جانشینی پوستکوغلو - کسی که قراردادش با فدراسیون فوتبال استرالیا 

تابستان سال آینده به پایان می رسد - قرار گرفته اند.

کی  روش در لیست گزینه های 
هدایت تیم ملی استرالیا

علی دایی در نشست خبری پیش از بازی سایپا با سپیدرود که بعدازظهر 
روز پنجشنبه در ســازمان لیگ برگزار شد، در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا پیگیر مطالباتش از باشــگاه نفت و پرســپولیس هســت؟ 
گفت: متاســفانه فقط وقتمان را صــرف این چیزها مــی کنیم. نمی 
دانم وضعیت نفت تازگی ها چطور شده اســت. با مالک جدید باشگاه 

نفت جلســه ای داشــتیم، اما چشمم آب 
نمی خورد با این آدم ها نفت به ســرمنزل 
مقصود برسد و کسی بتواند حقش را بگیرد! 
من از تمام کسانی که در این امور دخیل 
هســتند خواهش می کنم یک ضمانت 
بانکی یا چیزی بگیرند تا ببینند طرف این 
کاره هست یا خیر. ما هم برای خرید نفت 
اقدام کردیم. نمی دانم چرا بدون بررسی و 
ضمانت اجرایی و اینکه آیا می تواند بدهی 
را بدهد، واگذار کردند. فقط از سر خودشان 

باز کردند. وکیل من دو هفته پیگیر بود. خود من هم یک جلسه داشتم 
ولی چشمم آب نمی خورد. ایشــان )مالک باشگاه نفت( فقط سخنران 
خوبی است! سرمربی سایپا درباره صحبت های وزیر ورزش و خصوصی 
کردن پرسپولیس و استقالل تصریح کرد: خریداران قبلی پرسپولیس 
را نگاه کنید؛ ببینید آنها چه کســانی بودند ولی االن وضعیت چیست. 

نمی شود باشــگاهی خرید بدون اینکه مدرکی بخواهند. مگر می شود 
حساب بانکی و ضمانت نامه نگیریم. پرسپولیس و استقالل اگر خصوصی 
باشند و اگر مدیران درست و حسابی داشته باشند باالی ۲۰۰ میلیارد 
درآمدزایی در سال خواهند داشت ولی ما نمی توانیم این کار را به خاطر 
خیلی مسائل بکنیم؛ یکی از این مسائل موارد سیاسی است و نمی شود 
استقالل و پرسپولیس را واگذار کرد. ۹۹ 
درصد مردم یا اســتقاللی یا پرسپولیس 
هســتند. با احترامی که برای سلطانی فر 
قائلم باید بگویم نمی شود چنین کاری را 

در کشورمان داشته باشیم.
دایی درباره نتایج تیم نوجوانان در مسابقات 
جام جهانــی گفت: تیم ایران کار بســیار 
بزرگی کرده اســت و با نتایج خوبی پیروز 
شده؛ به خصوص بازی با آلمان. آنها خیلی 
عالــی کار کردند. این نشــان دهنده این 
اســت که چقدر ســرمایه در مملکت داریم. خیلی ها هم هستند که با 
 این تیم به مسابقات نرفته اند. ما پتانسیل خوبی داریم. این به مدیریت 
بر می گردد. اگر مدیریت درست باشد سال های بعد تیم ملی قدرتمندی 
خواهیم داشت. اگر هم این بازیکنان مدیریت نشوند این سرمایه هم از 

دست می رود.

علی دایی:

پرسپولیس و استقالل به خاطر مسائل سیاسی خصوصی نمی شوند

نقل قول روز

مهدی طارمی همچنان محروم است. باشگاه پرسپولیس 
به cas اعتراض کرده تا بتواند رای محرومیت این بازیکن 
را بشــکند ولی منابع خبری در سازمان لیگ می گویند 
طارمی شانســی برای بردن این پرونــده ندارد.جالب 
اینجاست که باشگاه ریزه اسپور هم به رای صادره اعتراض 
دارد؛ چراکه معتقدند جریمه 7۹8.5۰۰ یورویی کم است 

و طارمی ضرر سنگین تری به آنها وارد کرده است!
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سرانجام فدراسیون فوتبال کرواســی »دالیچ« سرمربی سابق 
العین را به عنوان سرمربی این کشور انتخاب کرد.  زدراوکو مامیچ، 
رییس فدراسیون فوتبال کرواسی با تمجید از برانکو گفت: در حال 
حاضر»برانکو ایوانکوویچ« و »اسلوان بیلیچ« سرمربی وستهام، 
بهترین مربیان کرواسی هستند که شانس زیادی برای بر عهده 

گرفتن هدایت تیم ملی کرواسی  در آینده  را دارند.
کرواسی به رقابت های پلی اف جام جهانی راه یافته است.

آخرین خبر : نزدیک به دو ســال قبل خبر رسید مهرداد پوالدی به 
دنبال پناهندگی از کشور انگلیس است و دیگر نمی خواهد به کشور 
بازگردد. پوالدی مصاحبه ای انجام داد و گفت که بعضی ها فرافکنی 
می کنند و به ایران برمی گردد  ولی او با وجود رفتن از فوتبال قطر، 
هنوز به کشور بازنگشسته است! پوالدی  تصمیم گرفت تا در خارج از 
ایران بماند و مدت کوتاهی هم در تایلند بود. جالب اینجاست حتی 

نزدیک ترین دوستانش هم از او بی خبر هستند!

تمجید ویژه رییس فدراسیون فوتبال کرواسی از برانکوبازیکن سابق تیم ملی پناهنده شد؟ طارمی شکست خورده از cas بازخواهد گشت

ورزش بانوان

  وزنه  برداری زنان
 فعال در مرزهای سرزمینی!

خبرآنالین: دختــران وزنه بردار ایرانی حق شــرکت در 
مســابقات بین المللی را ندارند.درحالی که فدراســیون 
وزنه برداری اصرار دارد مراحل راه اندازی وزنه برداری بانوان 
به سرعت طی شود، پوشش رسمی مورد تایید فدراسیون 
وزنه برداری بانوان هنوز مورد تایید وزارت ورزش و کارگروه 
مربوطه در معاونت بانوان قرار نگرفته است. این پوشش 
که فدراسیون جهانی تاییدش کرده و کشورهای مصر و 
امارات از آن استفاده می کنند، برای چنین رشته ورزشی 
سنگینی مناسب نیســت و به همین دلیل چون حجاب 
در آن به طور کامل رعایت نمی شــود، مسئوالن وزارت 
ورزش به صورت رسمی به فدراسیون وزنه برداری اعالم 
کرده اند این لباس ها تنها برای تمرینات بانوان عالقه مند 
در تمرینات داخلی و در استادیوم های مخصوص بانوان 
امکان پذیر است و این امکان برای اعزام های خارجی برای 

این رشته وجود ندارد.

مدیررسانه ای سپاهان:

 بدهی های آینده سازان
 ربطی به سپاهان ندارد

مصاحبه اخیر مدیرعامل باشــگاه آینده ســازان واکنش 
دست اندرکاران باشگاه سپاهان را در پی داشت.به گزارش 
ایمنا؛ موحدی، مدیرعامل باشگاه آینده سازان در مصاحبه 
اخیر خود قرارداد باشگاه خود با سپاهان در مورد واگذاری 
تیم فوتبال بانوان را قرارداد ترکمنچای دانسته بود و به آن 
اعتراض داشت. مرتضی رمضانی راد، مدیر رسانه ای باشگاه 
سپاهان در واکنش به این اظهارنظرها گفت: این اظهارات 
مایه تاسف است، بهتر است مدیرعامل آینده سازان بداند 
که اگر باشگاه سپاهان درخواست امتیاز در فوتبال بانوان 
را انجام می داد، بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانست 
امتیاز بگیرد و بازیکنان تیم آینده سازان هم پس از انحالل 
به این تیم می آمدند. وی ادامه داد: این تیم با عنوان فوالد 
مبارکه سپاهان در رقابت های فوتبال بانوان ایران حضور 
خواهد داشت و تعهدات قبلی و بدهی های باشگاه آینده 
ســازان به ما مربوط نخواهد بود.رمضانی راد افزود: آقای 
موحدی بهتر است به جای این موضع گیری های سخیف، 
درخواست های مکرر خود از سپاهان و سایر نهادها مبنی بر 
اینکه مجموعه ای بیاید و تیم فوتبال بانوان را تحت پوشش 
بگیرد، فراموش نکند و بداند اگر طبق اخطار فدراسیون 
سپاهان وارد عرصه نمی شد ، فاتحه این تیم خوانده می شد 

و فروپاشی تیم بانوان قهرمان ایران قطعی بود.

پارس نیوز:  تیم ملی فوتبال پرتغال برخــالف دوره قبل که پرتغالی ها در 
پلی آف با برد دراماتیک مقابل سوئد به جام جهانی رسیدند سه شنبه شب 
با برتری ۲-۰ برابر سوئیس موفق به صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰18 
روسیه شد. در همین رابطه کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی 
فوتبال ایران نیز خوشحالی خودش را از صعود تیم ملی کشورش ابراز کرده 
است. کی روش که در جام جهانی ۲۰1۰ هدایت پرتغال در جام جهانی را بر 
عهده داشت، حاال باید دومین جام جهانی خودش با ایران را تجربه کند. نکته 
جالب درباره خوشحالی کی روش از صعود پرتغال به جام جهانی این است 
که او اصال دوست ندارد تیم ملی کشورش با ایران هم گروه شود؛ چرا که وقتی 
از او درباره این اتفاق پرسیدند جواب داد تمایلی به رخ دادن چنین اتفاقی 
ندارد. چون در این صورت با ایران می خواهد حتما برنده بازی رو در رو باشد.

تسنیم نوشت: روزنامه الریاضیه عربستان از آغاز برنامه سرمربی آرژانتینی 
تیم الهالل برای رویارویی با پرسپولیس پس از بازگشت ملی پوشان خبر داد.

پنجشنبه شب گذشته تیم الهالل پس از استراحت یک روزه برای اولین بار 
در 1۰ روز اخیر با حضور تمامی بازیکنان برگزار شد. 6 بازیکن تیم الهالل پس 
از همراهی تیم ملی فوتبال عربستان در ۲ بازی تدارکاتی برابر تیم های ملی 
غنا و جامائیکا در تمرینات گروهی حضور یافتند.روزنامه الریاضیه با اعالم این 
خبر نوشت: رامون دیاز با توجه به حضور تمامی بازیکنان در تمرینات گروهی 
الهالل برنامه های ویژه بازی با پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
را آغاز کرد.تیم های پرسپولیس و الهالل سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه 
سلطان قابوس شهر مسقط، پایتخت عمان به مصاف هم می روند. بازی رفت 

این ۲ تیم در ابوظبی با نتیجه 4 بر صفر به سود الهالل پایان یافت.

کی روش از هم گروهی 
با پرتغال واهمه دارد؟

 برنامه های الهالل 
برای دیدار با پرسپولیس

آخرین اخبار، حاکی از تمدید قرارداد مسی با بارسلوناست. در صورت 
تحقق این اتفاق تمامی شایعات مربوط به 
جدایی او از بارسلونا و پیوستنش به 

منچسترسیتی از بین می رود.
به گزارش جام جــم آنالین ، 
بارســایی ها بــرای ترغیب 
مســی به تمدید قرارداد به 
او پیشنهادی داده اند که در 
تاریخ فوتبال دنیا بی ســابقه 
است. بر اســاس این پیشنهاد، 
بارســلونا برای اینکه مســی را 
ترغیب به تمدید قرارداد کند به او 
پاداشی 8۰ میلیون پوندی می دهند تا به این ترتیب مسی» بله« را 
بگوید و قرارداد جدید را امضا کند. در فوتبال دنیا هرگز سابقه نداشته 
که یک باشگاه برای اینکه به بازیکن خود بابت تمدید قرارداد،پاداش 
بدهد چنین مبلغ کالنی را بپردازد. در واقع مسی ابتدا 8۰ میلیون 
پوند را دریافت می کند سپس حاضر به امضای قرارداد می شود. او 
نه تنها این 8۰ میلیون پوند را دریافت می کند که بر اساس قرارداد 
جدید هفته ای 5۰۰ هزار پوند هم می گیرد تا پردرآمدترین بازیکن 

تاریخ فوتبال باشد.

لیونل مسی زیر لفظی 80 میلیون 
پوندی می گیرد!

بازیکنی که گل برتری استرالیا مقابل سوریه را به ثمر رساند، اکنون 
 با حجم وسیعی از فحاشــی ها و انتقادها

 روبه رو شده است.
تیم ملی فوتبال اســترالیا با گل 
کهیل مقابل سوریه به مرحله 
دوم پلی آف جــام جهانی راه 

یافت.
کهیل  اما با وجود زدن این گل 
بســیار مهم، تحت شدیدترین 
انتقــادات قــرار دارد و دلیلش 
حرکتی است که او پس از گلزنی 

داد.انجــام 
او پس از اینکه گل برتری استرالیا را زد دستانش را به شکل حروف 
انگلیسی »T« درآورد. در واقع این حرکت برای تبلیغ یک نوع کمپانی 
ورزشی است که کهیل با آن قرارداد دارد، اما همین حرکت ساده با 
شدیدترین انتقادات روبه رو شــده است.حاال کهیل به عنوان فردی 
پول پرست و طماع معرفی شده که در تیم ملی کشورش هم به دنبال 
پول است.در واقع اســترالیایی ها اعتقاد دارند او حق نداشت از تیم 
ملی استرالیا و با پیراهن این کشور برای مقاصد تجاری استفاده کند.

 حرکتی که دلیل فحاشی
به »کهیل« شد 

EA SPORT طعنه توئیتری ستاره آلمانی به
خبرآنالین: ســامی خدیرا، بازیکن آلمانی طعنه جالبی به سازندگان بازی های کامپیوتری فوتبال 

زده است.
سامی خدیرا توئیت کرده است:»خیلی خوشحالم که در شرکت EA SPORT ، موی بلند مرا دوست 

دارید ولی من دو سال است که موهایم را کوتاه کرده ام.«

فضای مجازی

ورزش 3: »کریســتیانو رونالدو« روزهای خوبی را با رئال ســپری 
نمی کند و روند خوبــی را پیش نگرفته 
ولی آمــار می گوید کــه روزهای 
خوب در راه اســت. رونالدو در 
سه بازی اولش در اللیگا برای 
رئــال گلزنی نکــرد که این 
ضعیف تریــن شــروعش در 
دوران حضــور در رئال بود. با 
این حال، ماه اکتبر نزدیک است، 
ماهی که معموال رونالــدو در آن 
بسیار درخشــان ظاهر می شود و 
گلزنی می کند. تا به حال رونالدو 4 هت تریک 
خود را در این ماه انجام داده و 6 بار نیز موفق شده دو گل وارد دروازه 
کند و 4 بار هم، یک گل در یک بازی زده است. در فصل ۲۰1۰-11 
بود که رونالدو آماری عجیب در این ماه به ثبت رساند. در حقیقت 
او موفق شــده بود در 4 بازی 1۰ گل به ثمر برساند. شماره 7 رئال 
در فصل 15-۲۰14 نیز نمایشی مشابه داشت و 6 گل در 3 مسابقه 
به ثمر رســانده بود؛ همچنین قربانی محبــوب او در این ماه، تیم 
ماالگاست که 6 گل از او دریافت کرده و در کنار آنها لوانته و راسینگ 
4 گل خورده اند و بارسلونا، سویا، آالوس و بیلبادو 3 گل از رونالدو 
دریافت کرده اند. در فصل جاری، ختافه، تاتنهام، ایبار و خیرونا مقابل 
رئال قرار خواهند گرفت و باید دید که فوق ستاره پرتغالی همان روند 

را در پیش خواهد گرفت یا نه.

آمار می گوید: 

روزهای خوش پیش روی رونالدو

5 نکته مثبت برد پرسپولیس برابر استقالل خوزستان

رادوشوویچ و سیامک نعمتی مهم ترین بازیکنان 
ذخیره پرسپولیس بودند که در این مسابقه به 
بازی گرفته شدند و هر دو هم در مجموع نمایش 
قابل قبولی داشــتند. رادوشوویچ پس از اینکه 
بیرانوند چند بازی نامطمئن را برای سرخپوشان 
انجام داد، درون دروازه ایستاد و با وجود  ناکامی 
در ثبت کلین شیت، موفق شد با اعتماد به نفس 

بازی خوبی از خود به نمایش بگذارد.
سیامک نعمتی هم در این دیدار با اینکه روی 
هیچ کدام از گل ها تاثیر مســتقیم نداشــت 
اما در دقایقی کــه در زمین بــود بازیکنان و 
مدافعان حریف را آزار داد و نشان داد با داشتن 
 فرصت های بیشتر می تواند برای تیمش مفید

 باشد.

پرسپولیس باید به بازی بدون طارمی عادت 
کند. نه برای یکی دو بازی بلکه برای چهارماه 
و نزدیک به ۲۰ مســابقه. با ایــن حال زوج 
علیپور و منشا بازهم نمایش فوق العاده ای 
داشت.علیپور دو گل زد و منشا هم با وجود 
از دست دادن یک پنالتی بازی رو به جلو و 
درگیرانه ای را انجام داد و به خوبی خود را از 
باگ های حریف رها کرد. با این حال علیپور 
۲1 ساله به شــدت همه را به آینده امیدوار 
کرده است. او روز به روز و هفته به هفته بهتر 
می شود و برانکو را مجبور می کند که روی 
نامش برای حضور در ترکیب اصلی حتی با 

حضور طارمی و منشا هم خط نکشد.

محســن مســلمان، هافبک بازی ســاز 
پرســپولیس چنــد هفته ای بــود که از 
فرم واقعی خود دور شــده بود و خبری از 
پاس های مهندسی شده و فوق العاده اش 
نبود،اما ورزشگاه غدیر جایی بود که ذوق 
و روحیه مسلمان را به او برگرداند و دوباره 

شاهد پاس های کارگشایش بودیم. 
روی گل دوم، محسن با یک توپ ربایی و 
پاسی چند ده متری، علیپور را با داوودی 
تک به تک کرد و باعث به ثمر رســیدن 
گل دوم شــد. رد پای مسلمان روی اکثر 
حمالت سرخپوشــان در این مسابقه به 

وضوح دیده شد.

باخت 4-۰ پرسپولیس به تیم عربستانی 
الهالل در ورزشگاه محمد بنزاید ابوظبی، 
امیدهای صعود پرسپولیس به فینال را به 

کمترین حد خود رسانده است. 
با این حال هنوز بازی برگشت باقی مانده 
و انسان هم به امید زنده است. تیم برانکو 
هنوز ۹۰ دقیقه شانس دارد و این یعنی 
هنوز نفس می کشــد. برد پرسپولیس 
مقابل اســتقالل خوزســتان و زدن سه 
گل روحیه بازیکنان و هواداران این تیم 
را به حالت قبلی خود بازگردانده اســت 
و این می تواند خبــر خوبی برای اردوی 

سرخ ها باشد.

تنهــا باخت تیــم پرســپولیس در این 
دوره از رقابــت های لیــگ برتر خلیج 
فارس در ورزشــگاه آزادی بوده است و 
پرسپولیســی ها هنوز در خارج از خانه 
شکســت نخورده اند و این بــار هم این 
اتفــاق رخ نــداد. ویســی، ســرمربی 
اســتقالل خوزســتان در آخرین تقابل 
به عنوان سرمربی اســتقالل خوزستان 
در اهــواز پرســپولیس را شکســت 
 داده بود، امــا در این بــازی او و تیمش

 به شــدت تنبیــه شــد. پروفســور و 
شاگردانش بعد از تساوی مقابل سپاهان 

بازهم خارج از پایتخت بردند.

نمره قبولی ذخیره ها

بازگشت »مسلمان« واقعیعادت به بازی بدون طارمی بی شکست در خارج از خانهروحیه گیری پیش از الهالل

ایلنا: پرسپولیس، مقابل استقالل خوزستان پیروزی مهمی را کسب کرد.هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران پنجشنبه با انجام دو دیدار آغاز شد که در یکی از این 
بازی ها پرسپولیس در ورزشگاه غدیر به مصاف استقالل خوزستان رفت و در نهایت با نتیجه ۳-1 میزبان خود را شکست داد و به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد.این 
برد در حالی به دست آمد که سرخپوشان تهرانی با احتساب باخت به الهالل در سه مسابقه اخیر خود بردی را کسب نکرده بودند. در این مسابقه نفراتی چون وحید امیری، 
سید جالل حسینی، مهدی طارمی وفرشاد احمدزاده هم حضور نداشتند و کار کمی سخت شده بود، اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. پرسپولیس با سه گل علی علیپور)دو 
بار( و شجاع خلیل زاده تیم عبدا...ویسی را در همان ۴۵ دقیقه نخست، زمین گیر کرد تا نشان دهد هر چقدر هم اوضاع برایش سخت باشد بازهم به مسیر رو به جلوی خود 

ادامه می دهد. این پیروزی پیش از جدال با الهالل بسیار برای تیم برانکو حیاتی و روحیه بخش بود و نکات مثبتی را در دل خود داشت.
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امام جمعه اصفهان گفت: برخی سیاسیون دلخوش به حمایت اروپا پس از اقدامات 
و بدعهدی آمریکا هستند؛ اما این خیال باطل اســت و بی تقوایی باعث می شود 

عده ای این حقایق را نبینند.

برخی سیاسیون هنوز دلخوش به حمایت اروپا هستند
عکس روز

 استخدام فوالدمبارکه 
کذب است

179 واحـد مسـکن مهـر و یـک بـاب واحـد 
آموزشـی، روز پنجشـنبه با حضور معاون وزیر 
راه و شهرسـازی در شـهر مجلسـی بـه بهره بـرداری 

رسید.
وزیـر راه و شهرسـازی عصـر چهارشـنبه در   
از  اصفهـان  اسـتان  بـه  سـفر   جریـان 
طرح های توسـعه و تملک زمیـن های فـرودگاه بین 
المللـی شـهید بهشـتی اصفهـان و همچنیـن از روند 
 اجرایـی طـرح آزاد راه شـرق اصفهـان بازدیـد 

کرد.
حسـن امجدی، مدیر کل فـرودگاه بین المللی 
شـهید بهشـتی اصفهـان از رشـد 13 درصدی 
پروازهای خارجی در این فرودگاه در شـهریور امسال 
خبـر  گذشـته  سـال  شـهریور  بـا  مقایسـه   در 

داد.
اسـتفانک چومبـا، سـفیر جمهـوری چـک در 
تهـران گفـت: کشـور چـک ماننـد سـایر 
کشـورهای اروپایی بـه توافق نامه ایران با کشـورهای 
1+5 پایبند بوده و روابـط اقتصادی نزدیـک خود را با 

ایران حفظ  خواهد کرد.
سـید محمـد میرپـور، معـاون توسـعه منابع و 
پشـتیبانی اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان گفت: براسـاس برنامه ریزی و اعالم سـازمان 
سـنجش، در آزمـون اسـتخدامی آمـوزش و پـرورش 
304 نفـر در اسـتان واجـد شـرایط اعالم شـده اند که 
از بیـن آنهـا 231 نفـر در مقاطـع مختلـف اسـتخدام 

می شوند.
روابـط عمومـی شـرکت فـوالد مبارکـه اعـالم 
کـرد: آگهـی اسـتخدام نیـروی کار بـرای ایـن 
شـرکت که در برخی شـبکه هـای اجتماعی منتشـر 

شده، کذب است.
موافقـت اصولـی اولیـه 45 پـروژه تاسیسـات 
گردشـگری و 12 پروژه اقامتـگاه بوم گردی در 

استان اصفهان صادر شد.
حجـت االسـالم والمسـلمین رضـا غفـاری، 
مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه 
صاحب الزمان)عج( اسـتان اصفهان گفت: این اسـتان 
در مقایسـه با سـایر اسـتان های کشور، شـهید طلبه 
و روحانی بیشـتری را تقدیـم نظام و انقالب اسـالمی 

کرده است.

نرده گذاری سی و سه پل

وزیر راه در اصفهان: 

 باید فکری به حال چرخش آب 
در زاینده رود کرد

وزیر راه و شهرسازی گفت: به دنبال این هستیم که ساالنه 10درصد 
از بافت حاشیه ای اصفهان بهبود پیدا کند و بازآفرینی شود؛ اما شهر 
یک مجموعه به هم پیوسته اســت و جز با دستور اداری این اتفاق 

نخواهد افتاد.
عباس احمد آخوندی در نشست ســتاد بازآفرینی پایدار شهری 
استان اصفهان اظهار کرد: برای من همیشــه آمدن به اصفهان با 
خاطرات و آموزه های بسیار خوب همراه است. خوشبختانه اتفاقات 
بسیار خوبی رخ داده و همگرایی که در ســطح استان اصفهان به 
وجود آمده است، می تواند موجب تاثیرات مثبتی در آینده باشد. 
وی ادامه داد: در کشور به نحوه ورود مدرنیته، چه در قالب فرهنگی 
و اجتماعی و چه در قالب صنعتی آن، خیلی بی برنامه اقدام کرده 
و در بسیاری از نقاط با تخریب های گسترده تحت عنوان نوسازی 
صنعتی روبه رو بوده ایم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیگیری 
اهداف متضاد به صورت همزمان نتیجــه ای جز ضرر و زیان به بار 
نخواهد آورد، عنوان کرد: به دنبال این هستیم که ساالنه 10درصد 
از بافت حاشیه ای اصفهان بهبود پیدا کند و بازآفرینی شود؛ اما شهر 
یک مجموعه به هم پیوسته اســت و جز با دستور اداری این اتفاق 
نخواهد افتاد. وی اضافه کرد: آیا زمانی که صنایع آب بر را به اصفهان 
دعوت می کردیم )که به دنبال آن حجم توسعه صنعتی در آن باال 
رفت و بر شورای عالی شهرســازی مبنی بر الحاق مساحت های 
جدید به محدوده شهری اصفهان فشارهای زیادی را می آوردیم(، 
 متوجه بودیم کــه چگونه زمینه فروپاشــی کل اصفهان را فراهم

 می آوریم؟

یکی از مهم ترین پشتیبانی های ادارات و نهادهای فرهنگی 
اســتان اصفهان از مســاجد، حمایت از فعالیت های اوقات 
فراغت در فصل تابستان است که تاکنون با مشارکت فعاالن 
فرهنگی مســاجد و حمایت ادارات فرهنگی استان، بیش از 
هزار و 300 پایگاه اوقات فراغت اســتان اصفهان در مساجد 

تشکیل شده است.
اجرای برنامه های آموزشــی، اردویی، پرسش و پاسخ دینی، 
برگزاری برنامه ها و مســابقات فرهنگی، برگزاری مسابقه و 
برنامه های ورزشی، از جمله فعالیت های طرح اوقات فراغت 
مساجد استان اصفهان است که بیش از 250 هزار نفر از این 

برنامه ها استفاده کرده اند.
کانون های فرهنگی و هنری مســاجد، پایگاه های بســیج و 
هیئت های مذهبی و کانون های فرهنگی و تبلیغی، متولیان 

اصلی برگزاری طرح اوقات فراغت مساجد بوده اند.
از میان بیش از هزار و 300 پایگاه اوقات فراغت استان اصفهان 
که در مســاجد فعال بوده اند، یکصد مرکز بــه عنوان مراکز 

نمونه از نظر کمی و کیفی در ارائه خدمات از ســوی ادارات 
فرهنگی معرفی شدند که از آنها در آیین اختتامیه تجلیل از 
فعاالن کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان 

تقدیر شد.
 در کشور مدیریت واحد فرهنگی نداریم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه هم افزایی فرهنگی خوبی در مساجد استان اصفهان بین 
دستگاه های فرهنگی ایجاد شــده، گفت: در کشور مدیریت 
واحد فرهنگی نداریم اما این مدیریت واحد و اتحاد و انسجام در 
حوزه فعالیت های فرهنگی مساجد استان اصفهان ایجاد شده 
است. حجت االسالم دکتر حبیب رضا ارزانی افزود: این اتحاد 
و انسجام با محوریت هیئت هماهنگی و نظارت بر کانون های 
مساجد )که به ریاست استاندار اصفهان بوده(، ایجاد شده و 
دستاوردهای آن به مراکز فرهنگی مساجد رسیده است. وی 
تصریح کرد: پاسخگویی به شبهه های دینی جوانان و نوجوانان 
با وجود حجم باالی شبهه افکنی ها، مهم ترین رسالت مراکز 

فرهنگی مساجد است که شبهه زدایی و رفع شبهات در حال 
حاضر رسالت مهم مراکز فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه دین، برنامه کامل زندگی اســت، تصریح کرد: فعاالن 
فرهنگی، تدوین سرفصل ها و برنامه های فرهنگی را باید از 
دل برنامه های دین بیرون آورند. دین نباید برگرفته از فرهنگ 

باشد؛ زیرا دستورات دینی فرهنگ ساز است.
تشکیل هسته های معرفت در مساجد استان

مدیرکل اوقاف استان اصفهان با اشاره به برگزاری طرح نشاط 
معنوی در بقاع متبرکه استان اصفهان گفت: عالوه بر حمایت 
از فعالیت های فرهنگی مساجد، بیش از 300 بقعه متبرکه 

استان، میزبان این طرح در فصل تابستان بوده اند.
حجت االسالم رضا صادقی افزود: تمرکز کاری اوقاف، بر توسعه 
فرهنگی و عمرانی بقاع متبرکه، توســعه موقوفات و بعضی 
فعالیت هاست و در حال حاضر سه هزار نفر تحت پوشش طرح 
حفظ مجازی سازمان اوقاف هســتند. مسئول تشکل های 
دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: اداره کل 
تبلیغات اسالمی، امسال یکصد هسته معرفت و بوستان نماز 

برای جوانان و نوجوانان در مساجد تشکیل داده است.
حجت االسالم حسن بابایی افزود: افزایش دانش عمومی در 
حوزه دین و پاسخگویی به شبهات از مهم ترین رسالت های 
این گروه های فرهنگی بوده اســت که البتــه اعزام مبلغ به 
مناطق محروم در این ایام، بــرای فعالیت های اوقات فراغت 

انجام شد.
اداره کل فنی و حرفه ای، اداره کل تبلیغات اسالمی، اداره کل 
اوقاف و امور خیریه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل 
امور اجتماعی استانداری، شــهرداری، حوزه علمیه، بسیج و 
سپاه پاسداران، اداره کل امور روستایی، اداره کل کتابخانه های 
عمومی، دفتر تبلیغات اسالمی و صدا و سیما، اعضای هیئت 
هماهنگی و نظارت برکانون های فرهنگی و هنری مســاجد 
استان اصفهان هستند. این استان دارای پنج هزار مسجد است 
که 2 هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد آن فعال شده و 

در کنار سایر مراکز فرهنگی فعالیت دارند.

در طرح غنی سازی اوقات فراغت؛

مساجد اصفهان، میعادگاه جوانان و نوجوانان استان شد

چهره 

آیت ا... مظاهری رییس حوزه علمیه استان اصفهان، پیامی 
به کنگره شهدای روحانی استان اصفهان صادر کرد که متن 

آن به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

اکنون که بار دیگر به توفیق الهی  یاد و خاطره مبارک صدها 
شــهید و ایثارگر حوزه علمیه اصفهان تجدید می شود 
مناسبت شایسته ای است تا عهد خود را با آن مجاهدان راه 
حق تجدید نموده و یاد گرامی آنان را با تدبر و عبرت آموزی 

همراه نماییم.
شــهیدان واال مقام روحانیت، سرمایه بزرگ جان عاریت 
خود را در میدان آزمون دشوار الهی، فدا و از عرصه درس و 
اجتهاد به ساحت دفاع و جهاد هجرت نمودند تا ارزش های 
متعالی اســالم زنده بماند و به بالی تزلــزل و اضمحالل 

تدریجی گرفتار نگردد.
اهمیت برجسته کار شایسته و عمل صالح آنان در این بود 
که با اقتدا به سید و ساالر شهیدان، پس از تشخیص وظیفه 
در انجام آن کوتاهی نکردند و با ایثار رسالت واالی خود، 
پاسداری از حق و حقیقت را در لحظه مورد نیاز ایفا نمودند.
این درس بــزرگ آن مجاهدان راه خداســت که همواره 
ما را به شــناخت صحیح وظیفه و عمل خالصانه بدان در 
زمان مورد نیاز فرا می خواند و پیوسته به ما می آموزد که 
ادای تکلیف پیوسته انسان ساز اخالقی، عالوه بر دانش و 
معرفت به استقامت و بصیرت نیازمند است. از این حیث یاد 
شهیدان عزیز، یادبود برترین فضیلت ها و خصایص انسانی 
اســت و یادواره های آنان برترین مجلس درس آموزی و 
عبرت اندوزی است و سالم و رحمت بی پایان خدا بر ارواح 

مطهر آنان و تفضل آنان بر خانواده های آنان باد.

پیام آیت ا... مظاهری به کنگره شهدای روحانی اصفهان:
 یادواره های شهدا، برترین مجالس

 درس آموزی و عبرت اندوزی است

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه مطرح کرد:

 لزوم تشکیل اتاق رصد دشمن
  در حوزه ها

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، در نهمین اجالسیه شهدای روحانی استان اصفهان، 
با بیان اینکه استان اصفهان برجسته ترین و خط شکن ترین یگان های رزم دفاع مقدس 
را داشته است، عنوان کرد: علت این امر این بود که روحانیت پیشتازی در اصفهان بوده 
است و خدا را شاکریم که روحانیت شــیعه افتخار دارد که این وراثت انبیا را شناخته و 

بدان عمل کرده است.
حجت االسالم عبدا... حاج صادقی  افزود: سنگرنشینی دفاع از دین خدا را روحانیت از اهل 
بیت)ع( آموخته و فهمیده است که اگر دین خدا به خطر افتاد همه چیز را به میدان بیاورد و روحانیت آموخته که 

در جنگ سخت و نرم دفاع از دین خدا در خط مقدم باشد.
وی در تبیین نقش دیگری که روحانیت از اهل بیت آموخته اســت، افزود: نقــش مدیریت، راهبری و والیت را 
روحانیت در غیبت امام زمان)عج( بر عهده دارد؛ چراکه امامت فقط راهنمایی نیست بلکه مدیریت نیز هست و 
روحانیت در زمان حاکمیت نظام والیی این وظیفه را نیز برعهده دارد و ما در جمع شهدای روحانی استان اصفهان 

شهدایی در حد فرمانده لشکر داشته ایم و این باعث سربلندی روحانیت در طول تاریخ خواهد بود.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: شهدای روحانی که شناسایی شدند، شهدایی هستند که کلیه اسناد 
آنها به دست آمده است و مشخص شده که در کدام مدرسه درس خوانده و کجا به شهادت رسیدند و پرونده آنها 

برای ما کامل شده است که تاکنون سه هزار و 787 نفر هستند.
حاج صادقی اضافه کرد: از این تعداد، شهدای استان اصفهان 544 نفر تا به امروز بوده و هیچ استانی این رتبه را 

نداشته است و در رتبه های بعد نجف آباد و کاشان و... قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه اسالم فقط به نماز و روزه نیست تاکید کرد: اسالم بدون جهاد و والیت اسالم حقیقی نیست 
چنانکه بنی امیه نماز و روزه داشت و اگر اسالم فقط منحصر به ظواهر بود اباعبدا...)ع( قیام نمی کرد؛ ولی آنچه 

موجب قیام سیدالشهدا )ع( شد، حقیقت اسالم بود که درجامعه حذف شده بود.
حجت االسالم حاج صادقی در ادامه تصریح کرد: حرف دشمن امروز این است که اسالم را جز مسلمان شکست 
نمی دهد براین اساس دشمن در حال فعالیت فرهنگی علیه مسلمین اســت، بنابراین الزم است در حوزه های 
علمیه ما رصدی وجود داشته باشد تا همچون گذشته هر شبهه ای به وجود آمد یا تحریفی رخ داد، علما به میدان 

بیایند و با اتاق فکر استکبار مبارزه شود.

دبیرکنگره شهدا و ایثارگران روحانی استان اصفهان عنوان کرد:

شهید سال روحانی استان و کشور، از شهدای روحانی اصفهان 
انتخاب شده اند

دبیرکنگره شــهدا و ایثارگران روحانی اســتان اصفهان گفت: اهداف ما از برگزاری این 
اجالسیه، زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهداســت؛ همچنان که رهبر معظم انقالب 

فرمودند فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، کمتر از شهادت نیست.
حجت االسالم رضا غفاری پور، دبیر کنگره شهدای طلبه استان اصفهان نیز در این مراسم 
با بیان اینکه از سال 88 تا کنون یادواره شهدای روحانی هرساله پرشورتر از سال گذشته 
برگزار شده، افزود: تا به امروز بخشی از یادواره شهدای روحانی در شهرستان ها برگزار 

شده و بخشی از آن در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه آمار شهدای روحانی باالترین آمار در بین شــهدای دیگر صنوف بوده است، عنوان کرد: این 
درحالی است که برخی از طالب یا فرزندان ایشان در این آمار قرار ندارند و اگر این افراد اضافه شده بودند قطعا آمار 
آن بیشتر خواهد بود. وی با بیان اینکه آمار شهدای اصفهان 558 شهید طلبه و روحانی هستند اذعان کرد: 32 نفر از 
شهدا نیز اصفهانی نبودند اما سال های زیادی از عمر خود را در اصفهان سپری کردند که اگر به این آمار اضافه شود 

آمار شهدای طلبه اصفهان به 590 نفر می رسد.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به آمار ارائه شده نسبت شهدای روحانی به کلیه آمار روحانی استان، تعداد یک 

ششم از طالب در زمان جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه فرزندان تعدادی از روحانیون به شهادت رسیده اند و در آمار فوق الذکر درج نشده است،  اظهار کرد: 
اگر این آمار به آمار ذکر شده اضافه شود روشن خواهد شد روحانیتی که همواره مردم را برای جهاد و دفاع از اسالم 

و انقالب دعوت کرده، خود پیشگام این عرصه بوده است.
وی با اشاره به اینکه شهید امســال حوزه علمیه در شهر اصفهان، حجت االســالم ردانی پور و شهید سال استان 
حجت االسالم سید حسن بهشتی نژاد، شهید ترورشده سال 60 هستند، ابراز کرد: اهداف ما از برگزاری این اجالسیه 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداســت؛ همچنان که رهبر معظم انقالب فرمودند »فضیلت زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست«. وی در تبیین نقش یادواره شــهدای روحانی در جامعه عنوان کرد: این 

اجالسیه، نشان دهنده نقش روحانیت در عرصه جهاد و شهادت خواهد بود.
وی با بیان اینکه این اجالسیه یک کار مشترک بین مجموعه سپاه و حوزه نمایندگی و حوزه علمیه است و بخش 
عظیمی از کارها را حوزه علمیه بر عهده داشــته، ابراز کرد: جا دارد از حجت االســالم علیرضــا باطنی و آیت ا... 

طباطبایی نژاد تشکر ویژه داشته باشیم که در این عرصه زحمات فراوانی کشیدند.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: حریق مغازه لباس فروشی در بافت تاریخی بازار 

ریسمان میدان امام علی)ع( با همت آتش نشانان اطفا شد.
محمد شــریعتی با اشــاره به اینکــه آتش ســوزی مغازه 
لباس فروشی ساعت 21:56 پنجشنبه شب به ستاد فرماندهی 

سازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان اعالم شد، اظهار 
داشت: باتوجه به حساسیت موقعیت حریق، اکیپ بالفاصله 
راهی محل حادثه شده و در کمتر از یک دقیقه اکیپ اول به 
محل رسیدند. وی افزود: پس از رسیدن اکیپ اعزامی به محل، 
شــاهد حریق درمغازه لباس فروشی بودند که با عکس العمل 

سریع توانستند حریق را اطفا کرده و از سرایت به سایر نقاط 
جلوگیری کنند. وی با بیان اینکه این حریق باتوجه به مجاورت 
مغازه با کاربری های مخاطره آمیــز بافت تاریخی، همچنین 
سقف های چوبی، می توانست خسارت های جبران ناپذیری 
را بر بنای تاریخی و ارزشــمند بازار وارد کند، ابراز داشــت: 
خوشبختانه با لطف خداوند متعال و حضور به موقع و واکنش 
سریع اکیپ آتش نشانی اطفا شــد و از سرایت به دیگر نقاط 

جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

حریق انبارهای الوار و مغازه لباس فروشی در بازار ریسمان اطفا شد

نهمین اجالسیه شهدای روحانی استان برگزار شد؛

هجرت از اجتهاد به جهاد
نهمین اجالسیه شــهدا و ایثارگران روحانی استان اصفهان، صبح 
پنجشــنبه با حضور جمعی از روحانیون و خانواده معظم شــهدا در 

حسینیه شهدای بسیج برگزار شد.

اخـبـارخطسر
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امام علی علیه السالم:
خداوند هیچ كس را به چیزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش 

نكرده است.
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 آیت ا... العظمی بهجت همیشــه توصیه شان 
این بود که در تمام امور و در تمام جهات و در 
تمام زندگی فقط خــدا را حاکم بدانید و بس. 

هیچکس دیگر کاره ای نیست. 
این نصیحت کلی دائمی و شبانه روزی ایشان 

بود. 
فقط او و بعد، اوســت که همه چیز را درست 

می کند.
 اگر کسی بتواند این گونه باشد، یک 

زندگی الهی دارد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

امور تدارکات شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد خودروهای سواری و وانت و کامیون 
مستعمل و اسقاط خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

آگهی مزایده عمومی شماره 9691004 

پیشنهاد دهندگان حقوقی و حقیقی می توانند اسناد مزایده را از تاریخ 1396/07/23 تا تاریخ 
1396/08/06 از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1396/08/09 به 
آدرس: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان شماره 2 توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه تحویل یا ارسال نمایند. پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح 

روز یکشنبه 1396/08/10 با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت بازدید از تاریخ 1396/07/23 تا تاریخ 1396/08/06 
همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 8  صبح لغایت 15 به آدرس مندرج در ماده 2 اسناد مزایده 

)محل استقرار( مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن: 32216102-031 واحد مناقصات تماس حاصل 

فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir 1 - سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به  آدرس
- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در 

تاریخ فوق واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- کلیه هزینه های سند نویسی، مالیات، عوارض و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود.

- پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
- حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده )به ازاء هر پیشنهاد یک نفر( آزاد می باشد.

- شرکت کنندگان در مزایده می بایست دو روز قبل ازآخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به 
سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع 

گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران می باشد.
- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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