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استان مدیرپروری که با مدیران غیربومی اداره می شود؛

اصفهان در دست 
غـیراصفهانی ها

به بهانه نرده گذاری روی یکی از دهانه های سی و سه پل؛
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تجمع مردم اصفهان در محکومیت 
سخنان رییس جمهور آمریکا
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دونالد ترامــپ پــس از ارائه 
ســخنرانی ضدایرانــی خود 
به منظور تشــریح راهبرد جدید آمریکا در قبــال ایران با 
واکنش های مختلفی روبه رو شــده اســت. اولین واکنش 
رسمی به سخنان رییس جمهور آمریکا، دقایقی پس از اتمام 
سخنرانی او، از سوی حسن روحانی رییس جمهور کشورمان 

صورت گرفت.
حسن روحانی در سخنانی که به طور مستقیم از رسانه ملی 
پخش شد، با یک استراتژی خاص، به موضع گیری های 
ترامپ واکنش نشان داد؛ اســتراتژی که به نظر می رسید 
هدفش ارائه مواضــع محکم مردم ایــران و در عین حال 
رعایت عرف های دیپلماتیک و ادب سیاسی بود. در حقیقت 
نکته مهم و نقطه قوت این اســتراتژی این بود که در برابر 
شــعور پایین رییس جمهور آمریکا و حرف های بی ادبانه 
او، اتخاذ مواضع محکم همراه با رعایت ادبی که شایســته 
فرهنگ و تاریخ ایران است، توانست ایران را در موضع باالتر 
قرار داده و جو عمومی حاکم در خارج از کشــور و فضای 
دیپلماتیک جهان را علیه ترامپ تغییر دهد؛ به دنبال آن 
در فضای عمومی کشور نیز اتحاد و همدلی بی نظیری در 
اثر صحبت های ترامپ و واکنش رییس جمهور کشورمان 
ایجاد شد.نکته ای که الزم است به آن اشاره شود، این است 
که ترامپ از همان موقعی که به منظور شرکت در انتخابات 
وارد فضای سیاسی آمریکا شد و بعد هم به عنوان رییس 
جمهور آمریکا به کاخ سفید راه پیدا کرد، به گونه ای عمل 
کرده است که عمال فضای افکار عمومی جهان و خصوصا 
آمریکا علیه اوست. بر این اساس ترامپ برای تقویت و بهبود 
جایگاهش حاضر است دست به هر کاری بزند و چون در 
انتخاب کلماتی که معموال اســتفاده می کند و همچنین 
اعمالی که انجام می دهد،تعادلی ندارد، به راحتی می توان 

او را وارد تنش هایی کرد که...

آنچه در سخنان روحانی به آن پرداخته نشد؛

برجام؛ فرصتی برای تشدید 
تنش در آمریکا
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در واکنش به اظهارات ضد ایرانی رییس جمهور آمریکا؛
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سخنرانی ترامپ درباره توافق هسته ای با ایران حول و حوش ساعت 20:20 شامگاه جمعه به 
وقت ایران آغازشد. قرار بود رییس جمهور آمریکا در این سخنرانی تصمیم خود درباره برجام را 

اعالم کند.

همزمان با سخنرانی ضد ایرانی ترامپ، کاربران ایرانی در توئیتر با هشتگ #NeverTrustUSA طوفان توئیتری 
علیه آمریکا راه انداختند.

پس از پایان سخنرانی ترامپ، هشتگ های »IRGC« )سپاه پاسداران(، »روحانی« و»JCPOA« )برجام( جزو 10 ترند 
برتر توییتر قرار گرفتند.

مردم ایران قرارگذاشتند ساعت 22  شامگاه جمعه دراعتراض به گســتاخی های ترامپ ودر اعالم همبستگی با 
پاسداران امنیت کشور تصویر پرچم مقدس ایران را در پروفایل های اینستاگرام خود قرار بدهند.

 
استفاده ترامپ از نام خلیج ع ر ب ی واکنش شدید ایرانی ها را به دنبال داشت. بالفاصله تصاویر زیادی از تایید ناآگاهی 

تاریخی و جغرافیایی رییس جمهور آمریکا در این باره منتشرشد. کاربران ایرانی فضای مجازی در توییتر و اینستاگرام، 
به خلیج »ع ر ب ی« نامیدن خلیج فارس توسط ترامپ، با هشتگ #persian_gulf واکنش نشان دادند.

دونالد ترامپ در حالی از عبارت »خلیج ع رب ی« اســتفاده کرد که در متن رسمی سیاست جدید آمریکا در قبال ایران، 
»خلیج فارس« ذکر شد.

عنوان Persian Gulf روی سنگ قبر سربازان کشته شده ارتش آمریکا در جنگ خلیج فارس در قبرستان آرلینگتون

پس از سخنرانی ترامپ نوبت به واکنش رییس جمهور کشورمان رسید. روحانی گفت: »ترامپ نمی داند که به برجام نه تبصره ای اضافه  
می شود و نه بندی«

چهره هایی که هنگام سخنرانی روحانی در کنار او بودند. 

اعتراض کاربران ایرانی در صفحه اینستاگرام رسمی ترامپ، با هشــتگ #persiangulf)آخرین پست ترامپ در حدود ۴۵ دقیقه بیش از ۸0 هزار 
کامنت اعتراضی دریافت کرد.(

ادامه از صفحه اول
رفتــن  فــرو  موجــب 
بیشــتر او در باتالقــی  
و  کاهــد  مــی  از محبوبیتــش  شــود کــه 
 ایــن بــه معنــای تضعیــف جایــگاه اوســت؛ 
در حقیقت تضعیف هر چه بیشــتر جایگاه رییس 
جمهور آمریکا می تواند در تمام حوزه هایی که ایران 
با آمریکا در تقابل اســت )همچون برجام(، دســت 
برتر را به ایــران بدهد. ایران باید همچون گذشــته 
در مقابــل آمریکا انجام دهنده  کنشــی باشــد  و 
فضا را به گونــه ای پیش ببرد تــا  ترامپ همچنان  
واکنــش نشــان  دهــد و ایــران از واکنش هــای 
 نابخردانــه او بهــره برداری خوبی داشــته باشــد.

همانطور که گفته شد شخصیت ترامپ می تواند به 

ایران کمک کند و عالوه بر این ایران می تواند برجام 
را نیز در این رابطه بــه کار گیرد؛ چراکه برجام امروز 
به یکی از مســائل مورد اختالف در داخل آمریکا و 
همچنین باعث اختالف مابین آمریکا و بســیاری از 
شرکای غربی اش شده است، به گونه ای که بسیاری 
از سران اروپا نسبت به سخنان ترامپ واکنش منفی 
نشان داده اند و حمایت خود از برجام را اعالم کرده اند.

در نهایت آنچه به نظر می رسد  این است که در متن 
سخنان رییس جمهور در واکنش به سخنان ترامپ 
بهتر بود  با آوردن جمالتی احساسی اختالف و تنش 

میان ترامپ و مخالفانش در آمریکا را افزایش داد.
به هرحال آنچه امروز بر ســر برجام در میان ایران و 
آمریکا در حال رخ دادن است، نوعی جنگ است. هر 
چند که این جنگ به اندازه عمر انقالب مردم ایران 

دارد  قدمت 
اما امروز بهانه جنگ موضوعی 
به نام برجام اســت.در حقیقت همیشه جنگ ها به 
صورت جنگ ســخت و درگیری مسلحانه و نظامی 
اتفاق نمی افتند و جنگی که ســال ها مــا با آمریکا 
درگیر آن هســتیم یک جنگ تمام عیار در تمامی 
 حوزه ها از قبیل اقتصاد، فرهنگ و سیاست و ... است و 
بر اساس آن ضرب المثل قدیمی که »در دعوا  حلوا 
خیرات نمی کنند« شــاید بهتر باشــد ما از تمامی 
ظرفیت ها برای غلبه بر دشمن استفاده کنیم؛ البته 
منظور این نیست که به هر وســیله ای برای کسب 
پیروزی متوسل شــویم اما می توانیم با استفاده از 
رفتارهای فردی مثل ترامپ برای افزایش اختالفات 
داخلی در آمریکا استفاده کنیم تا نظام سیاسی حاکم 
بر آمریکا ضعیف شود و شاید در نهایت نه تنها مردم 
آمریکا بلکه مردم جهان هم از دست یک شر مطلق 

نجات پیدا کنند.

رییسجمهورفرانسهپساز46سالبهایرانمیآید
کاخ ریاست جمهوری فرانسه)الیزه( در بیانیه ای، اعالم کرد، مکرون و روحانی طی تماس 
تلفنِی روز جمعه »موضوع دعوت روحانی از همتای فرانسوی اش برای سفر به ایران« را 

بررسی کردند، تا این نخستین سفر رئیس جمهور فرانسه به ایران از سال 1971 شود.

بازتاب سخنان ضدایرانی ترامپ در دنیا؛

تعبیر وارونه یک رویا
ترامپ پس از ســخنرانی توئیت کرد کــه خیلی ها از  زاینده رود
ســخنرانی او درباره ایران و برجمام و ســپاه استقبال 
کرده اند)!( اما نگفت این خیلی ها چه کسانی هستند! آنچه مشخص و مبرهن بود 
و حتی به صورت رسانه ای اعالم شد، این بود که اکثریت قریب به اتفاق مسئوالن 
و سران کشورهای اروپایی از سخنرانی ضدبرجامی ترامپ استقبال نکرده و روی 
خوش به آن نشان ندادند. مسئول اتحادیه سیاست خارجی اروپا هم گفت برجام 
به هم نمی خورد و آمریکا در جایگاهی نیســت که برای لغو برجام به تنهایی 
تصمیم بگیرد و فقط »موگرینی« نبود که صراحتا ایــن موضوع را اعالم کرد. 
سخنرانی »ترامپ« علیه ایران و توافق هسته ای با واکنش بسیاری از مقامات 
ارشد جهانی روبه رو شد. »امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه، »آنگال مرکل« 
صدر اعظم آلمان و »تزرا می« نخست وزیر انگلیس با صدور بیانیه ای مشترک 
تاکید کردند: ما دولت و کنگره آمریکا را ترغیب می کنیم پیش از برداشتن هر 
گامی که ممکن است برجام را تضعیف کنند -همچون بازگرداندن تحریم های 
هسته ای علیه ایران- پیامدهای آن را برای امنیت آمریکا و متحدانش در نظر 
بگیرند. وزارت خارجه روسیه نیز پس از سخنرانی ترامپ با صدور بیانیه ای گفت: 
 در دیپلماســی بین المللی هیچ جایی بــرای لفاظی هــای »تهدیدآمیز« و 
» تهاجمی« وجود ندارد و چنین روش هایی به شکست انجامیده است. این بیانیه 
تاکید کرد، خودداری ترامپ از تایید پایبندی ایران به برجام، تاثیر مستقیمی 
برای اجرای توافق هسته ای نخواهد داشت، هرچند در تقابل با روح توافق است.  
»آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل متحد نیز شدیدا ابراز امیدواری کرده 
که توافق هسته ای ایران حفظ شود و از خطر نابودی نجات یابد. »یوکیو آمانو« 
دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، شخصیت بعدی جهانی است که به 
سخنرانی ترامپ واکنش نشان داد و با صدور بیانیه ای بر پایبندی کامل ایران به 
توافق هسته ای تاکید و ابراز داشته که این کشور تحت شدیدترین نظارت های 

هسته ای قرار دارد.
احتماال منظور ترامپ از »خیلی ها« همان رژیم اشــغالگر قدس و عربســتان 

سعودی هستند که حاال با دم خود گردو می شکنند! 

در واکنش به اظهارات ضد ایرانی  رییس جمهور آمریکا؛

قیامایرانیانعلیهترامپ
پس از اظهارات ضد ایرانی رییس جمهور آمریکا، فعاالن ایرانی در فضای مجازی به ویژه شــبکه اجتماعی اینستاگرام و توئیتر، به  حمید  وکیلی

صفحه رسمی دونالد ترامپ با کامنت های متفاوت حمله کردند و اظهارات ناپسند ترامپ پیرامون ایران را محکوم کردند.
شدت خشم ایرانیان نسبت به سخنان جمعه شب ترامپ به شکلی بود که بیش از 100000 کامنت معنادار از سوی ایرانیان در آخرین پست صفحه این 

رییس جمهور قرار گرفته است.
اکثر کامنت های کاربران ایرانی اینستاگرام در صفحه دونالد ترامپ در خصوص خلیج فارس بود؛ چرا که ترامپ در سخنرانی ضدایرانی خود، با تحریف نام 

خلیج فارس، از این خلیج با عنوان خلیج ع. ر. ب. ی نام برد که اعتراض ایرانیان در سرتاسر دنیا را به همراه داشت. 
همچنین پس از اظهارات رییس جمهور آمریکا درباره سپاه پاسداران جمهوری اسالمی و قراردادن نام سپاه در لیست گروه هایی تروریستی، هشتگ هایی 
با عنوان #من_سپاهی ام و #سپاه_پاسداران_انقالب_اسالمی_ ایران از هشتگ های پرکاربرد ایرانیان در این حمله سایبری و مجازی به پیج اینستاگرام 

رییس جمهور آمریکا بود.
اما سخنرانی وقیحانه رییس جمهور آمریکا در میان مسئوالن کشورمان نیز واکنش هایی را به همراه داشت. محمد جواد ظریف یکی از مسئوالن عالی رتبه 

کشورمان بود که در صفحه توئیتر خود در پاسخ به اظهارات ترامپ نوشت:» برای تعریف سرکش، واژگان ترامپ 
را با پاسخ روحانی مقایسه کنید. همه فهمیدند که ترامپ دوستی اش را برای کسانی که باالترین قیمت 

را پیشنهاد بدهند به معرض فروش گذاشت. االن می دانیم که او با دانش جغرافی اش 
هم همین کار را کرد.«

ظریف همچنین در توئیت دیگری نوشت: »جای شگفتی نیست که حامیان نطق 
ابلهانه ترامپ درباره ایران، همان دژهای دموکراســی در خلیج فارس هســتند: 

عربستان، امارات و بحرین.ادعاها، تهدیدها و ناســزاها هرگز مردم ایران را مرعوب 
نخواهد کرد؛ ترامپ در نهایت این را همانند تمامی پیشینیانش، کشف خواهد کرد.«

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی توئیتری نسبت به 
اظهارات ضدایرانی ترامپ واکنش نشــان داد. رضایی نوشت :»آقای ترامپ شما غلط 
کردی به جای خلیج فارس، خلیج عربی را به کار بردی!« وی همچنین در توئیتی دیگر 

نوشت :» آقای ترامپ شما را درک می کنیم، گاهی موش قیافه گربه به خود می گیرد.«
محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران و رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 

نیز در صفحه شــخصی خود نســبت به اظهارات اخیر ترامپ علیه جمهوری 
اسالمی ایران،  واکنش نشان داد و نوشــت:»هرگونه اقدام احتمالی آمریکا در 

 قبال برجام با پاســخ هوشــمندانه و در چارچوب منافع ملی دولت ایران 
رو به رو خواهد شد. «

اما واکنش ها به اظهارات ضدایرانی ترامپ تنها به مســئوالن کشورمان 
محدود و منحصر نشد. سخنان ترامپ صدای آمریکایی ها و اروپایی ها را 

هم درآورد. »نانسی پلوسی« از نمایندگان کنگره در واکنش به این سخنان 
گفت که ترامپ برای آمریکا دردسر بزرگی درست کرده است. همچنین جان 

کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز گفت: تصمیم امروز رییس جمهور ترامپ، 
خطرناک است. او یک بحران بین المللی ایجاد کرده است. این اقدام، منافع امنیت 

ملی آمریکا و متحدان نزدیک ما را نادیده می گیرد. ]ایــن تصمیم[، نادیده گرفتن 
حقایق برای خدمت رســانی به ایدئولوژی رییس جمهوری اســت که انجام بازی های 
خطرناک با کنگره و ایران را به اعتراف به کارساز بودن توافق هسته ای، ترجیح می دهد. 

نیکالس برنز، مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در توییتی نوشت: »ترامپ در مخالفت با توافق 
هسته ای ایران تنهاست. نزدیک ترین متحدان ما، آلمان،فرانسه و انگلیس با وی مخالف اند.« 

الیوت انگل، از مقامات ارشد کنگره نیز گفت که عدم تایید پایبندی ایران به برجام، یک قمار است. 

بازتاب سخنرانی ترامپ در روزنامه های ایران؛

محور حقارت
همان طور که پیش بینی می شــد ، روزنامه های روز  زاینده رود
گذشته تحت تاثیر ســخنرانی ضدایرانی جمعه شب 
ترامپ قرار گرفتند؛ البته نه همه روزنامه ها ولی تعدادی از آنها توانستند این 
سخنرانی و واکنش رییس جمهور کشورمان به ادعاهای ترامپ را پوشش خبری 
و تصویری بدهند و حتی در این باره یادداشــت ها و گزارش هایی نیز منتشر 
کردند. نکته قابل توجه در این میان هم اتحاد میان رســانه ها در واکنش به 
یاوه گویی های رییس جمهور آمریکا بود؛ البته در انعکاس ســخنان ترامپ و 
روحانی، روزنامه های اصالح طلب و اصولگرا متفاوت عمل کردند. روزنامه های 
اصالح طلب و نزدیک به دولت با انتخاب تیترهایی سخنرانی روز گذشته، ترامپ 
را به عنوان ناتوانی آمریــکا در بر هم زدن برجام قلمــداد کردند و با تعابیری 
همچون »ترامپ حرف جدیدی نزد«، »فقط نق زد« »جهان مقابل ترامپ« و... 
ســخنان او را فاقد تاثیــر منفی بر برجام دانســتند و البته در یادداشــت ها 
وســرمقاله های خود این موضوع را دقیق تر بررســی کردند و آینده برجام و 
رفتار های آمریکا در قبال آن را تحلیل کردند. به عنوان مثال؛ روزنامه شرق با 
اشــاره به واکنش های ضد آمریکایی ایرانیان پس از سخنرانی ترامپ عنوان 
»ایران ایستاده اســت« را تیتر کرد. روزنامه قانون در کنار تصویر ترامپ تیتر 
»محور حقارت« را جای داد و نوآوران »ترامپ تسلیم برجام شد« را تیتر کرد. 
اما روزنامه های منتقد دولت با انتخاب تیترهایی متفاوت، ســخنان ترامپ را 
نوعی پاره کردن برجام توسط او قلمداد کردند. جالب ترین تیتر در این باره را 
هم روزنامه وطن امروز داشــت با عنوان »برجام را پاره کرد« که این تیتررا در 
کنار تصویر ترامپ در حال سخنرانی قرار داد.کیهان، اما عبارت »ترامپ برجام 
را حفظ کرد/امتیاز ها برای آمریــکا محدودیت ها برای ما!« که عنوان گزارش 
تحلیلی دیروزش بود را تیتر یک صفحه نخســت خــود انتخاب کرد. تمامی 
رسانه ها اما متفق القول به ترامپ یادآوری کردند که ما خلیج ع ر ب ی نداریم. 

خلیج فارس تنها یک نام دارد و بس: »خلیج فارس«

توفان توییتری علیه ترامپ؛ 

رییس جمهور کی بودی تو؟!
سخنان جمعه شب دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا درباره برجام و 
البته یاوه گویی بزرگ او در رابطه با خلیج فارس که در سخنانش آن را 
با نام مجعول خلیج ع.ر.ب.ی به کار برد، واکنش های شدید توییتری 

را به همراه داشت.
کاربران با هشتگ های #ترامپ_دهانت_را_ببند و همچنین هشتگ 
#ترامپ_خفه_شو و البته هشتگ #خلیج_همیشه_فارس به این 

سخنان یاوه واکنش نشان دادند.
بخشی از این واکنش ها را با هم می خوانیم:

  ظاهرا دالرهای سعودی نه تنها ســاح های آمریکایی را خریده، که 

عقل رییس جمهورشان را نیز به تاراج برده است.

  ترامپ از امشب هزینه هاش با کیه؟

   کشــور های مرتجع عرب هیچ وقت با پول های کثیــف و دهان های 

کثیف )ترامپ( نمی توانند نام خلیج تا ابد فارس را جعل کنند

  تو اولین و آخریــن رییس جمهور آمریکا نیســتی کــه احمقی، 

#خلیج_فارساون موقعــی که شــما گاوچرونی می کردین، نقشــه ها پــر بود از 

   آمریکا شده مهدکودک ! ترامپ هم 

ماشــاا... خوب بلده شــعر بخونه! رییــس جمهور کی 
بودی تو؟

   ترامپ با دم شیر بازی نکن،لطفا دهنت 

رو ببند

   بمب اتمی هیروشیما رو هم ما زدیم ، حتما 

موشک های اتمی زیر زمین  را هم ما داریم!

  #ظریف :سخنرانی#ترامپ به دردقرون 

وسطی میخورد - مردم قرون وسطی:داداش 

میشه ازیه دوره تاریخی دیگه مایه بذاری؟

  درست است که آمریکا #شیطان_بزرگ است؛ اما 
کوچک تر از آن  است که بتواند غلطی بکند!

  این احمق قبل 
سخنرانی باید تست 

الکل ازش می گرفتن

  اگر فقــط ماجــرای نوجوانان ما مثل حســین 
فهمیده و بهنام محمدی را خوانــده بودی، جرأت 

نمی کردی با دم شیر بازی کنی

دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا طی یک سخنرانی ضد 
ایرانی در کاخ ســفید، ضمن تایید نکــردن برجام و 
 تروریستی اعالم کردن سپاه، خلیج فارس را نیز خلیج

 ع. ر. ب. ی نامیــد. ایــن اظهارات ترامــپ با واکنش 
مسئوالن و مردم کشورمان همراه شد.  

محمود معلمی، جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه 
پاســداران در گفت وگو با روزنامه زاینده رود پیرامون 
اظهارات ترامپ اظهار کرد: ما از قبل پیش بینی اظهارات 
ترامپ را می کردیم و در زمانی که توافق برجام مطرح 
بود؛ مسئله تضمین این توافق نامه داغ بود، اما متاسفانه 
مســئوالن ایرانی که در امضای این توافق نامه دخیل 

بودند، نگاه خوش بینانه ای به عاقبت برجام داشتند.

وی افزود: برجام یک توافق نیست بلکه یک برنامه اقدام 
مشترک اســت؛ چرا که دو طرف به صورت داوطلبانه 
پذیرفته اند که اقداماتی را انجام دهند؛ متاسفانه ایران 
به تمام وعده های خود در برجام عمل کرد و این موضوع  
ما را در مسئله هسته ای بســیار به عقب بازگرداند، اما 
آمریکایی ها به بهانه های مختلف وعده های خود را در 
برجام انجام ندادندکه مسائل بانکی و مباحث تحریم ها 

از جمله این موارد بود.
جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران با بیان 
اینکه هدف آمریکایی ها چــه در دولت فعلی و چه در 
دولت قبلی یک روش بوده و این ساده لوحی است اگر 
بگوییم که دو مسیر متفاوت در این دو دولت طی شده 
است، تصریح کرد: اوباما در جلسه تودیع و معارفه رییس 
جمهور آمریکا گفت ما اقداماتی انجام دادیم و مسئله 
هسته ای این کشور را به عقب راندیم، شما هم در آینده 

ایران را از موشکی عقب برانید.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر ترامپ در آســتانه 

برداشتن گام دوم برجام است که همان بحث موشکی 
ایران است، تاکید کرد: منابع آگاه می گویند که آمریکا 
برای ایران اجرای 7 برجام را برنامه ریزی کرده است که 

آخرین آن هم بحث تغییر ساختار است.
معلمی اضافه کــرد: ترامــپ، ظاهری دیوانــه وار و 
عصبانی دارد. این فرد با زیرکی خاصی سیاست تمام 
سیاســتمداران آمریکا را دنبال می کند که از طریق 
تهدیدات سخت، سیاســت آمریکا را در پیش گرفته 
است. جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران 
خاطرنشان کرد: ترامپ خلیج فارس را خلیج ع. ر.ب .ی 
اعالم کرد که این گفته یک خوشحالی در بین کشورهای 
عربی منطقه از جمله عربستان سعودی به وجود آورد. 
وی در پایان ابراز کرد: رهبر انقالب مطالب گفته شده 
از سوی ترامپ را گوشــزد کرده بودند، اما دولتمردان 
خوش بین بودند؛ از همین حاال باید جلوی کار و ادامه 
این مباحث را گرفت و باید همه متحد باهم در برابر این 

سیاست ها بایستیم.

 جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه 
در گفت وگو با زاینده رود:

رهبرانقالب هشدار داده بودند

در حاشیه یک سخنرانی 

آنچه در سخنان روحانی به آن پرداخته نشد؛
برجام؛ فرصتی برای تشدید تنش در آمریکا

سید رسول رضایی
زاینده رود
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کافه اقتصاد

نرخ مرغ در بازار اصفهان، ۲ هزار تومان کاهش یافت
نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: قیمت مرغ در بازار 

اصفهان نسبت به اواخر شهریور امسال ۲ هزار تومان کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید مطرح کرد:

۳۵۰ میلیارد اعتبار برای تکمیل 
خط متروی بهارستان_اصفهان

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید 
در اصفهان گفت: برای تکمیل خط متروی بهارستان به 
اصفهان، ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون 
۱۵۰ میلیارد تومان از طریق جذب سرمایه گذاران تامین 

شده است.
حبیب ا...طاهرخانی با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی 
در شهر بهارستان یادآور شد: ساخت نخستین مدرسه 
اجتماع محور را به عنوان طرح پایلوت در این شهر آغاز 
کرده ایم و با توجه به بررســی های صورت گرفته، نمونه 
منحصر بفردی در سطح ایران اســت. ما باید به دنبال 
زندگی با کیفیت باشــیم که امیدواریم با این طرح ها به 
این مسئله برسیم. هدف ما افزایش کیفیت در شهرهای 
جدید اســت، این شــهرها می توانند مکمل سیاست 

بازآفرینی باشند.

دبیر انجمن سازندگان ماشین آالت کشاورزی 
اصفهان خبر داد:

تعطیلی ۳۰ واحد ساخت ماشین 
آالت کشاورزی در اصفهان

دبیر انجمن سازندگان ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۱۵ واحد ساخت ماشین 
آالت کشــاورزی در اصفهان داریم کــه ۳۰ واحد آن از 

گردونه تولید خارج شده است.
بیژن پیوندی اظهار داشــت: متاســفانه از حدود ۱۱۵ 
واحدی که عضو انجمن سازندگان ماشین آالت و ادوات 
کشاورزی اصفهان هستند، بیش از ۳۰ واحد از گردونه 
تولید خارج یا کامال تعطیل و یا نیمه تعطیل شــده اند.

وی بیان داشــت: در حال حاضر که مالیــات بر ارزش 
افزوده، ترمز چرخه تولید شده ضربه بزرگی بر واحدهای 
تولیدی وارد کرده است.پیوندی گفت: طرح جایگزینی 
ماشین های فرسوده، تامین ســرمایه در گردش با نرخ 
ترجیحی و بازپرداخت دو ساله، تامین تسهیالت بانکی 
بابت خرید ماشین ها و ادوات کشاورزی از دیگر اقدامات 
برای پایداری واحدهای  تولیدی ماشین آالت کشاورزی 

است.
وی اضافه کرد: بستر ســازی الزم برای توسعه صادرات، 
شناسایی و توسعه بازارهای داخلی و رقابت با کاالهای 
وارداتی استفاده از خدمات شرکت های دانش بنیان از 

برنامه های میان و بلند مدت برای حل مشکالت است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است که با آزادسازی نرخ ارز، 
ارزش واقعی آن شاید به ۶ هزار تومان برسد.

مصطفی رناسی افزود:هر سازمان و یا بنگاهی یک سری اولویت هایی را 
برای خود تعریف می کند. ما سال های زیادی در مورد موفقیت در اشتغال 
و تولید حرف زدیم ولی از اولویت های نظام نبوده و در آن موفق نبوده ایم. 
بنابراین اگر این مهم جزو اولویت های کشور قرار گیرد، باید گفت در درجه 

نخست تولید نیازمند بازار است. 
وی تاکید کرد: دولت باید با سیاستگذاری و تا حدودی عوارض گمرکی 
شــرایط را برای صادرات مهیا کند. دولت باید تــورم را روی ۲۰ درصد 
کنترل و متوقف می کرد. از سوی دیگر ثبات نرخ ارز نیز بر گردشگری ما 
اثر گذاشته و طی چند سال گذشته ۲۰ میلیارد از دالرهای نفتی ما هزینه 

سفر خارجی مردم شده است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان: 

2۰ میلیارد از دالرهای نفتی 
هزینه سفرهای خارجی شد

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،246،590 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

بحران آب از حدود ۱۵ سال قبل آغاز شــده  و طي این مدت اقدامات 
بســیاري  براي کاهش مصــرف آن  انجــام گرفته اســت. در نتیجه 
صرفه جویي زیادي  در مصرف آب کارخانــه ذوب آهن اصفهان ایجاد 
شده  که نمودار مصرف آب در این کارخانه طي ۱۵ سال گذشته نشان 

دهنده این موضوع است .
اسماعیلي، مدیر آبرسانی شــرکت ذوب آهن اصفهان دراین خصوص 
گفت : با وجــود راه انــدازي پروژه هایــی نظیر طرح ســبا ) مصرف 
باالی 4میلیون متر مکعب در ســال ( ، کوره بلند۳، نیروگاه هاربین ، 
آگلوماشین4 و باتری کک سازی ۳ و ایستگاه ریخته گري ۵ ، همچنان 
 مصرف آب کمتر از گذشته اســت و با توجه به افزایش تولید کارخانه و
 راه اندازی پروژه های فوق  ، در ۱۵ ســال گذشته حدود ۵۰ در صد در 

مصرف آب صرفه جویی شده است .

 کاهش ۵۰ درصدي 
 مصرف آب ذوب آهن

 طي 1۵ سال گذشته

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه بیش 
از ۵۰ درصد سهم اشتغال کشور توسط بنگاه های متوسط و 
کوچک تامین شده است، گفت: تالش می کنیم تا با هم افزایی 
و همراهی بانک ها و سرمایه گذاران در نواحی و شهرک های 
صنعتی به ویژه در مناطق کمتر توســعه یافته، همچنین با 
وضع قوانین و مقررات حمایتی، ســهم بســزایی در ارتقای 

بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشیم.
علی یزدانــی اظهار داشــت: امــروز آماده ســازی ناحیه 
صنعتی بافــران در زمینی به مســاحت ۱۰ هکتار در غرب 
شهر بافران آغاز شــد که امیدواریم ظرف کمتر از یک سال 
 آینده این ناحیه صنعتی آماده واگذاری به ســرمایه گذاران

 شود.

وی افزود: پیش بینی می شود بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه 
برای آماده سازی زیرساخت های این ناحیه صنعتی از قبیل 
آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز باشد و پیش بینی شده که تا ۵۰ 

هکتار نیز در صورت نیاز شرایط توسعه داشته باشد.
مدیر عامل شــهرک های صنعتی کشــور با اشاره به جدیت 
دولت در محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور 
تصریح کرد: دولت با آیین نامه های خود در صدد اســت که 
بنگاه های تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته، از معافیت ها 
و بسته های تشــویقی بیشتری بهره مند شــوند تا به نوعی 

مشوق برای ســرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این مناطق 
فراهم شود.

وی با اشــاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد سهم اشتغال کشور 
توسط بنگاه های متوسط و کوچک تامین شده است، مطرح 
کرد: تالش می کنیم تا بــا هم افزایی و همراهــی بانک ها و 
سرمایه گذاران در نواحی و شــهرک های صنعتی به ویژه در 
مناطق کمتر توسعه یافته، همچنین با وضع قوانین و مقررات 
حمایتی، سهم بسزایی در ارتقای بهبود فضای کسب و کار و 

ایجاد اشتغال پایدار داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد:

تامین بیش از ۵۰ درصد سهم اشتغال کشور توسط بنگاه های متوسط و کوچک

وی در آغاز آیین عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: باتوجه 
به تاکید رییس جمهور مبنی بر تمرکز روی بافت فرســوده  
آیین عملیات اجرایی بافت فرسوده در محله همت آباد اجرا 
شد. وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: وجود ۱۵۶ هزار 
هکتار بافت فرسوده در کشور باعث شده که جمعیتی بالغ بر 
۱9 میلیون نفر نتوانند از وضعیت زندگی مناسبی برخوردار 
باشــند. آخوندی افزود: با اجرای این طرح ما توانســتیم به 
ســاکنین این بافت ها، وام های ۲۰ میلیونی با تسهیالت 4 
درصد ارائه کنیم تا آنها بتوانند مکانی را اجاره کرده و ساکن 
شــوند؛ وی همچنین به همکاری وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری اشاره کرد و افزود: طراحی جدیدی روی این بافت 

صورت می گیرد تا این محل از نظر مسکن و خدمات زیربنایی 
در وضعیت مطلوبی قرار گیرد. 

آخوندی ادامه داد: نکته بســیار مهم در این طرح این است 
که هر میــزان ارزش افــزوده ای که در بافت وجــود دارد، 
نصیب ســاکنان منطقه می شود تا شــاهد ارتقای کیفیت 
زندگی ساکنین نیز باشــیم. وزیر راه و شهرسازی به تدوین 
و تصویب آیین نامه مشــارکت بخش خصوصی با وزارت راه 
و شهرســازی اشــاره کرد و افزود: حدود دو سال گذشته با 
تغییر این آیین نامه، همه اهداف مشارکت بخش خصوصی 
لحاظ شده است. وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر سود 
بخش خصوصی و دولت ۳۰ درصد است گفت: دوره بازگشت 

۱۲ ساله پیش بینی شده و استقبال بسیار خوبی از این طرح 
از سوی سرمایه گذاران شده اســت. آخوندی همچنین به 
راه اندازی دو کنارگذر غرب و شــرق اشاره کرد و افزود: با راه 
اندازی و بهره برداری از فاز اول کنار گذر شرق در پاییز سال 

آینده، ترافیک استان اصفهان ساماندهی می شود. 
راه آهن زرین شــهر- بافق در حال بهره برداری 

است
آخوندی به راه آهن زرین شــهر- بافق اشــاره کرد و گفت: 
این راه آهن به طــول ۶۵ کیلومتر در حال دوطرفه شــدن 
اســت و تاثیر زیادی در جابه جایی فوالد و مسافر اصفهان و 
یزد خواهد داشت. وزیر راه و شهرســازی در ادامه به توسعه 
فرودگاه اصفهان و قطار سریع السیر اصفهان-تهران اشاره و 
اظهار امیدواری کرد که با وعده های رییس جمهور به مردم 

اصفهان محقق شود. 
وی به شهرسازی ریلی اشــاره کرد و گفت: باتوجه به تمرکز 
جمعیت در کالنشــهرها باید شهرسازی ریلی در دستور کار 
دولت قرار گیرد. آخوندی همچنین از راه اندازی شرکت قطار 
حومه ای در سال جاری خبر داد و افزود: روزانه 7۰۰ میلیون 
سفر در مراکز شهرها و حومه انجام می گیرد و کل مسافرت ها 
حدود ۱/۵ میلیارد سفر است که 4۵ درصد در شهرهای بزرگ 
انجام می شــود. آخوندی با بیان این مطلب کــه راه اندازی 
سیســتم حمل و نقل ریلی هزینه بر و زمان بر اســت گفت: 
اگر ۳۰ سال پیش به این موضوع پرداخته می شد اکنون در 

شهرهای بزرگ جمعیت میلیونی نداشتیم. 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی بــه مدارس اجتماع 
محور اشاره کرد و افزود: این مدارس می تواند محیطی بسیار 

مطلوب برای رشد و بالندگی دانش آموزان باشند. 
افتتاح فاز 3 کنارگذر غرب اصفهان 

فاز کنارگذر غرب با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان و با 
حضور وزیر راه و شهرســازی افتتاح و به بهره برداری رسید. 
این فاز ۱4 کیلومتر اســت که تا پل کرکوند ادامه می یابد و 
فاز چهارم قرار اســت تا مبارکه ادامه یابد. کل این مسیر 9۳ 
کیلومتر اســت که تاکنون 79 کیلومتر آن بــه بهره برداری 

رسیده است. 

اخبار
 فروش لوازم خانگی حجیم 

در فرودگاه ها ممنوع شد
بر اساس بخشنامه گمرک، فروشگاه های آزاد فاقد قرارداد با گمرک 
ایران از دریافت هرگونه خدمات منع شــده و فروش لوازم خانگی 
حجیم در فرودگاه ها ممنوع شــد.با توجه به بندهای مواد 9۲ تا 94 
ق.ا.گ و ۱۶۱تــا ۱۶8 آیین نامه اجرایی آن و نیز لزوم ســاماندهی 
وضعیت فعالیت فروشــگاه های آزاد مســتقر در مبــادی مرزی و 
فرودگاه های کشــور در چارچوب قوانین مربوطه رعایت موارد زیر 
مورد تاکید قرار می گیرد. ۱-انجام دقیق تشــریفات امور گمرکی 
کاالی وارده و خارجه به فروشگاه های آزاد بر اساس مواد مورد اشاره 
در قانون امور گمرکی با استفاده از ظرفیت های موجود در سامانه جامع 
گمرکی۲-اجرای دقیق دستور العمل مرکز واردات مبنی بر وحدت 
رویه در نحوه فعالیت فروشگاه های آزاد و چگونگی ورود و نوع کاال به 
آنها ۳- از هرگونه خدمات به فروشگاه های آزاد فاقد قرارداد با گمرک 
ایران خودداری شــود.4- تایید وضعیت و  تمدید قرارداد موکول به 
ایفای تعهدات انجام نشده فروشگاه های آزاد است.۵-از ورود موقت 
و فروش لوازم خانگی حجیم که قبال طی بخشنامه های مختلف به 

گمرکات اعالم شده در فروشگاه های مذکور خودداری شود.

 جریمه بیش از ۳۳میلیارد ریالی 
یک شرکت خصوصی در اصفهان

مالک شــرکتی خصوصی در اصفهان، به ۳۳میلیارد ریال جریمه 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
استان اصفهان گفت: پرونده نگهداری از شش هزار و ۳۲4کیسه تخمه 
آفتابگردان خارجی را که پلیس از انبار شرکتی خصوصی کشف کرده 
بود، برای رسیدگی به شــعبه نهم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 
کاال وارزش این اداره کل ارسال شــد.غالمرضا صالحی افزود: پس 
از رســیدگی، عالوه بر صدور حکم جمع آوری کاالی کشف شده 
مدیرعامل شرکت هم به پرداخت بیش از ۳۳میلیارد و ۲۳۳میلیون 

ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: براساس استعالمات 
صندوق کشــاورزان در ۱۱ اســتان، در 9 ماه، بالــغ بر 4۲۲ 
 میلیــارد تومان از طریــق پیش بینی به موقع  به کشــاورزان 

کمک کردیم.
مجید بیجندی اظهار داشت: پس از ۲4 سال، هواشناسی استان 
اصفهان که جایگاه دوم را پس از مرکز در کشور دارد؛ داخل شهر 
جایگاهی در جهت امکان اطالعات دقیق نداشت که با همت 
مسئوالن استان خوشبختانه زمینی را در بهترین نقطه شهر و با 
وسعت مورد نظر در اختیارمان قرار دادند. مدیرکل هواشناسی 
استان اصفهان پیرامون اهداف عالی هواشناسی تصریح کرد: 
پایش و پردازش مســتمر جو و تصمیم سازی و تصمیم گیری 
در مدیریت نیز انجام می شود، پایش و پردازشی که در عمر ۶۰ 
ساله هواشناسی به صورت مستمر انجام می شده است.بیجندی 
بیان کرد: در حال حاضر هواشناسی کشور که به عنوان برترین 
مرکز هواشناسی در خاورمیانه به شمار می رود، به صورت آنالین 
گزارش های بین المللی را دریافت کرده و به تدریج از پیش بینی 
به سمت ثبت هشدار سریع حرکت می کنیم.وی با بیان اینکه 
تنها دستگاه در کشور هستیم که دیتا سنتر مستقیم به سایت 
متصل است و کیفیت هوا را در اختیار می گذارد، گفت: به دنبال  
قرار دادن این اطالعات در اختیار عموم نیز هســتیم.مدیرکل 
هواشناسی استان اصفهان درپاسخ به سوال وزیر راه و شهرسازی 
مبنی بر اینکه آیا مردم از این امر اطالع دارند؟ افزود: براساس 

استعالمات صندوق کشاورزان در ۱۱ استان، در 9 ماه بالغ بر 
4۲۲ میلیارد تومان از طریق پیش بینی به موقع به کشاورزان 

کمک کردیم.
وی تصریح کرد: در استان نیز 4 شهرستان این موضوع را اعالم 
کردند. در یکی از شهرستان های استان ســال گذشته بر اثر 
سرمازدگی ۱7 و سال گذشته آن نیز 7۰ میلیارد تومان خسارت 
به کشاورزان وارد شد ولی امسال با اطالع رسانی به موقع جلوی 
این خسارت ها گرفته شد، چون هر دالر سرمایه گذاری در بخش 

هواشناسی ده ها برابر بازگشت سرمایه دارد.

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با انتقاد بر اینکه 
بی ثباتی نرخ گوشــت هنوز در بازار وجــود دارد، گفت: 
شنیده شده با وجود کمبود گوشت قرمز در بازار، به دلیل 
افزایش بهای دالر، صادرات دام زنده از مبادی رسمی و 

غیررسمی انجام می شود.
رضا انصاری اظهار داشت: مســئوالن ستاد تنظیم بازار 
کشــور باید در این خصوص توضیح دهند، اما در حال 
حاضر ما با کمبود گوشــت قرمز در بازار مواجه هستیم 

و عرضه و تقاضا این محصول با یکدیگر همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر به دلیــل کمبود آب 
و خشکســالی، پرورش و نگهداری دام بــرای دامداران 
به صرفه نیســت، گفت: هزینه روزانه نگهداری هر دام 

دست کم ۱۰ هزار تومان است.
انصاری با بیان اینکه از ســال گذشته تاکنون ۳۰ درصد 
قدرت خرید مردم کاهش داشــته اســت، تصریح کرد: 
دولت می تواند با نظارت جدی بر شرکت های واردکننده 

گوشت، در عرصه تنظیم بازار خوب عمل کند.
وی با اشاره به اینکه طی ۳۵ سال گذشته ما واردات دام 
زنده به کشور نداشــتیم و تنها گوشت یخی وارد کشور 
شده اســت، افزود: با این وجود دولت برای کاهش نرخ 
گوشت باید بر واردات و چگونگی عرضه آن نظارت داشته 
باشد تا گوشت به دســت مصرف کننده واقعی برسد نه 

اینکه همانند شرایط کنونی، شاهد هرج و مرج و گرانی 
در بازار باشیم.

رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با انتقاد بر اینکه 
نرخ گوشــت قرمز ثباتی ندارد و اکنون هر کیلو گوشت 
گوسفند 4۲ هزار تومان فروخته می شود، گفت: متاسفانه 
به دلیل عدم نظارت، هر کیلو گوشت شترمرغ طی یک 
ماه گذشــته ۱۰ هزار تومان گران تر شده و با قیمت ۵4 
هزار تومان فروخته می شــود همچنین قیمت هر کیلو 

گوشت شتر 4۳ هزار تومان است.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان :

بی ثباتی نرخ گوشت هنوز ادامه دارد

با مسئوالن

مدیرکل هواشناسی اصفهان مطرح کرد:

کمک ۴۰۰ میلیاردی هواشناسی اصفهان به کشاورزان در 11 استان

بازار

 قیمت انواع
  دستگاه  تست قند خون

 380.000
ریال

 On Call ايکان مدل
Plus G113-111

 420.000
ریال

Con-   بایر مدل
tour Plus

 1.190.000 
ریال

آی ام ای دی 
BSA سی مدل

با سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اصفهان صورت گرفت؛ 

آغاز عملیات اجرایی 7۲ واحد مسکونی در محله همت آباد 

روستای فارفان برای سومین سال متوالی، روستای موفق در 
اجرای طرح های اقتصادمقاومتی اعالم شد.

مســئول برگزاری طرح های اقتصادمقاومتی در روســتای 
فارفان هدف از ایجاد دهکده های اقتصادمقاومتی را معرفی 

ظرفیت های بالقوه روســتاها برای افزایش  توانمندی اهالی 
روستا دانست و گفت: در این جهت طرح های متنوعی شامل 
تولید قارچ، پرورش بلدرچین ،بوقلمون  ودام های ســنگین 
در روستا اجرایی شده است.عقیل جلیلی افزود: در این طرح 

کارشناسان بسیج سازندگی اهالی روستاها را برای فعالیت در 
طرح های مختلف و متناسب با ظرفیت روستا آموزش دادند و 

باعث اشتغالزایی4۵۰نفر از اهالی روستا شدند.
وی گفت: تا پایان ســال ۳۰طــرح اقتصــاد مقاومتی دیگر 
 بــا ۳۰۰میلیــون تومــان اعتبــار در روســتا راه انــدازی

 می شود.

روستای فارفان پیشتاز در اقتصادمقاومتی

 وزیر راه و شهرســازی گفت: با مساعدت شــهرداری اصفهان، اقدامات بسیاری برای محله
مریم شهرکی همت آباد اصفهان صورت گرفته تا استانداردهای شهری را بتوانیم در این محله پیاده کنیم. 
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برپایی نمایشگاه »ادیشن« در گالری گمان 
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه  »ادیشن« می توانند تا فردا، صبح ها از ساعت۹:۳۰ تا 
۱۳و بعدازظهرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱، به گالری »گمان« واقع در خیابان خاقانی، نبش بن بست 

شماره ۳۰ )شهیر(، پالک ۳۹۴ مراجعه کنند.

 »خیراندیش«  در مراسم اکران
»من و شارمین« 

گوهر خیراندیش و دخترش هم در اکران »من و شارمین« حضور 
داشتند. گوهر خانم یکی از بازیگران این فیلم است.

اینستاگردی

اکران

اصفهان میزبان »خانه دختر« شد
فیلم توقیفی »خانه دختر«، روز گذشته به صورت همزمان در پردیس 
سینمایی چهارباغ، سینما سپاهان و سینما فلسطین اکران شد. اکران 
»خانه دختر« پس از سه سال توقیف، از چهارشنبه هفته گذشته در 
تهران آغاز شد و در اولین روز نمایش در تهران به سانس فوق العاده 
رسید. پرویز شهبازی، کارگردان »ماالریا« فیلم نامه این کار را نوشته 
است. این فیلم، داستان دو دختر دانشجوست که به دنبال کشف رمز 

قتل دوست خود هستند... .

در شهر

سرپرست جمعیت هالل احمر خبرداد:

 نمایشگاهی به رنگ 
هفته کودک

سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان اظهار 
داشــت: همزمان با آغاز هفته ملی کودک، نمایشگاهی با 
عنوان »خیمه ها و قصه ها« در مجتمع کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان اســتان اصفهان برپا شد. شهریار انصاری 
با اشاره به اجرای طرح دست های مهربان در این نمایشگاه 
خاطرنشان کرد: پس از انجام هماهنگی های الزم، یکی از 
غرفه های نمایشگاه به این طرح اختصاص یافته و با اعالم طرح 
به مدارس بازدیدکننده از نمایشگاه، استقبال چشمگیری از 
این طرح صورت گرفته است. وی بیان کرد: اعضای کانون 
غنچه های هالل احمر، اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون، 
دانش آموزان و خانواده ها، از بازدیدکنندگان این نمایشگاه 
بودند که در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی 
هنری کانون، میزبان عالقه مندان بــوده و هدایای آنها را 

دریافت کردند.

 جشنواره سرودهای حماسی
و انقالبی برگزار می شود

بســیج هنرمندان اســتان اصفهان با هدف شناســایی 
استعدادهای جدید، جوان، خالق و متعهد و آموزش تخصصی 
نیروها در راستای آرمان های انقالب و ایجاد بستری مناسب 
برای رشد و ارتقای سطح مهارتی گروه های سرود، اقدام به 
برگزاری سومین جشنواره ســرودهای حماسی و انقالبی 
بسیج هنرمندان استان اصفهان کرده است.  دفاع مقدس، 
شهدا بخصوص شهدای مدافع حرم، ائمه اطهار، همبستگی 
و انسجام در حمایت از مقاومت اسالمی، همچنین وحدت 
اسالمی و مقابله با اندیشه های تکفیری، از جمله موضوعات 
این جشنواره است. در جریان سومین جشنواره سرودهای 
حماسی و انقالبی بسیج برگزاری کارگاه و شروع به کار آثار 
منتخب با نظارت اساتید راهنما نیز در نظر گرفته شده است 
و شــرکت در مرحله رقابتی آن و اجرای زنده آثار راه یافته، 
پس از تایید اســتاد راهنما و  ارسال اثر به دبیرخانه استانی 

امکان پذیر می شود.
این جشنواره قرار است در بهمن  ماه با معرفی نفرات برگزیده و 
بعد از تایید اساتید راهنما و اجرای زنده آثار، به کار خود پایان 
دهد. از آنجا که رویکرد این جشــنواره آموزشی بوده است، 
شرکت در کارگاه های آموزشی، یکی از شرایط ادامه حضور 

شرکت کنندگان در جشنواره خواهد بود.

به میزبانی مرکز اصفهان شناسی؛

کارگاه آموزشی عکاسی از بناهای 
تاریخی برپا می شود

داریوش فردی پور ســاکن اصفهان و متولد سال ۱۳۴۴، اقدام به 
برپایی کارگاه آموزشــی »عکاســی از بناهای تاریخی اصفهان« 
کرد که شامل عکاسی بدون دوربین، بهترین زمان های عکاسی، 
استفاده از نور و سایه، شناخت لنزهای مورد استفاده و آشنایی با 
فاصله کانونی و خالقیت در دید و کادربندی، آشــنایی با عوامل 
ترکیب بندی در عکاســی، معماری، کادر در کادر، میزان و نقش 
حضور انســان و موجود زنده در بنا، اهمیت و نقش ســه پایه در 
وضوح عمق میدان اســت. این کارگاه آموزشــی از ســوی مرکز 
اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، از دیروز آغاز شده و در روزهای ۲۴ و ۲۶ مهرماه جاری از 
ساعت ۱۵ تا ۱۹در این مرکز واقع در خیابان استانداری، روبه روی 

موزه هنرهای تزئینی برگزار می شود.

عکاسی

ابالغ رای
7/398 رای قاضی شورا : در خصوص دعوی آقای/خانم فاطمه بوجاریان به وکالت از آقای رضا 
شبان قمصری آرانی فرزند محمد به طرفیت آقای / خانم جواد کرمیان فرزند علی به خواسته 
مطالبه وجه 2 فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده جمعا به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
و مطالبه خسارات دادرسی و تاخبر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر 
چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با التفات 
به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی 
مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه ، اقامه و یا تحصیل نشده است . بنابراین دعوی خواهان را وارد 
تشخیص داده و به استناد مواد 198-502-519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماده 310-

311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون صدور چک ، حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 
 اسالمی از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد.م الف: 
 5/2/96/491 امیرحســین رزاقی قاضی شعبه سوم شــورای حل اختالف آران و بیدگل

) 260 کلمه، 3 کادر(
اجراييه

7/458 شــماره اجراییه:9610420350500279  شــماره پرونده:9509980350500828 
شماره بایگانی شــعبه:950957 به موجب دادنامه غیابی شماره 9609970350500268 در 
پرونده کالسه 950957 ح/5 محکوم علیهم 1- سید رســول شیخی اردلی فرزند سید نوراله 
 به نشانی اصفهان خ پروین دوم کوچه رزاقی بن بســت فروردین پالک 2 ، 2- اعظم شریفی

 درچه ای فرزند احمد به نشــانی اصفهان خ جمهوری اسالمی کوچه شهید شهبازی بعد ازبن 
بست افق انتهای کوچه پالک 1 متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 440/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته ومبلغ 14/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 1395/05/13 
لغایت زمان پرداخت وجه در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی 
به نشانی اصفهان پل اذر ابتدای خ توحید پالک 3 کدپستی 8173644595 با وکالت روح ا... 
مهری امام قیسی فرزند فریبرز به نشانی اصفهان چهارباغ عباسی بین آمادگاه و سید علیخان 
طبقه فوقانی بانک رفاه دفتر آقای اصغر صادقی پالک 277 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق 
صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م الزامیست.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
 )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(. م الف: 21651 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 487 
کلمه، 5 کادر(

اجراييه
7/459 شــماره اجراییه:9610426793600155  شــماره پرونده:9509986793601852 
شــماره بایگانی شــعبه:951865 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 
9610096793600866 و شماره دادنامه مبوطه 9609976793600570 محکوم علیه ابراهیم 
دهقانی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 28/000/000 
ریال بابت اصل خواســته )یک فقره چک به شــماره 428646 به تاریخ 85/12/24 به مبلغ 
28/000/000 ریال به عهده بانــک ملی( و مبلغ 1/680/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
) 85/12/24( تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له بانک انصار به نشــانی اصفهان خیابان 
شمس آبادی جنب بنیاد شهید ساختمان مرکزی بانک انصار اصفهان با وکالت حمید والی فر 
فرزند اکبر به نشانی اصفهان خ بزرگمهر مقابل بیمارستان صدوقی ساختمان میرد اماد طبقه 
سوم شماره 17 کدپستی 8158636759 صادر گردید به انضمام نیم عشر دولتی.  محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در 
 پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای

 محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجــب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
 محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. م الف: 
 21586 شعبه 6 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 452 کلمه،

 5 کادر(
اجراييه

7/460 شــماره اجراییه:9610426794700042  شــماره پرونده:9509986794700511  
شماره بایگانی شعبه:950511 – 889/95  به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه مصطفی احمدی به نشانی اصفهان خ عالمه مجلسی 
نبش کوی کمر زرین محکوم است به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 
1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/08/06 تا اجرای کامل حکم در حق خواهان مهران مراد عباسی فوالدی فرزند حسین به 
نشــانی اصفهان خ قائم مقام فراهانی خ ش 7 گالری 110.  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 

اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. م الف: 21589 شــعبه 17 حقوقی  مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ) 403 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرايی

7/441 شماره: 737/96 ش 51  به موجب رای شماره 898 تاریخ 95/10/23 حوزه 51 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهین احمدیان به نشانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 37/500/000 ریال بابت خســارت ناشی از 
تصادف و 2/576/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و 
هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه وپرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام، مشخصات محکوم 
له: پری فروغی به نشانی خ جی خ ابرکوی شهید حسین فروغی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحاً اعالم نماید. م الف:21625 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 175 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

7/455 شــماره اجراییه:9610420350200252  شــماره پرونده:9509980350200831  
شماره بایگانی شعبه:950985 به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 
های 9609970350200089 شعبه دو حقوقی و 9609970376500752 شعبه 25 تجدید 
نظر که رای بدوی در خصوص محکوم علیه غالمعلی رضایی غیابی می باشد  محکوم علیهما 
1- غالمعلی رضایی فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان 2- مهدی رضایی خرمنانی فرزند 
حسن متضامناً محکومند به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک 93/3/5 تا زمان پرداخت بابت اصل خواسته و مبلغ 8/530/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله مربوطه و محکوم علیه مهدی رضایی خرمنانی فرزند حسن به 
نشانی استان اصفهان شهرستان تیران وکرون تیران روستای خرمنان محله باال کوی حکیم 
منزل شخصی کدپستی شماره 8534173338 و در حال حاضر زندان مرکزی اصفهان همچنین 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته )رسید عادی( به انضمام خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور رای تجدید نظر 96/5/12 تا زمان اجرا و خسارت هزینه دادرسی آن 
3/560/000 ریال و حق الوکاله مربوطه در حق محکوم له سید علی عاملی فرزند سید حبیب اله 
به نشانی اصفهان خیابان رودکی روبروی مدرسه فرزانگان محسنیه ساختمان نقش جهان طبقه 
اول کدپستی شماره 8176848874 با وکالت 1- سید کاظم مرتضوی احمد آبادی فرزند سید 
جالل و 2- سید صالح عاملی فرزند سید علی هر دو به نشانی اصفهان خیابان رودکی روبروی 
مدرسه فرزانگان محسنیه ســاختمان نقش جهان طبقه اول و پرداخت حق االجرا، محکوم 
علیهما متضامنا 15/000/000 ریال و عالوه بر آن محکوم علیه مهدی رضایی 7/500/000 
ریال در حق صندوق دولت محکوم می باشند.  مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
 مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 

که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات 
 او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هــر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور
 از زمان یک ســال قبــل از طــرح دعوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت اعســار به 
مقام قضائــی ارائــه نمایــد و اال به درخواســت محکــوم له بازداشــت می شــود) مواد 
8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 4-خــودداری محکــوم علیه 
از اعــالم کامــل صــورت امــوال به منظــور فــرار از اجــرای حکــم، حبــس تعزیری 
 درجه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون اجــرای احکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا 
و مــاده 16 قانون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری 
به هر نحو بــا انگیــزه فــرار از ادای دین به نحــوی که باقیمانــده اموال بــرای پرداخت 
دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقــدی معادل نصف 
محکوم بــه یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچــه صورت اموال پــس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه 
از زنــدان منوط به موافقــت محکوم له یــا تودیع وثیقه یــا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیــه خواهد بــود )تبصــره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالــی 1394(. 

م الف: 21638 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 557 کلمه، 6 کادر(
اخطار اجرايی

7/442 شماره: 1455/95 ش 52  به موجب رای شماره 960997680520496 تاریخ 96/4/28 
حوزه 52 ش  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکرم 
زارعی کردآبادی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 5/880/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبقه 
تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 95/4/30 
ونیم عشر اجرایی، مشخصات محکوم له: پژمان پویا راد با وکالت 1- مهدی محمدی فشاری 
2- محمد جواد منفرد به نشانی خ عسگریه روبروی رستوران شاهزاد پ 317. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:21624 شعبه 52 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 193 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/373 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 3602 فرعی از 10393 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام هاجر کردآبادی فرزند حسین و سید علی 
صالحی ابری فرزند سید مرتضی در جریان ثبت است و آرای شماره 13960302027002821 
مورخ 1396/3/13 و 13960302027002822 مورخ 1396/3/13 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 1396/8/20 
روز  شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقــه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 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:22801 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)277 کلمه، 3 کادر(

وقتی اولین ماشین در اواخر دوره قاجار  اعظم 
وارد شهر اصفهان شد، از عمر سی وسه حاجی رضازاده

پل حدودسیصد سال می گذشت. نمی دانیم چه چیزی باعث 
شد که راننده اولین ماشین بدون احساس ترس و عذاب وجدان 
از روی سی و ســه پل عبور کند؛ شــاید راه دیگری نبود و پل 
دیگری برای عبور وجود نداشت. اوضاع به همین منوال گذشت 
تااینکه حدود ســال ۱۳۱۰شمسی ســر و کله کامیون های 
سنگین نیز پیدا شد؛ کامیون هایی که به جای کاروان های شتر، 
به حمل و نقل خوار بار )گندم، برنج، قند و شکر و نفت(به کار 
گمارده شده بودند. درسال۱۳۱۱ وقتي نخستین بار پدیده اي 
به نام آسفالت برســر زبان ها افتاده بود، آسفالت کردن سطح 

دوپل اصلي چهارباغ در دستور کار مدیران شهر قرار گرفت.
طرح اساسي دیگري که به ذهن مدیران شهر رسید، آن بود که 
براي نجات پل هاي چهارباغ از تحمل این همه بار ســنگین و 
شاید روان سازي رفت و آمد شهري، بهترین راه آن است که پل 
جدیدي روي رودخانه بسته شود. در آذر۱۳۱۲ با آشکار شدن 

شکاف هاي دو چشمه از سي و سه پل، محدودیت ها روي پل 
مذکور تجدید شد؛ بدین شکل که فقط عابرپیاده مي توانست 
از روی آن عبور کند. درحال حاضر، از تصمیم جدید مسئولین 
درخصوص احداث نرده روی دهانه های این پل تاریخی به دلیل 
حادثه اخیر سقوط و فوت کودک دو سال و نیمه خبرهایی به 
گوش می رسد تا امنیت جانی عابران پیاده تامین شود. قضاوت 
در مورد اینکه تغییر در یک اثر تاریخی درست است یا خیر، با 
مخاطب؛ اما به نظر می رسد یک اثر تاریخی باید به همان شکل 
اولیه باقی بماند.شــاید هم این مداخله و اقدامات دیگر باعث 
شــود آیندگان گمان کنند نرده های اضافه شده جزئی از این 

اثر تاریخی است!
ایجاد حفاظ هایی با کمترین مداخله در سازه پل

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان در این مورد گفت: ســی و سه پل و پل خواجو 
ازجمله پل های تاریخی اصفهان هستند که با قدمت ۴۰۰ساله 
از زمان صفویان روی رودخانه زاینده رود قرار گرفته اند و باوجود 

نداشتن حفاظ، ایمن بوده و ساختار مناسب آنها امنیت عابران را 
تامین می کرد.ناصر طاهری ادامه داد: امروز باوجود حجم و تردد 
باالی عابران از روی پل های تاریخی اصفهان و به ویژه سی وسه 
پل و پل خواجو، ایجاد راهکار برای تامین امنیت عابران بیشتر 
احساس می شود؛ به همین دلیل موضوع ایجاد حفاظ روی این 
پل های تاریخی، در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی استان 
و همچنین سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان مطرح 
شده است و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری به همراه اداره 
کل میراث فرهنگی استان، به منظور ایجاد حفاظ هایی که با 
کمترین مداخله در سازه پل همراه بوده و کمترین تاثیر را بر 

منظر بصری آن داشته باشد طرح هایی را ارائه داده اند.
مهم تریــن موضــوع در ایــن طــرح، حفظ 

سیماومنظرشهری پل است
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه سی وسه پل  و پل خواجو و دیگر 
پل های تاریخی شــهر اصفهان، عالوه بر کارکردهای میراثی 
و گردشــگری، به عنوان معبر عمومی در شهر اصفهان مورد 
استفاده قرار می گیرند، گفت: شهرداری به عنوان متولی اداره 
شهر، ضوابط و قوانینی دارد که در محیط های شهری، هرجا 
مخاطره و تهدیدی برای جان شهروندان وجود دارد، بایستی 
تمهیدات الزم را برای حفاظت از جان آنها بیندیشد.فریدون 
الهیاری تصریح کرد: درخصوص اتفاق ناگوار این ســال ها که 
منجر به ســقوط و مرگ یک نابینا و کودک خردســال شد، 
مسئوالن شهرداری پیشــنهاداتی را برای این منظور به دفتر 
شورای فنی اداره  میراث فرهنگی  ارائه کنند. وی ادامه داد: ابتدا 
نظر اعضای شورا این بود که به دلیل تاریخی بودن پل، نباید هیچ 
مداخله ای در آن صورت گیرد؛ ولی اتفاقات مذکور آنها را مجاب 
کرد که طرح های پیشنهادی را بررسی کنند. این مقام مسئول 
با اشاره به اینکه طرح های پیشنهادی شامل نصب شیشه،کابل 
های نامرئی و نرده چوبی است، گفت: نرده های چوبی به صورت 
آزمایشی و در صورتی که به سیما و منظر پل آسیبی وارد نکند، 
تایید و اجرا می شود تا به نتیجه مطلوب برسیم. وی در پاسخ 
به این سوال که در صورت تایید نشدن این طرح، جای میخ ها 
روی پل باقی می ماند گفت: پایه های  نرده در قسمت بتنی پل 
که جزو تاریخی آن نیست نصب شده و در صورت تایید نشدن 

طرح اصالح می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در پاســخ به این 
ســوال که آیا این اقدام نیاز به تایید ســازمان یونسکو و دیگر 
ســازمان ها ندارد گفت: این اقدام پیچیده ای نیســت و همه 
 جای دنیا انجام می شود؛ درنتیجه نیاز به تایید این سازمان ها 
ندارد. الهیاری تاکید کرد: تالش ما این است که تا حد امکان، 
مداخله ای در این پل ها نداشته باشــیم اما اگر در جایی نیاز 
به انجام اقدامی باشد،کارشناســان اداره کل میراث فرهنگی 
نظارت های الزم را انجام داده و نظر نهایی خود را اعالم می کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه مهم ترین موضوع در این مورد حفظ 
ســیما و منظر پل هاست، خاطرنشان ســاخت: نصب حفاظ 

مشکلی را ایجاد نمی کند.

به بهانه نرده گذاری روی یکی از دهانه های سی و سه پل؛

میخ هایی بر دل تاریخ
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ویژه 

شرکت موتورال قصد دارد با همکاری یک شرکت انگلیسی، تلفن همراهی مشابه 
یکی از موبایل های محبوب تاشوی خود را دوباره بسازد.موتورال  قصد دارد تلفن 
مشــهور خود به نام RAZR را دوباره احیا کند. این موبایل تاشو نخستین بار 
در سال ۲۰۰۴ میالدی عرضه شد. در همین راستا موتورال با شرکت انگلیسی 
Binatone همکاری می کند تا Binatone Blade را بسازد که در حقیقت 
نسخه مشابه RAZR است و قیمت آن فقط ۶۶ دالر خواهد بود. این دستگاه 
خیلی ساده است و شامل اپلیکیشن های معمول مانند زنگ هشدار و ماشین 
حساب است، اما اپلیکیشن شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک یا اینستاگرام 
در آن وجود ندارد. جالب آنکه در این موبایل بازی های رایانه ای قدیمی مانند 
Snake و Tetris هم وجود دارد.ویژگی های دیگــر این موبایل عبارتند از 
یک پخش کننده موسیقی MP۳، پشتیبانی از دو سیم کارت و دسترسی به 
اینترنت. به نظر می رسد این موبایل رقیبی برای نوکیا ۳۳۱۰ به حساب می آید 

که با قیمت ۵۴ دالر به بازار عرضه شده است.

 »موتورال« تلفن همراه تاشوی خود را
 احیا می کند

 ردیابی مواد منفجره شیمیایی
 با انگشتر هوشمند

 محققان انگشــتری ســاخته اند که مواد منفجــره شــیمیایی را ردیابی 
می کند.

محققان دانشگاه سن دیه گو در کالیفرنیا، انگشتر هوشمندی ساخته اند که 
می تواند تهدیدهای نامرئی را به صاحب خود هشدار دهد. این انگشتر قابلیت 

ردیابی مواد منفجره یا محرک های عصبی به شکل بخار یا مایع را دارد.
آزمایش های متعدد نشان داده این دستگاه نسبت به مواد شیمیایی خطرناک 
حســاس اســت. محققان معتقدند می توان از آن در محیط های امنیتی و 

دفاعی نیز استفاده کرد.
انگشــتر مذکور حاوی یک حســگر الکترومکانیکی و صفحه مدار است. به 
این ترتیب می تواند مواد شیمیایی و تهدیدهای زیستی را شناسایی کند و 

اطالعات را به تلفن هوشمند یا لپ تاپ انتقال دهد.
این انگشــتر تحلیل های شیمیایی و زمان شــناختی را انجام می دهد و  با 
استفاده از الکترودهایی که روی صفحه نمایشگر چاپ شده، مواد شیمیایی 

مختلف را به سرعت ردیابی می کند.

یک شرکت تولید کننده بازی های رایانه ای قصد دارد موبایلی برای طرفداران 
این بازی ها بسازد.

شرکت تولید بازی های رایانه ای Razer به ســاخت رایانه، کیبورد و ماوس 
مشهور است، اما مدت هاست که شایعاتی درباره ساخت یک موبایل توسط این 
شرکت منتشر شده است. در همین راستا این شرکت یک ویدئوی تبلیغاتی 

برای تلفن هوشمند خود ساخته که در یکم نوامبر منتشر می شود.
 البته تاکنون هیچ مشخصاتی از این موبایل اعالم نشده، اما باتوجه به ماهیت 

شرکت Razer کارشناسان معتقدند موبایل مذکور بازی محور خواهد بود.
به عبارت دیگر چنین موبایلی با تاکید روی نمایشگر، کیفیت، عملکرد و سیستم 

صوتی ارتقا یافته، ساخته خواهد شد.  
پیش از این نیز »مین لیانگ تان« مدیر ارشد اجرایی Razer تایید کرده بود تا 
قبل از پایان ۲۰۱٧ از یک موبایل رونمایی می کند. کارشناسان تخمین می زنند  

طرفداران پروپاقرص بازی های رایانه ای مشتریان اصلی این موبایل باشند.

علم پژوهی

ایستگاه فضایی چین با زمین برخورد می کند
کارشناسان فضایی تخمین می زنند که ایستگاه فضایی ۸.۵ تنی چین که در سال ۲۰۱۱ از دسترس 
خارج شد، تا چند ماه دیگر به زمین برخورد می کند. ســازمان فضایی چین مشغول ردیابی این 

ایستگاه است و تعهد کرده در صورت خطر برخورد با زمین هشدار صادر کند.

 موبایلی برای طرفداران بازی رایانه ای 
در راه بازار

ذکاوت هوش مصنوعی 
گوگل، به کودک 6 ساله رسید

تحقیقات محققان چینی نشان می دهد که گوگل در 
صدر بازار هوش مصنوعی در جهان قرار دارد و ذکاوت 
هوش مصنوعی این شرکت به اندازه هوش یک کودک 

شش ساله است.
 ،Mashable به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل از
چندی پیش محققان دانشگاه ایلینوی با انجام تست 
بهره هوشــی )IQ( روی یکی از بهترین سیستم های 
هوش مصنوعی جهان، مقایسه ای بین توانایی ذهنی 
انســان با رایانه صورت دادند. در این تحقیق سیستم 
هوش مصنوعی ConceptNet4 که توسط محققان 
موسسه تکنولوژی ماساچوست )MIT( توسعه یافته 
است، تحت آزمون اســتاندارد بهره هوشی مخصوص 

کودکان قرار گرفت.
نتایج بررسی نشان می داد که میانگین نمره بهره هوشی 
این سیستم معادل توانایی ذهنی یک کودک چهار ساله 
اســت، اما تحقیقات جدیدتر نشان می دهد که هوش 

مصنوعی گوگل به اندازه یک بچه شش ساله است.
این تحقیقات همچنین حاکی از آن اســت که هوش 
مصنوعــی غول های فنــاوری یعنــی اپــل، بایدو و 
مایکروسافت در مقابل هوش مصنوعی گوگل، محلی 

از اعراب ندارند.
بهره هوشی هوش مصنوعی گوگل ۴٧/۲۸محاسبه شده 
که کمی کمتر از ضریب هوشی یک کودک شش ساله 
)۵۵/۵( است. گفتنی است که بهره هوشی این فناوری 
گوگل در ســال ۲۰۱۴ حدود ۲۶/۵بوده و این میزان 

رشد عرض سه سال تقریبا ۲ برابر بوده است.
این تحقیقات با توجه به سواالت و آزمایش هایی است 
که از دستیار صوتی شــرکت هایی چون گوگل، اپل و 

مایکروسافت انجام گرفته است.
نتایج این تحقیق همچنین نشــان می دهد که هوش 
مصنوعی چینی ها که در شــرکت بایدو ساخته شده 
اســت، بعد از گوگل و با امتیاز حــدود ۳۳ در جایگاه 
دوم قرار می گیرد. هوش مصنوعی مایکروسافت با نام 
Bing AI هم تنها با یک امتیاز کمتر مقام ســوم را به 
دست می آورد. سیری، دســتیار صوتی شرکت اپل، با 
نمره ۲۳/۵ و تصاحب جایگاه چهارم چندان درخشان 

ظاهر نشده است.
گفتنی اســت که برای تعیین بهره هوشی یک هوش 
مصنوعی میزان اطالعات در دسترس، درک اطالعات 

و نحوه برخورد با سواالت مورد بررسی قرار می گیرد.
داده های در دسترس هوش مصنوعی، مفید بودن آنها 
و توانایی این فناوری برای دستیابی به اطالعات درست 
و پاسخ درست، میزان بهره هوشی آن را تعیین می کند.

سوفیا؛ اولین و مدرن ترین روبات زن 
در مقر سازمان ملل متحد

»سوفیا«، یک روبات زن انسان مانند است که مراسم رونمایی از آن 
در مقر سازمان ملل در نیویورک انجام شد. بر اساس گزارش شین هوا، 
»ســوفیا« در گردهمایی تحت عنوان»همه چیز در آینده - توسعه 

پایدار در عصر تغییرات سریع تکنولوژیکی«  شرکت داده شد.
 Hanson ســوفیا« روبات انســانی فوق العاده اســت که توسط«
Robotics، به صورت واقع گرایانه طراحی شــده و قادر به تعامل 
با انسان هاست. با اســتفاده از سیستم سنتز، دوربین تعبیه شده در 
چشمان خود در واقع قادر به درک، یادگیری و ارتباط با محیط است.

»سوفیا« احتماال پیشرفته ترین روبات انسان  نماست که تا به حال 
ساخته شده است.

یک مدیر ارشد المپیک مطرح کرد:

جلوگیری از دوپینگ با کاشت 
میکروتراشه در بدن ورزشکار

به اعتقاد مدیر ارشد اجرایی بنیاد المپیک با قراردادن یک تراشه در 
بدن ورزشکاران می توان از دوپینگ جلوگیری کرد.

مایک میلر، مدیر ارشــد اجرایی بنیاد المپیک معتقد اســت برای 
جلوگیری از دوپینگ ورزشــکاران باید در بدن آنها میکروتراشــه 

قرار داد!
میلر ادعا می کند این تراشه های جنجالی را می توان برای شناسایی 
مواد ناشناخته انرژی زا و همینطور حفظ ورزشکاران از شر داروهای 

نیروزا استفاده کرد.
این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند که کاشت این 
تراشــه در بدن ورزشــکاران نگرانی های حفظ حریم خصوصی را 
افزایش می دهد زیرا احتمال ردیابی افراد با این تراشــه ها افزایش 
می یابد. میلر هنگام سخنرانی در انجمن وستمینستر برای مخالفان 

دوپینگ به این شیوه عجیب اشاره کرد.
به گفته او این فناوری تقریبا به مرحله آزمایش رسیده ؛ البته او اشاره 

کرد این سخنانش  عقاید شخصی هستند.

گوشی های سامسونگ همچنان 
پرفروش تر از اپل در بازار آمریکا

براســاس آمار جدید موسسه  kantar، گوشــی های سامسونگ 
همچنان با اختالف اندکی در بازار آمریکا، پرفروش تر از گوشی های 

اپل هستند.
با توجه به آماری که به تازگی موسســه  کانتار ورلدپنل اعالم کرده 
است، گوشی های سامسونگ ، همچنان در بازار آمریکا فروش خوبی 
 را تجربه می کنند و با اختالف اندکی اپل را پشــت سر گذاشته اند.

 بر اساس گزارش جدید که در بازه  زمانی ســه ماهه  منتهی به ۳۱ 
آگوست اعالم شده است، سامســونگ با فروش ۳۵.۲ درصد از کل 
فروش بازار آمریکا در صدر فهرست این کشور قرار دارد و اپل با ۳۵ 

درصد از کل فروش، این غول کره ای را دنبال می کند.
اما به نظر می رسد با وجود عرضه  آیفون ۸ و ۸ پالس و آیفون ۱۰ ، اپل 
بتواند در سه ماهه سوم سال جاری، یک بار دیگر سامسونگ را پشت 
سر بگذارد. میزان سهم فروش سامسونگ در مقایسه با مدت زمان 
مشابه در سال گذشــته میالدی، ۰.۸ درصد افزایش داشته است و 

انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.
از طرف دیگر، سامسونگ در بازارهای اروپایی و بریتانیا نیز عملکرد 
بسیار خوبی داشته و به لطف فروش گوشی هایی چون گلکسی اس 
۸ و اس ۸ پالس و گلکسی جی ۳ مدل ۲۰۱۶، توانسته از رقبا فاصله 
بگیرد و با اینکه آمار دقیقی اعالم نشده، اما میزان فروش گوشی هایی 
چون آیفون اس ای اپل کمتر از گوشــی های سامسونگ بوده است. 
بدون در نظر گرفتن موفقیت های اخیر سامســونگ در اروپا، سهم 
بازار آی اوس در مقایسه با سال گذشــته نیز همچنان با رشد ثابت 
۱.۲ درصدی روبه رو بوده است. بسیاری از افراد افزایش فروش سری 
گلکسی اس ۸ در بریتانیا را مدیون برنامه های تشویقی سامسونگ 
در این منطقه می دانند که پیش از معرفی نسل جدید پرچمداران 
اپل قوت گرفتــه و به اعتقاد متخصصان کانتار مــدت زیادی ادامه 

نخواهد داشت.

 ساخت سیستمی جدید 
برای دیدن اشیای پشت دیوار

محققان دانشگاهی، سیستمی برای ردیابی اشیا و افراد پشت دیوار 
یافته اند. این سیستم برای یافتن قربانیان آتش سوزی مفید است.

 CornerCamers سیســتمی به نام MIT محققان دانشــگاه
ساخته اند که با کمک دوربین موبایل گوشه های پنهان در محیط های 

مختلف را رصد می کند.
توانایی دیدن پشــت موانع به آتش نشــانان کمــک می کند تا در 
محل حادثه قربانیــان را بیابند یا به خودروهــای خودران کمک 
می کند عابران پیــاده را در نقاط کور ردیابی کننــد. این پروژه در 
 آزمایشگاه علوم رایانه ای و هوش مصنوعی دانشگاه MIT شکل گرفته 

است.
این سیستم تصویربرداری از نور منعکس شــده برای ردیابی اشیا 
یا افراد در بخش های پنهان یک صحنه یا محیط استفاده می کند. 
همچنین سرعت و جهت حرکت این اشــیا یا افراد را به طور واقعی 

ردیابی می کند.
هرچند این سیستم را به طور مستقیم نمی توان از یک موبایل اجرا 
کرد، اما می توان به کمک لپ تاپ و یک متخصص نرم افزاری آن را 

به کار برد.

فناورانه

اگر بخواهیم طاقت فرساترین کارهای روزانه را لیست کنیم، 
بدون شک جدایی انسان از رختخواب از اولین گزینه هایی 
خواهد بود که به ذهن مان می رسد. یکی از راه های مرسوم 
برای اینکه خواب نمانیم گذاشــتن آالرم ساعت است. در 
صورتی هم که این روش جواب نمی دهد، کافی است تلفن یا 
ساعت را در فاصله ده قدمی خود بگذارید. این فاصله موجود 
باعث خواهد شد تا مقداری از خواب آلودگی موجود کاهش 
یابد، اما برای بعضی ها حتی این راه جواب نداده یا حتی اگر 
به نتیجه برسد، باز آن خستگی و بی حوصلگی همراه تان 
خواهد بود. استودیوی Malang با AlarmMon آمده تا 

خیلی از این مشکالت را برطرف کند.
اگر تاکنون با بی حوصلگی های بعد از خواب روزتان را آغاز 
می کردید، AlarmMon می تواند جای خستگی هر روز 

صبح را به شادابی بدهد. 
در واقع بهترین بخــش AlarmMon پیرامون »ویژگی 

های مفرح« می چرخد. نخستین این ویژگی ها را باید به نام 
مینی گیم ها بزنیم. شما برای هر ساعتی که کوک می کنید 
می توانید یک بازی بگذارید. حاال هنگامی که موبایل به صدا 

در می آید، باید آن بازی را انجام بدهید تا زنگ قطع شود.
نکته مثبت، سادگی بازی های AlarmMon است. یعنی 
مینی گیم های موجود به گونه ای نیستند که از انجام آنها 
خسته شوید و برعکس به خاطر ظاهر شاد و کوتاهی خود، 
انرژی را به کاربــران هدیه می دهند. دومین قابلیت خوب 
ساخته Malang را باید به نام آهنگ های فراوان و صدای 

زیاد آنها بزنیم.
از بین تعداد زیادی موسیقی می توانید قطعه هایی که دوست 
دارید را گوش بدهید و با آن هشدار را دریافت کنید. بخش 
خوب ماجرا اینجاست که ترکیب بخش شنیداری و دیداری 
)به واسطه کاراکترهای جذاب و رابط کاربری شاد و به شدت 

زیبا( با مینی گیم ها به بهترین حالت صورت گرفته است.
بنابراین اگر می خواهید صبح ها با انرژی از رختخواب بلند 
شوید پیشــنهاد می کنیم که این اپلیکیشن کاربردی را با 

استفاده از این لینک goo.gl/r4tfcf دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

عددی ۱۰ رقمی داریم که اولین رقم آن )از ســمت 
چپ( نمایانگر تعداد صفرهای به کار رفته در عدد می 
باشد. رقم دوم آن، تعداد ۱ های به کار رفته در عدد را 
نشان می دهد. به همین ترتیب تا رقم دهم، که تعداد 
9 های به کار رفته در این عدد را نشــان می دهد. آیا 
با داشــتن این اطالعات، می توانید عدد مورد نظر را 
حدس بزنید؟توضیح: این عدد به»عدد خود توصیفی« 

نیز مشهور است.
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پاســخ معمای مکعب هزارتایی: گزینــه  »ج« ۴۸۸ 
صحیح است.مکعب های رنگ نشــده عبارت اند از: 
8x8x8 مکعب کوچک داخل مکعب بزرگ؛ بنابراین 
تعداد مکعب هایی که حداقل یک وجه آنها رنگ شده 

عبارت است از:
۸۳-۱۰۳= ۴۸۸

وب ســایت The Investor به نقل از The Bell گزارش 
کرده اســت که کمپانی LG Display و اپل احتماال برای 
همکاری به منظور ســاخت یک مدل گوشی آیفون تاشو به 

توافق رسیده اند. 
 Samsung در این گزارش همچنین اشــاره شــده کــه
Display در حال حاضر همکار اصلی اپل در تولید پنل های 
OLED برای گوشی هایی مانند آیفون ۱۰ است، اما اپل قصد 
دارد برای تولید پنل های نمایش گوشــی های آینده اش با 
ال جی همکاری کند تا تکنولوژی نوین آنها برای اصلی ترین 

LG Dis�  رقیبش یعنی سامسونگ، آشــکار نشود. کمپانی
play تولیــد انبوه پنل هــای انعطاف پذیــر OLED اپل را 
احتماال از سال ۲۰۲۰ آغاز می کند، درحالی که انتظار می رود 
سامسونگ اولین گوشی هوشمندش را با صفحه نمایش تاشو 
سال ۲۰۱۸ رسما معرفی کند. عالوه بر این Innotek، یکی 
از بخش های تولیدی ال جی، گروه تازه ای برای توســعه برد 

مدار چاپی مرکب )RF PCB( گردهم آورده است.
کمپانی ال جی پیش از این هم تامین کننده اصلی پنل های 
نمایش LCD اپل بوده اســت و همکاری میان آنها ســابقه 

طوالنی دارد؛ البته با افزایش محبوبیت تکنولوژی پنل های 
OLED و ظرفیــت تولید ایــن صفحه  نمایش ها توســط 
سامسونگ، اپل موفق شد پنل های نمایش مذکور را به تعداد 
مناسب از این سازنده تهیه کند و در ساخت پرچم دار تازه اش 

از آنها بهره مند شود. 
حاال گزارش هــای تازه می گویند احتماال اپــل دوباره برای 
تامین پنل های نمایش با ال جی همکاری می کند. از طرفی 
تحقق این همکاری منوط به موفقیت سازنده مذکور در تولید 
پنل های OLED منعطف اســت. کمپانی ال جی به تازگی 
 E5 را در کارخانه OLED اولین سری تولید انبوه پنل های
در شهر گومی کره جنوبی آغاز کرد، اما گزارش شده است که 
احتماال روند تولید انبوه پنل های مخصوص اپل را به محض 
آماده شدن کارخانه E6 در شهر پاژوی کره جنوبی در سال 

۲۰۱9 شروع می کند. 
در این گزارش همچنین گفته شده است که احتماال کمپانی 
اپل برای تداوم این همکاری در ساخت کارخانه E6 ال جی 
ســرمایه گذاری می کند، اما این قــرارداد همکاری هنوز به 

مرحله نهایی و قطعی نرسیده است.
همان طور کــه گفتیم، این گزارش بر اســاس شــایعه ها و 
پیش بینی ها شکل گرفته و متاســفانه هنوز نمی توان آن را 
به صورت قطعی مورد تایید قرار داد. از طرفی این شــایعه ها 
تا حدود زیادی منطقی به نظر می رسند؛ چراکه سامسونگ 
سال هاست در تالش است گوشی هوشمند لمسی با صفحه 
نمایش تاشو بســازد و بارها تصاویر کانسپت مربوط به این 
محصول را هم منتشر کرده اســت. به همین خاطر کمپانی 
اپل ممکن است قصد داشته باشد طراحی و اطالعات آیفون 

تاشوی آینده اش را از دست سامسونگ دور نگه دارد.
 انتظار می رود گوشی هوشمند با صفحه نمایش انعطاف پذیر 
پس از ترندهای تمام صفحه و طراحی بدون حاشیه درواقع 
قدم بعدی در انقالب دســتگاه های کوچک هوشمند مدرن 
باشد. احتماال اغلب کمپانی های نامی در عرصه موبایل هم 
مایل هستند اولین ســازنده ای باشند که گوشی هوشمند با 

صفحه تاشو معرفی می کند.

معرفی اپ AlarmMon؛ 

هیچوقت خواب نمانید

احتمال همکاری اپل و ال جی برای تولید آیفون تاشو

جی اس ام : ظاهرا در آینده قرار است شاهد ورود گوشی های هوشمندی با صفحه نمایش های تاشو باشیم. 
»سامسونگ کانسپت« چنین گوشی را پیش تر منتشر کرده و حاال قرار است اپل هم وارد این عرصه شود. 
این غول تکنولوژی ممکن است برای جلوگیری از لو رفتن مشخصات این محصول تازه، پنل های OLED تاشو 

را از ال جی تهیه کند.

گجت نیوز: بنابر گزارشی جدید، عملکرد سیستم تشخیص 
چهره گلکسی اس Samsung Galaxy S9( 9( به لطف 
تجهیز دوربین سلفی به یک سنسور سه بعدی جدید، بهتر از 

گذشته خواهد شد.
اگرچه گلکسی اس ۸ نیز به سیستم تشخیص چهره و اسکنر 
عنبیه چشم تجهیز شده ولی به گفته منابع چینی، سنسور 
سه بعدی جدیدی که در پرچمدار آینده این شرکت به کار 

گرفته خواهد شد قابلیت های تشخیص چهره پیشرفته تری 
را به ارمغان می آورد. 

به عالوه، سرعت و دقت این سیستم نیز تا حد قابل توجهی 
افزایش پیدا می کند.

گفته می شــود این فناوری شــباهت زیادی به سیســتم 
TrueDepth اپل دارد که ماه پیش همراه با آیفون ایکس 

معرفی شد. 

هرچند، به نظر می رسد اپل از نظر تامین منابع با مشکالتی 
مواجه شــده که می تواند به عرضه کمتر این تلفن هوشمند 
منتهی شــود. در نتیجه، سامســونگ در صورت استفاده از 
چنین سیســتمی باید از همین حاال خود را برای تامین به 

موقع اجزای اولیه آماده کند.
در صورتی که سیســتم تشــخیص چهره گلکسی اس 9 با 
امنیت و قابلیت های بیشــتر توســعه پیدا کنــد، آیا باز هم 
 شاهد اســتفاده از حسگر اثر انگشت و اســکنر عنبیه چشم 

خواهیم بود؟

عملکرد سیستم تشخیص چهره گلکسی اس 9 بهتر از گذشته می شود
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يادداشت
ابطال پروانه استاندارد 6 واحد تولیدی

حمیدرضا امینی، رییس اداره استاندارد گلپایگان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 
پروانه اســتاندارد ۶ واحد تولیدی در گلپایگان و خوانسار به دلیل عدم کیفیت 

محصول باطل شده است.

مزایده اموال غیر منقول) اسناد ذمه(
7/382  شماره آگهی: 139603902121000014 شماره پرونده: 139504002121000116 
تمامت 31 و 57/93 سهم مشاع از 43 و 57/93 سهم ششدانگ  پالک ثبتی 908 فرعی از 113 
اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر خیابان بوعلی روبروی 
بنیاد شهید جنب بیمارستان اشرفی که حسب نامه شماره 95/12/26-950705841237720 
ثبت اسناد خمینی شهرتمامت شــش دانگ پالک مذکور به نام اعظم پیمانی فرزند صفرعلی 
ذیل ثبت 81856 و 37081  صفحات 373 و 153 دفتر 57 و 564 نســبت به ششدانگ ثبت و 
سند صادر گردیده و محدود است: شمااًل: دیواریســت مشترک به طول 14/50 متر به شماره 
15 فرعی شرقًا: به دیوار به طول 21/35 متر به شــماره 527 فرعی جنوبًا: دیواریست به طول 
15/10 متر به پیاده رو خ بوعلی غربًا: دیوار به دیوار به طول 22/00 متر به بیمارســتان شهید 
اشرفی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس به مساحت 320 متر مربع و به صورت خانه 
ای است یک طبقه که ساختمان های احداث شده در آن همگی در طبقه همکف واقع شده و 
قسمتی با ساخت قدیمی با زیربنای تقریبی 150 متر مربع به عنوان مسکونی و بخشی سالن و 
 دو مغازه نوساز که طبق اظهارات نماینده محترم شهرداری بدون اخذ مجوزات قانونی احداث

 شده اســت یکی با زیربنای تقریبًا 70 متر مربع و دیگری با زیربنای تقریبًا 55 متر مربع می 
باشد پالک فوق دارای اشــتراکات آب و برق و گاز بوده و قدمت آن حدوداً سی سال یا بیشتر 
اســت که ملکی اعظم پیمانی فرزند صفرعلی پالک مذکور به انضمام قدالسهم از مشترکات 
آب و برق و گاز که قباًل در مقابل طلب شــهرداری مرکزی خمینی شــهر و نیم عشر اجرایی 
متعلقه موضوع پرونده اجرایی کالســه 9500134 بازداشــت گردیده و بــه موجب گزارش 
کارشــناس به مبلغ هشــت میلیارد وپانصد میلیون ریال ) 8/500/000/000 ریال( ارزیابی 
شده است که ازســاعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 96/8/16  در محل واحد اجرای اسناد 
 رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد مزایده از قیمت ارزیابی شده 
توســط کارشــناس شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی فروختــه مــی شــود. کلیــه هزینــه هــای متعلقــه از قبیــل هزینــه 
 هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز )اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک( و 
شهرداری و دارایی وغیره به عهده خریدار اســت. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
منتشر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد.م الف:5229 

واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر )398 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/346 شــماره دادنامه: 9609970354401101 شــماره پرونده: 9609980364600139 
شماره بایگانی شعبه: 960231 تصمیم نهایی شماره: 9609970354400139،  شاکی: خانم 
طیبه ربیعی فرزند حسین به نشانی استان اصفهان خیابان مدرس خ ظابط زاده فرعی 11مهر 
اباد نو مجتمع مهر واحد 10، متهم: طیبه اکبری فرزند محمد علی، اتهام: توهین به اشخاص 
عادی، گردشکار: به تاریخ 96/6/15 پرونده کالسه 960231 ک 18 تحت نظر است دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه برشرف 
و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام خانم طیبه اکبری فرزند 
محمد علی متواری، دایر بر توهین به شاکی خانم طیبه ربیعی فرزند حسین در تاریخ 96/1/19 با 
استفاده از الفاظ رکیک و قبیح دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گواهی گواهان، عدم 
حضور متهم علی رغم ابالغ و مصون ماندن کیفرخواست از دفاع و کیفرخواست صادره از ناحیه 
دادسرای اصفهان بزهکاری متهم تحت اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده 608 
قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 وی را به تحمل 74 ضربه شالق 
تعزیری محکوم می نماید که محل اجرای شــالق نیز در واحد اجرای احکام کیفری دادسرا 
خواهد بود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 از تاریخ ابــالغ واقعی قابل واخواهی در این 
محکمه و پس از انقضا آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف:20644 شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)118 جزایی 

سابق( )240 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
7/347 شماره دادنامه: 9609970354401081 شماره پرونده: 9609980360200011 شماره 
بایگانی شعبه: 960290 شاکی: خانم عزت جمشــیدی فرزند محمد حسین به نشانی استان 
اصفهان خانه اصفهان ک گلستان ک نسترن 3 منزل چهارم طبقه چهارم، متهم: آقای مجید 
علی پور شیوایی ، اتهام: معامله به قصد فرار از پرداخت دین، گردشکار: به تاریخ 96/6/13 پرونده 
کالسه 960290 ک 118 مطروحه تحت نظر اســت دادگاه با بررسی کلیه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه برشرف و وجدان مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مجید علیپور شیوائی فرزند منوچهر 
دائر بر معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 
موضوع شکایت خانم عزت جمشــیدی فرزند محمد حسین بدین شرح که ماحصل اظهارات 
شاکی این بوده که بیان داشته متهم همســر وی بوده که به خاطر حدوث اختالفاتی بین آنها 
مهریه اش را به اجرا گذاشته و یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX مدل 83 از وی در شهرستان 
دلیجان توقیف نموده که متهم به قصد فرار از دین در تاریخ 93/3/10 خودرو موصوف را به نام 
آقای مجتبی فتحی پور فک پالک نموده اســت. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و 
اظهارات شاکی در شکایت اولیه که مضبوط در صفحه 3 پرونده بوده و در این محکمه که در 
خصوص فروش خودرو توسط متهم بیان نموده و بعد از اینکه خودروی موصوف توقیف شده با 
متهم توافق نموده که خودرو را متهم بفروشد و سهم وی را از مهریه پرداخت کند ولی نامبرده 
بعد ازفروش خودرو به تعهد عمل نکرده و سهم وی را نپرداخته لذا فروش خودرو توسط متهم با 
توافق شاکی بوده و اینکه متهم از پرداخت قدرالسهم وی حاصل از فروش خودرو امتناع نموده 
دارای ماهیت حقوقی بوده شاکی می تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی حقوق متصوره خود 
را اســتیفا کند و موضوع مطروحه دارای وصف کیفری نبوده لذا به دلیل عدم احراز بزه معنونه 
مســتنداً به ماده 4 قانون آیین دادرســی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران و استظهار از اصل مسلم فقهی برائت رای به برائت نامبرده صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد.  م الف:20646 شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)118 جزایی 

سابق( )384 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/348 شماره دادنامه: 9609970354401107 شماره پرونده: 9409980362601294 شماره 
بایگانی شعبه: 951097 شاکی: آقای محمد روحانی قهساره فرزند اصغر به نشانی اصفهان کاوه 
خ گلستان خ کوثر مجتمع کوثر بلوک 4 ساختمان 3 طبقه 1، متهم: آقای محمد بخشی فرزند 
سیاوش به نشانی مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: به تاریخ 96/6/20 
پرونده کالسه 951097 ک 118 تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه برشرف و وجدان مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد بخشی بابادی فرزند سیاوش متولد 1361، 
متواری دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با جسم برنده نسبت به شاکی محمد روحانی فرزند 
اصغر در تاریخ 93/4/25 ســاعت حدود ده صبح در زندان اصفهان، دادگاه با توجه به شکایت 
شاکی خصوصی، گواهی پزشــکی قانونی که حکایت از ورود صدمات متعدد در شاکی داشته 
و صدمات موصوف نیز اعالم نموده وسیله جســم برنده ایجاد شده اظهارات شهود و مطلعین 
کیفرخواست صادره از ناحیه دادســرای اصفهان و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ به وی و 
مصون ماندن کیفرخواســت از دفاع بزهکاری متهم تحت اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده 
مستنداً به تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و مواد 
709 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 وی را به پرداخت 1- چهار درصد دیه کامل بابت 
جراحت دامیه پوست خلف سر، سمت راست پیشانی 2- دو درصد دیه کامل بابت ارش نقص 
زیبایی ناشی از جوشگاه جراحت دامیه سمت راست پیشانی در حق شاکی محمد روحانی محکوم 
می نماید مهلت پرداخت دیات مذکور از تاریخ جنایت به مدت یکسال قمری بوده و از لحاظ جنبه 
عمومی بزه وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و پس از انقضاء آن ظرف مهلت 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  م الف:20648 
شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی  شهر اصفهان)118 جزایی سابق( 

)337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/349 شماره دادنامه: 9609970354401134 شماره پرونده: 9609980362300344 شماره 
بایگانی شعبه: 960300 شاکی: آقای سید محمد باقر شــاهرضائی زفره فرزند سید وهاب به 
نشانی استان اصفهان اتوبان شهید چمران خ 15 خرداد پ 43، متهم: آقای محمدرضا خسروی 
قلعه شاهرخی فرزند ایرج، اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: به تاریخ 96/6/22 پرونده کالسه 
960300 ک 118 تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای محمدرضا خسروی قلعه شاهرخی فرزند ایرج، 35 ساله، متواری دایر 
بر خیانت در امانت نسبت به مقادیری تجهیزات و ابزارآالت موضوع شکایت آقای سید محمد 
باقر شاهرضایی زفره فرزند سید وهاب بدین شرح که ماحصل اظهارات شاکی این بوده که بیان 
داشته، مدیرعامل شرکت توان انرژی نیماد بوده جهت پروژه تعمیرات خط گرم شبکه های توزیع 
برق با متهم قرارداد منعقد نموده که ایشان به عنوان سرپرست گروه اجرایی پروژه موصوف را 
در استان ایالم انجام دهد و جهت انجام پروژه موصوف ابزار آالتی از قبیل پتوی عایق، جمپر 
خط گرم کاورتیر، کاور سیم، کاور مقره بشقابی، پرس کابلشو، یک دستگاه هوزینک یک متری 
و دومتری ، گیره پتوی عایق، فرش عایق دســتکش 20 کیلو ولت، کپسول آتش نشانی آچار 
بکس، انبر قفلی ... به ا رزش حدود بیست میلیون تومان در اصفهان تحویل وی شده که قرار 
بوده که اموال موصوف پس از اتمام قرارداد یعنی در تاریخ 95/9/30 به شاکی مسترد شود ولی 
متهم یک هفته قبل از اتمام قرارداد به همراه اموال موصوف متواری شده علی ای حال دادگاه 
با توجه به شکایت بی شائبه شاکی خصوصی، رسید تحویل اموال متنازع فیه به متهم و قرارداد 
تنظیم شده بین طرفین که تصویر آن پیوست پرونده بوده، گواهی گواهان و کیفرخواست صادره 
از ناحیه دادسرای اصفهان و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ به وی و عدم دفاع از بزه معنونه، 
بزهکاری متهم تحت اتهام انتسابی محرز و مسلم بوده مســتنداً به ماده 674 قانون مجازات 
اسالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
محکمه و پس از انقضاء آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد.  م الف:20650 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)18 

جزایی سابق( )394 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/350 شــماره دادنامه: 9609970354301117 شــماره پرونده: 9509980362001690 
شماره بایگانی شعبه: 960352 شاکی: آقای محمد عبدی قهفرخی فرزند رستم به نشانی استان 
اصفهان شهرستان اصفهان کوی امیریه خیابان چهارم حمل و نقل ایران بار، متهم: آقای حسین 
قائدی بارده فرزند محمود به نشانی مجهول المکان، اتهام: توهین به اشخاص عادی از طریق 
ارسال پیامک، گردشکار: دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حسین قائدی بارده فرزند 
محمود دائر بر توهین از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای محمد عبدی قهفرخی فرزند 
رستم به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب اصفهان با عنایت به مندرجات 
پرونده، شیوه اظهارات شــاکی در مقام طرح شــکایت، تحقیقات انجام یافته، مالحظه متن 
پیامکهای ارسال شده، استعالم بعمل آمده از اداره مخابرات و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا 
و دادگاه و با التفات به سایر قرائن موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه محرز ومسلم است 
لذا مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم به محکومیت متهم 
به تحمل چهل ضربه شالق تعزیری وفق موازین صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:20660 شعبه 
117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)117 جزایی سابق( )232 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
7/345 شماره دادنامه: 9609970354800949 شماره پرونده: 9609980365500038 شماره 
بایگانی شعبه: 960444 شــاکی: خانم فهیمه غفاری فرزند مجتبی به نشانی استان اصفهان 
ملک شهر خ مطهری کوچه مهتاب مجتمع دانا واحد 4، متهم: آقای پیمان تقوایی فرزند علی 
اصغر به نشانی اصفهان ملک شهر خ مطهری ک مهتاب مجتمع دانا پ 4، اتهام: ترک انفاق، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای پیمان تقوایی فرزند علی اصغر دائر 
بر ترک انفاق نسبت به زوجه دائمی دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل 
موجود از جمله شکایت شاکی، شهادت شهود، عدم حضور متهم علیرغم ابالغ از طریق نشر 
آگهی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً 
به ماده 53 قانون حمایت متهم را یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین محکمه و پس از انقضای فرجه واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان ظرف بیست روز خواهد 
بود.  م الف:20643 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)122 جزایی سابق( )194 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/222 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پالک 16 فرعی از 5915 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رســول قیصری خوراسگانی فرزند 
اسماعیل در جریان ثبت است و رای شماره 13960302027000552 مورخ 1396/01/19 
از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق 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 1396/8/23 روز سه 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 یابنــد اعتراضیات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون
 ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت معتــرض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طــرح 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 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:21608 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)268 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ

7/485 شماره ابالغنامه:9610106797200742 شــماره پرونده:9609986797200320 
شــماره بایگانی شــعبه:960320 ابالغ شــونده حقیقی: علیرضا ســعیدی فرزند محمود 
 به نشــانی اصفهان کلیشــاد خیابان مطهری پشــت شــهرداری )فعال مجهول المکان(،
 تاریخ حضور:1396/08/23 سه شنبه ساعت: 15/30 محل حضور: اصفهان- خیابان سجاد- 
خیابان آیت ال ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57، علت حضور: 
در خصوص دعوی مهدی باباصفری رنانی  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید.
م الف:22876 شعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )82 

کلمه، 1 کادر(

اخباريادداشت

 توقف کامل پروژه
 دهکده سالمندان نجف آباد

مدیرعامل خیریه امداد سالمندان نجف آباد گفت: دهکده  نجف آباد
سالمندان در حال حاضر ماهیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیون 
تومان هزینه های جاری دارد؛ به طوری که به دلیل مشکالت شدید مالی، 
فعالیت های عمرانی فازهای بعدی آن در ۹ مــاه اخیر به صورت کامل 
متوقف شده است.حمید پوراسماعیلی اظهار داشت: دهکده سالمندان 
احسان که اولین فاز آن با هزینه بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ساخته و بهره 
برداری شده در حال حاضر از ۹۰ سالمند به صورت شبانه روزی نگهداری 
کرده و برای ۲۰۰ ســالمند و مددجوی ضایعه نخاعــی غیر جانباز نیز 
خدماتی در منزل ارائه می کند و برخالف برخی شایعات که این مجموعه 
را بی نیاز از کمک های مردمی و خیرین معرفی کرده، دهکده سالمندان 
در حال حاضر ماهیانه نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان هزینه های جاری 
دارد به طوری که به دلیل مشکالت شــدید مالی، فعالیت های عمرانی 
فازهای بعدی آن در ۹ ماه اخیر به صورت کامل متوقف شده است.حمید 
پوراسماعیلی متوسط هزینه ماهیانه هر سالمند در این مجموعه را بین 

یک میلیون و ۷۰۰ تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرد.

ريیس اداره بهزيستی نطنز خبرداد:

رشد45درصدی تعداد مراکز ارائه 
خدمات بهزیستی غیردولتی در نطنز

رییس اداره بهزیســتی نطنز گفت: تعامل و همکاری  تمامی دستگاه  ها و نهادها و به خصوص شهرداری ها و نطنز
اعضای شوراهای شهرها و روســتاها با اداره بهزیستی، تاثیر زیادی در 
پیشگیری و کاهش ناهنجاری ها و آسیب  های اجتماعی در جامعه دارد.

مهدی محبی گفت: میزان مشارکت های نقدی و غیرنقدی مردم شهر 
خالدآباد در سه سال گذشته از رشدی حدود ۹۷ درصدی برخوردار شده 
که این نشان از سخاوت و نیک اندیشی مردم این شهر است. رییس اداره 
بهزیستی شهرستان نطنز، با تاکید بر محدودیت منابع دولتی خواستار 
مشارکت، مساعدت و همکاری بیشتر مردم، خیران و مسئوالن شهر 
خالدآباد برای رفع نیازهای مددجویان شد. وی خاطر نشان کرد: تعداد 
مراکز ارائه خدمات بهزیستی غیردولتی تحت نظارت در شهرستان در 

سه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی خوانسار اعالم کرد:

 کاهش 6/5 درصدی جرائم 
در6 ماهه نخست سال جاری

فرمانده انتظامی خوانســار با بیان اینکه در ۶ ماهه  نخست امسال با کاهش ۶/۵ درصدی جرائم نسبت به خوانسار
مدت مشابه ســال قبل مواجه بودیم، اضافه کرد: سرقت ،۳ درصد 
کاهش و کشفیات سرقت اموال مردم 8۳ درصد افزایش داشته است. 
اروجی با بیان اینکه امنیت، حاصل خرد جمعی اســت و پلیس در 
راستای کاهش جرائم کمک مردم را به عنوان همیار پلیس می طلبد، 
گفت: در ۶ ماهه نخست امسال تصادفات نسبت به مدت  مشابه سال 
قبل ۳۰ درصد کاهش داشــته اســت. وی با بیان اینکه در ۶ ماهه 
نخست امسال ۳ هزار و ۴۴ مورد تماس تلفنی از سوی مردم با پلیس 
۱۱۰ برقرار شده است، ادامه داد: از این تعداد هزار و ۱۷۴ مورد منجر 

به عملیات و هزار و 8۷۰ مورد به ارشاد انتظامی منجر شده است.   

 بامسئوالن

فرمانده انتظامی چادگان:

سرباز وظیفه نیروی انتظامی 
چادگان، سرباز نمونه استان شد 
فرمانده انتظامی چادگان گفت: اصناف به  دلیل گستردگی و تعامل با همه اقشار مردم چادگان
نقش اساسی در برقراری امنیت دارند و همکاری مناسب 
آنها با پلیس موجب رفع بســیاری از موانع ایجاد امنیت 
می شود.ســهراب قره قانی بیان داشــت: بــا همکاری 
کارشناسان نیروی انتظامی شهرســتان در ۵ آموزشگاه 
متوســطه و ابتدایی شهرســتان چادگان، آموزش های 
آســیب های اجتماعی در زمینه های فضــای مجازی، 

موادمخدر و ترافیک ارائه شد.
وی تصریح کرد: سرباز وظیفه رضا حمله داری از سربازان 
نیروی انتظامی شهرســتان چادگان به منظور برخورد 
خوب با ارباب رجوع، منظم بــودن در امر کاری، تعامل با 
کادر و رعایت تکریم ارباب رجوع به عنوان ســرباز نمونه 
شهرستان و استان مورد تقدیر کتبی فرماندهی انتظامی 

کشور قرار گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
خبرداد:

تامین بیش از 85 درصد از 
هزینه های درمان ناباروری

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
با اشاره به ارائه تعرفه دولتی برای زوجین کاشان

نابارور منطقه اظهار کرد: بیش از 8۵ درصد هزینه های 
درمان ناباروری بر اســاس تعرفه های دولتی برای کلیه 
زوجین نابارور این منطقه تامین می شود. محمد حاجی 
جعفری افزود: مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان 
با فعال بودن بخش نازایی آماده پذیرش و درمان زوجین 
نابارور اســت.حاجی جعفری تصریح کرد: بخش نازایی 
بیمارستان بهشتی در پاییز سال ۹۵ با هزینه بالغ بر یک و 
نیم میلیارد تومان برای بازسازی بخش، تجهیز وسایل 
مورد نیاز، آموزش پرسنل بخش نازایی در خصوص ورود 
اطالعات مادران نابارور تحت پوشش و برگزاری جلسه 
هماهنگی برای ارتقای عملکــرد بخش نازایی با حضور 
نمایندگان حــوزه مرکز مدیریت پیونــد وزارت متبوع 
راه اندازی شد.وی، با اشاره به بار مالی درمان های ناباروری 
در محروم ماندن زوجین از فرصت فرزندآوری بیان کرد: 
مهم ترین مشــکالت مــردم در این زمینــه، پرداخت 
هزینه های درمان است و میزان خانوارهایی که به دلیل 
هزینه های درمان نمــی توانســتند از خدمات درمان 

ناباروری استفاده کنند، بسیار چشمگیر است. 

به گفته کارشناسان برای مقابله با معضالت زیست محیطی 
ناشی از کم آبی، ۲ راهکار اساسی وجود دارد. یکی از آنها اجرای 
طرح های آبخیزداری و اجرای سیســتم های آبیاری نوین با 
هدف افزایش بهره وری منابع آب اســت. راهکار دیگر ایجاد 
عرصه های جدید اشتغالزایی و کسب درآمد است تا کسانی که 
منبع درآمدی جز کشاورزی و دامداری ندارند، با اشتغال در آن 
بخش ها، هم درآمد بهتری داشته باشند و هم به این طریق آب 

کمتری از منابع زیر زمینی برداشت شود.
بیش از ۲۰درصد از جمعیت اســتان در روستاها 

زندگی می کنند
  محمودرضا افالکی،کارشــناس کشاورزی طی گفت وگویی

 با اشاره به سرشماری سال ۹۵ گفت: ۲۰درصد از 8۰ میلیون 
جمعیت کشور طبق سرشماری سال ۹۵ در مناطق روستایی 

سکونت دارند.
وی ادامه داد: از مجموع ۵ میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
استان اصفهان حدود 8۰۰ هزار نفر در مناطق روستایی استان 
زندگی می کنند که از این تعــداد ۱۷۵ هزار بهره بردار بخش 

کشاورزی هستند.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
بیان داشت: استان اصفهان ۳۰درصد از عرصه های کشور را در 
اختیار دارد؛ این درحالی است که ۶درصد از تولیدات کشور در 

این استان تولید و عرضه می شود.
وی افزود: باوجود مشــکالتی که در حوزه آب از سال 8۰ در 
کشــور ایجاد شــده، بهره برداران بخش کشــاورزی استان 

همچنان سطح تولیدات خود را حفظ و افزایش داده اند.
افالکی اظهار کــرد: یکی از مهم ترین چالــش های فراروی 
روستاییان و بهره برداران بخش کشــاورزی در این مناطق، 
کم آبی است که تالش شده تا توسعه سیستم های نوین آبیاری 

تا حد زیادی با این بحران مقابله شود.
وی با اشــاره به وجود یک هزار و 8۳۱ روستای باالی ۵۰ نفر 
در استان اصفهان، اظهار کرد: روستاییان در خط مقدم، حفظ 
امنیت غذایی در کشور هستند و باید با استفاده از همه امکانات 

از آنها حمایت شود.
این کارشناس کشاورزی با اشاره به ایجاد و توسعه سیستم های 
آبیاری نوین در اســتان اصفهــان، گفت: با اســتفاده از این 
سیســتم ها راندمان تولید از ۲۰ تن در هکتار به ۲۰۰ تن در 
هکتار افزایش یافته؛ این در حالی است که مصرف سرانه آب به 
یک دهم کاهش پیدا کرده است. افالکی با اشاره به نام گذاری 
ســال ۹۶ به عنوان »اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال« اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین نیازهای روستاهای استان در این بخش 
ایجاد عرصه هایی برای اشتغال پایدار است که سیستم های 

جهاد کشاورزی برای این منظور طراحی و در حال اجراست.

لزوم توجه  به ظرفیت های روســتاها در بخش 
گردشگری 

سمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس 
شورای اسالمی نیز  اظهار کرد: در طول سالیان گذشته خدمات 
زیادی به روستاها ارائه و امکاناتی برای این مناطق در نظر گرفته 
شده است، اما متاسفانه روند مهاجرت از این مناطق به شهرها 
همچنان ادامه دارد. وی ادامــه داد: مهم ترین چالش مناطق 
روستایی معضالت اقتصادی و در رأس آنها بیکاری است، اگر 
نتوانیم مشکل روستاها را برطرف کنیم باید منتظر استمرار 

مهاجرت ها به شهرها باشیم.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به تصویب بودجه ۱.۵ میلیارد دالری برای اشتغال و رونق 
اقتصادی روستاها، گفت: ارائه آمار و سخنرانی به تنهایی سودی 
ندارد. مدیران باید در عمل مشکالت روستاییان را حل کنند. 
محمودی اذعان کرد: متاسفانه روســتاییان شهرستان های 
شــهرضا و دهاقان از تسهیالت مشــارکتی وضع شده برای 

اشــتغالزایی در این مناطق 
استفاده نکردند.

وی ادامه داد: آهنگ بازگشت 
جمعیت از شهرها به روستاها 
آغاز شــده، اما متاسفانه در 
این مرحلــه از بازگشــت 
جمعیــت ســالمندانی که 
توان ادامه زندگی در هوای 
آلوده شــهری را ندارند، به 
روســتاهای زادگاه خود باز 

می گردند.
نماینــده مردم شــهرضا و 
دهاقان در مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید بر ضرورت 
ساماندهی صندوق های بیمه 
کشــور، گفت: صندوق های 
بازنشســتگی ورشکســته 
شده اند و این واقعیتی است 

که باید قبول کنیم، اما این مسئله مانع انجام تعهدات بیمه ای 
در کشور نیست.

وی در ادامه ایــن مطلب افزود: در حال حاضر بازنشســتگی 
روستاییان با ســن ۷۰ سال و پرداخت ۱۰ ســال حق بیمه، 

مصوب شده که این فرآیند فعال غیرقابل تغییر است.
محمودی گفت: یکی از مهم ترین امکانات موجود در مناطق 
روستایی شهرضا، گردشگری اســت که می توان با استفاده از 
امکانات طبیعی و تاریخی موجــود در این مناطق برای رونق 

آن استفاده کرد. 
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: رونق گردشگری در مناطق روستایی شهرستان های حوزه 
انتخابیه، بسیاری از معضالت اقتصادی این مناطق را برطرف 
می کند که مهم ترین آنها بیکاری جوانان و افراد جویای کار 

است.

شهرضا اين روزها همه جا سخن از کم آبی و فقر منابع آب است. کم آبی برای همه جا و همه بخش ها 
مشکالتی را به همراه دارد، اما وقتی اين مشــکالت را از منظر روستايیانی که کشاورزی و 

دامداری تنها منبع درآمد آنهاست بنگريم، بیشتر متوجه عمق فاجعه می شويم.

نماينده مردم شهرضا با اشاره به تصويب بودجه ۱.۵ میلیارد دالری 
برای اشتغال و رونق اقتصادی روستاها:

آمار و سخنرانی به تنهایی سودی ندارد  

يکی از مهم ترين 
چالش های 

فراروی 
روستايیان و 

بهره برداران بخش 
کشاورزی در اين 

مناطق، کم آبی 
است
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با مسئوالن

اخبار

ابالغ رای
7/351 شــماره دادنامه: 9609970350501007 شــماره پرونده: 9609980350500050 
شماره بایگانی شعبه: 960053 خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت 
خانم محبوبه السادات تدین فر فرزند سید رسول به نشانی اصفهان خ نیکبخت غربی ساختمان 
ماکان واحد 45 ،خواندگان: 1- طیبه محمدی فرزند حیدر به نشانی اصفهان خ شریف واقفی 
خ ابوالحسن اصفهانی کوچه یاس پالک 3، 2- فائزه جرکانی فرزند محمد به نشانی اصفهان خ 
شریف واقفی خ ابوالحسن اصفهانی کوچه یاس پالک 3، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت محبوبه السادات 
تدین فر به طرفیت خواندگان فائزه جرکانی باصری فرزند محمد و طیبه محمدی فرزند حیدر 
به خواسته مطالبه مبلغ 250/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک به شماره 445029 به تاریخ 
1395/09/20 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی 
خواهان و تصویر مصدق مســتندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 
خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و 
دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را بنظر ثابت دانسته و 
مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 7/245/000  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوی وخسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت 
زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف:20665 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )340 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/433 کالســه پرونده 960225 شــماره دادنامــه: 96/6/25-9609976795300847 
 مرجع رسیدگی: شــعبه 23 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم رحیمی فرزند

 علیقلی به نشــانی اصفهان خ زینبیه خ آیت اله غفاری ک دارالقــرآن ک نقش جهان منزل 
 آقای شــریفی واحد 2،  خوانده: محمد پور محمد فرزند عباس  به نشــانی مجهول المکان،

 خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
 و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوی ابراهیم رحیمی 
به طرفیت محمد پور محمد به خواســته مطالبه مبلــغ 30/000/000 ریــال موضوع یک 
چک به شــماره 951536 بانک صادرات با عنایت بــه محتویات پرونده و بقا اصول اســناد 
و مدارک در یــد خواهان کــه داللت بر اســتقرار دین واشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
 خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد و نیز عــدم حضور خوانده در جلســه رســیدگی و اینکه
  مشــارالیه هیچگونــه دلیل و یــا مدرک موثــر قانونــی مبنی بــر برائت ذمــه خویش

 اقامه وارائه نکرده است شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته ومستنداً به مواد  310 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
 طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک ) 92/5/15( لغایت زمان
  وصول محکوم به طبق آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و 
 اعالم می نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابل
  واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف مــدت بیســت روز دیگــر قابــل

 تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:20558 
 شــعبه 23 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حــل اختــالف اصفهــان )318 کلمه،

 3 کادر(

ابالغ رای
7/434 شماره دادنامه: 9609970354200898 شماره پرونده: 9509980359501661 شماره 
بایگانی شعبه: 960382 شاکی: آقای سید امین سجادیه فرزند سید حبیب به نشانی اصفهان 
خ گلزار نبش ک 40 ، متهم: آقای حســین عباس پور فرزند هادی به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: کالهبرداری، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام حسین 
عباس پور فرزند هادی دائر بر کالهبرداری به مبلغ ده میلیون ریال موضوع شــکایت شاکی 
امین سجادیه فرزند سید علی نظر به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شکات، پاسخ استعالم های 
انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بودن متهم و عدم حضور جهت دفاع علی 
رغم ابالغ های مکرر و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری 
نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
 ارتشــاء ،اختالس و کالهبرداری و ماده 125 قانون مجازات اســالمی حکم به محکومیت

 نامبرده بــه پرداخت مبلغ مذکور در حق شــاکی و هــر یک پرداخت همیــن مبلغ هرکدام 
در حق صنــدوق دولت بــه عنوان جــزای نقــدی و هر کــدام تحمل چهار ســال حبس 
تعزیــری صــادر واعــالم مــی دارد. ایــن رای غیابــی تلقــی و ظــرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهــی در این دادگاه و ســپس ظــرف 20 روز قابل تجدید نظــر خواهی در 
محاکــم تجدید نظــر اســتان اصفهان مــی باشــد. م الــف:20559 شــعبه 116 
 دادگاه کیفری دو مجتمــع امور تجــاری و بازرگانی شــهر اصفهان)116 جزایی ســابق( 

)258 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/435 شــماره دادنامه: 9609970354200883 شــماره پرونده: 9609980354200015 
شماره بایگانی شعبه: 960228  خواهان: آقای اســمعیل عبدالهی فرزند اکبر به نشانی زندان 
مرکزی اصفهان، خوانده: آقای محمد ظریف هاشمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار 
از پرداخت محکوم به، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
دادخواست خواهان اســماعیل عبدالهی لردجانی فرزند اکبر به طرفیت خوانده محمد ظریف 
هاشمی فرزند محمد علی و به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 156 مورخ 
83/10/10 صادره ازاین شعبه نظر به محتویات پرونده شرح دادخواست خواهان، استشهادیه 
ضمیمه دادخواست اظهارات شهود عدم حضور خوانده جهت دفاع علیرغم احضار از طریق نشر 
آگهی پاسخ استعالمات انجام شده از راهور و اداره ثبت اسناد و امالک و اینکه مدت طوالنی است 
خواهان در جهت عدم رد مال ) دیه( موضوع دادنامه مذکور زندانی است دادگاه ضمن پذیرش 
دعوی اعسار مستنداً به مواد 7-8-9  قانون نحوه اجرای محکومتیهای مالی حکم به تقسیط 
محکوم به از قرار پرداخت ماهیانه نیم درصد دیه کامل تا اســتهالک کامل آن در حق خوانده 
صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف:20560 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهر 

اصفهان)116 جزایی سابق( )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/436 شماره دادنامه: 9609970354200907 شماره پرونده: 9509980359500647 شماره 
بایگانی شعبه: 960383 شاکی: آقای سعید اقابابائی بادافشانی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان 
خ سروش ک 10 ک موذنی مجتمع آســمان واحد 6، متهم: آقای امیر پسندیده فرزند محمد 
به نشــانی مجهول المکان، اتهام : کالهبرداری، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام امیر پسندیده فرزند محمد دائر بر کالهبرداری به مبلغ شش میلیون 
و صد هزار ریال موضوع شکایت شاکی سعید اقابابایی بادافشانی فرزند اکبر نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی خصوصی، مالحظه 
پرینت حساب بانکی شکات، پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه 

متواری بودن متهم و عدم حضور جهت دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به سایر قرائن 
و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شــرح فوق محرز تشخیص فلذا 
مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری و ماده 125 
قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی و هر 
یک پرداخت همین مبلغ هر کدام در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هر کدام تحمل 
سه سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:20561 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و 

بازرگانی شهر اصفهان)116 جزایی سابق( )264 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/437 شــماره دادنامه: 9609970354200886 شــماره پرونده: 9509980359500470 
 شــماره بایگانی شــعبه: 960376  شــاکی: 1- آقای علیرضــا یخچالی فرزنــد مرتضی
  به نشانی اصفهان خ عسگریه خ طالقانی بن رز پ 78، متهمین: 1- خانم زهرا سلطانی فرزند
 حاتمعلی به نشانی مجهول المکان، 2- آقای محمد رضا انجم روز به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: کالهبرداری، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت 
 از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص
 اتهام 1- محمد رضا انجــم روز فرزند محمود 2- زهرا ســلطانی فرزند حاتــم علی دائربر 
کالهبــرداری به مبلــغ 39/901/126 ریال موضوع شــکایت شــاکی علیرضــا یخچالی 
فرزنــد مرتضی نظر بــه محتویــات پرونده کیفرخواســت دادســرای عمومــی و انقالب 
اصفهان شــکایت شــاکی خصوصــی، مالحظه پرینت حســاب بانکی شــکات، پاســخ 
اســتعالم های انجام شــده از شــرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بــودن متهمین 
و عدم حضور جهــت دفاع علی رغــم ابالغ هــای مکرر و نظر به ســایر قرائــن و امارات 
 موجود در پرونده به نظــر دادگاه بزهکاری نامبردگان به شــرح فوق محرز تشــخیص فلذا 
مســتندا به ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــاء ، اختالس و کالهبرداری و 
 ماده 125 قانون مجازات اســالمی  حکم به محکومیت نامبردگان متضامنا به پرداخت مبلغ

 مذکور در حق شاکی و هر یک پرداخت همین مبلغ هر کدام در حق صندوق دولت به عنوان 
جزای نقدی و هر کدام تحمل هفت سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی 
 تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل
 تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:20562 شعبه 
 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شــهر اصفهان)116 جزایی ســابق( 

)278، 3 کادر(
ابالغ رای

7/438 شــماره دادنامه: 9609970354200891 شــماره پرونده: 9509980359501136 
شماره بایگانی شعبه: 960375  شــاکی: خانم پریسا آزادی فرزند محمد علی به نشانی استان 
اصفهان خیابان حکیم نظامی کوچه بیژن نبش کوچه حافظ مجتمع ونوس واحد 3 ، متهمین: 
1- آقای محسن ســرخاب فرزند عزیزعلی به نشانی مالرد سرآســیاب خ کاشانی خ تختی 
بن 2 ،2- خانم فاطمه آراســته فرزند مجید به نشــانی مجهول المکان، اتهام: کالهبرداری، 
 دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و با استعانت از خداوند متعال به
 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- فاطمه آراسته 
فرزند مجید 2- محسن سرخاب فرزند عزیزعلی دائر بر کالهبرداری به مبلغ 72/491/709 
ریال موضوع شکایت شاکی پریسا آزادی فرزند محمد علی نظر به محتویات پرونده کیفرخواست 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی 
 شکات، پاسخ استعالم های انجام شــده از شــرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بودن 
متهمین و عدم حضور جهت دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به ســایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً 
به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختالس و کالهبرداری و ماده 125 قانون 
 مجازات اسالمی حکم به محکومیت نامبردگان متضامناً به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی و
 هر یک پرداخت همین مبلغ هر کدام در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هر کدام 

تحمل هفت سال حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد. این رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف:20564 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور 

تجاری و بازرگانی شهر اصفهان)116 جزایی سابق( )287، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/395 بدینوسیله اعالم میگردد آقا /خانم روح اهلل توسلی فرد فرزند ذحیل دادخواستی بطرفیت 
جاسم داودی فرزند حسن مبنی بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده 
فوق ابالغ می گردد در تاریخ دوشــنبه 1396/10/11 ساعت 18/00 جهت رسیدگی در شعبه 
اول شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود . ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه مراجعه نماید. م الف: 5/2/96/494 رئیس شعبه شورای حل اختالف 

آران و بیدگل ) 79 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/396 نظر به اینکه خواهان آقای روح اهلل توسلی فرد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت فتاح دهقانزاده بیدگلی به مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس 
از ارجاع به شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 412 ثبت وبرای تاریخ 96/10/17 
ساعت 18/00 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به 
نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفنر شورا مراجعه نمایند 
انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود.م الف: 5/2/96/493 عباس اربابی مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف 

آران و بیدگل ) 145 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/397 خواهان شــرکت آب منطقه ای اصفهان به مدیریت عاملی دکتر میر محمد صادقی، 
دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد و محسن معظمی- مهردخت خداداد – لیال – حمید 
– صالح دخت خانم – کیومرث – سعید – محمد حسن – همگی   صالح   شیرین – جلیل – 
سیمین – فرهاد – فرزاد – همگی    بزرگمهر – پریوش صالحی – گلناز عمران – به خواسته 
ابطال پروانه بهره برداری چاه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان آران و بیدگل نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع 
در آران وبیدگل ارجاع و به کالســه 9509983620201121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/08/29  وساعت 8/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
مهردخت خداداد – لیال – حمید – صالح دخت خانم – کیومرث –ســعید – محمد حســن 
همگی    صالح – شیرین بزرگمهر – گلناز عمران –جلیل – سیمین – فرهاد و فرزاد همگی 
بزرگمهر و درخواســت 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 
میشــود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردند . م الف: 5/2/96/497 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان آران و بیدگل) 209 کلمه، 2 کادر(

در حاشيه نماز جمعه هفته گذشته، عده اي از داوطلبين استخدامي پتروشيمي لردگان، با شعار »به 
چه قيمتي آب، سرزمين وهوا را داده ايم ؟« با اقدام به نوشتن طومار، خواستار تجديد نظر مسئوالن در 

به کارگيري نيروهاي بومي شهرستان لردگان در اين پتروشيمي شده اند.

امضاي طومار استخدام نيروهاي بومي در پتروشيمي لردگان

تقاضای ما از مسئوالن کشــوری اين است که آقايان در امر 
تعيين استاندار استان تسريع داشته باشند که البته اين معنا 
قبال در همين جايگاه تذکر داده شــده اســت. اين وقت ها 
می گذرد و اين فرصت های کار تمام می شود اما آنچه بر زمين 

می  ماند، همچنان نابسامانی هاست.
وضع بيکاری در اســتان متاســفانه وضع نامناسبی است. 
بيکارانمان همچنان منتظر برنامه ريزی درست برای ايجاد 
شــغل و رونق مراکز اقتصادی و صنعتی هســتند تا اندک 
اميدی در آنها ايجاد شــود و مســئوالن به توليد و اشتغال 
جانی تازه بخشــند که اينها الزمه اش مديريت درســت در 

استان است.
روند بسياری از برنامه های مديريتی در استان تقريبا متوقف 
مانده اســت. اينها را رسانه ها و دســتگاه های اطالعاتی به 
مســئولين درســت منعکس کنند. البته گاهی متاسفانه 
بعضی از رسانه ها بعضی مطالب را  فقط مطابق ذوق و سليقه 
خودشان منعکس می کنند؛ البته بعضی از رسانه ها، بعضی ها 
هم الحمدهلل خيلی خوب و جانانه و درست منعکس می کنند.

در هر صورت بســياری از برنامه های مديريتی در اســتان 
تقريبا متوقف و به آمدن اســتاندار ]جديد[ موکول شــده 
است. بسياری از دستگاه های اجرايی ســر در گريبان بوده 

و همچنان منتظر هستند که بمانند يا بروند؛ چون باالخره 
وقتی استاندار جديد می آيد به دنبال او يک سری تعويض ها 
و رفت و آمدها صورت خواهد گرفت که همه اينها بر وضعيت 
استان تاثير گذاشــته و می گذارد و روند کارها را متوقف و 

گاهی قفل می کند.
مسئله ديگر، فضای ناآرام فعاالن سياسی است. االن بسياری 
از فعاالن سياسی در اســتان تقريبا به جان هم افتاده اند و 
در تالش رقابت با يکديگر هســتند تا استاندار مطابق ميل 
خودشان انتخاب شــود که اينها تبعات قابل توجهی دارد. 
رودررويی ايجاد می کند و ضايعــات دارد و گاهی به گناه و 
غيبت و بدگويی و بسياری از اين مسائل منجر می شود. اين 
مسئله بايد هر چه زودتر جمع شــود.نظرها قبال گفته شده 
است . همين جا ما نظرها را عرض کرديم؛ باز هم می گوييم که 
استان با مشکالت فراوان عمرانی و اقتصادی مواجه است و 
ديگر ظرفيت آن را ندارد که کارهای سياسی بر استان حاکم 
شود و گرفتار اين بازيگری ها و زدوبندهای گروهی، طيفی و 

قومی و امثال اينها شود.
اســتاندار جديد بايد هم و غمش کار و خدمت به اين مردم و 
جمع کردن نابسامانی ها در اســتان باشد و فارغ از نگاه های 
سياسی به کار و تالش مشغول باشد.گروه گرايی و جناح بازی 
و امثال اينها  به استان آسيب زده و باز هم آسيب می زند. ما 
نمی گوييم نگاه سياسی خاص بيايد. نه، ما اصال کاری به نگاه 
سياسی نداريم؛ خالصه »کار، کار، کار« مدنظر باشد. امروز 
مردم اين را می خواهند و اين نکته بسيار مهمی است. البته 
متاسفانه برخی از اين کسانی که دارند تالش می کنند برای 
اينکه در انتخاب استاندار نقش داشته باشند، معموال به اين 
مســئله توجه نمی کنند؛ دنبال نگاه های سياسی و گروهی 
خودشان هستند و اســتان را کمتر می بينند که اين عيب 

محسوب می شود و بايد برطرف شود. 
واقعا استان و جامعيت خدمت را ببينيم و ان شاءا... آقايان با 
سرعت اين را تمام کنند که اينقدر دغدغه و نگرانی در ميان 

مردم وجود نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، روز جمعه در خطبه های نماز جمعه شهرکرد، طی سخنانی بسیار 
مهم به مسئله انتخاب استاندار جدید استان اشاره کرد و گفت: تقاضای ما از مسئوالن کشوری این است که آقایان 

در تعیین استاندار استان تسریع داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان خواستار شد:

تسریع در تعيين استاندار چهارمحال و بختياری

با مسئوالن

مسئول بسیج سازندگی ناحیه دانشجویی استان خبر داد:

رشد 10درصدی اعزام گروه های 
جهادی به مناطق محروم استان

مسئول بسيج ســازندگی ناحيه دانشجويی اســتان چهارمحال و 
بختياری، از رشــد 10 درصدی اعزام گروه های جهادی به مناطق 

محروم استان خبر داد.
وفا همتی در گفت و گو با خبرگزاری ايســنا اظهار کرد: طی شش 
ماه نخست امسال يک هزار و 684 دانشجو شامل 900 دانشجوی 

دختر و 784 دانشجوی پسر به مناطق محروم استان اعزام شدند. 
وی با اشاره به رشد 10درصدی اعزام گروه های جهادی به مناطق 
محروم، افزود: در اين مدت 32 گروه در تابستان و 10 گروه در ايام 

تعطيالت نوروز به مناطق محروم استان اعزام شدند. 
وی با اشاره به انجام 19 پروژه در اين مناطق، تصريح کرد: اين گونه 
فعاليت ها از مهاجرت روستاييان به شهرها جلوگيری می کند و در 

توسعه روستاها نقش بسزايی دارد.
همتی، همچنين از اعزام دو گروه از دانشجويان به منظور فعاليت 
در موکب های مســتقر در نجف و کربال برای ايام اربعين حسينی 

خبر داد. 
وی گفت: به مناسبت بازگشايی مدارس از سوی بسيج دانشجويی، 
400 بسته تحصيلی به دانش آموزان نيازمند مناطق محروم استان 

هديه داده شد.
همتی با اشــاره به کمبود اعتبارات و عدم همکاری برخی ادارات، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اين اقدام خداپسندانه دانشجويان و اعزام 
آنها به مناطق محروم استان و انجام فعاليت رايگان در آن مناطق، 
متاسفانه برخی ادارات استان از لحاظ فراهم سازی اعتبارات و محل 

اسکان همکاری مطلوبی ندارند.

 برداشت 24 هزار تن بادام
از بادامستان های بارور استان

مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری گفت: 
امســال 24 هزار تن بادام از 12 هزار هکتار بادامستان بارور استان 

برداشت شد.
ابراهيم شيرانی با اشاره به برداشت حدود 17 هزارتن بادام مامايی در 
استان، اظهار کرد: پيش بينی می شود امسال چهارهزار تن مغز بادام 

مامايی به ارزش 400 ميليارد تومان به خارج از کشور صادر شود. 
وی افزود: مغز بــادام رقم مامايی ايران با شکســتن رکورد قيمت 
جهانی بادام امســال بيش از 20 درصد رشد را در بازارهای جهانی 

نشان می  دهد.
به گفته وی عمده مغز بادام مامايی، به کشــور هندوســتان صادر 

می شود. 
مدير باغبانی چهارمحال و بختياری افزود: امسال 24 هزار تن بادام 
از 12 هزار هکتار بادمستان بارور استان برداشت شد و چهارمحال و 
بختياری برای نهمين سال متوالی رتبه نخست توليد بادام آبی در 
کشور را کسب کرد. آقای شيرانی گفت: 70درصد بادام درچهارمحال 
و بختياری از نوع مامايی اســت و ســفيد، ربيع، محبی، سنگی و 

شاهرودی، از ديگر ارقام بادام در استان است. 
وی خاطرنشــان کرد: بيشــترين بادامســتان های اســتان در 

شهرستان های سامان و بن قرار دارد.

اخبار

صادرات 45 میلیون و 832 هزار 
دالر کاال از چهارمحال

رييس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختيــاری، از صادرات 45 ميليون و 
832 هزار دالر کاال به خارج از کشــور، طی 6 ماه امسال 
خبر داد. سياوش نظری در گفت و گو با ايرنا اظهار کرد: اين 
ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/3درصد 
کاهش داشته و در عين حال 83/3درصد از تعهد صادرات 
استان محقق شده اســت. وی با بيان اينکه امسال 110 
ميليون دالر صــادرات کاالهای غيرنفتی از اين اســتان 
هدف گذاری شده اســت، افزود: 35 قلم کاال شامل انواع 
لوازم خانگی، مغز بادام، مصنوعات پالســتيکی، لبنيات، 
خوراک دام و طيور، مصنوعات فلزی، کاشــی، سراميک، 
موکت و ســيم و کابل از اســتان طی 6 ماه نخست سال 
جاری به 15کشور ازجمله عراق، افغانستان و هندوستان 
صادر شد. به گفته وی طی همين مدت 74 ميليون و 40 
هزار دالر ماشين آالت خطوط توليد و مواد اوليه واحدهای 
صنعتی وارد استان شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

110درصد رشد داشته است.

تصادفات در چهارمحال 
18درصد افزایش یافت

رييس پليس راه اســتان چهارمحال و بختياری گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تصادفات در چهارمحال و بختياری 18درصد افزايش يافته 
است. ســرهنگ رحمت ا... نجفی اظهار داشت: از ابتدای 
امسال تاکنون تصادفات فوتی، تعداد متوفی و تصادفات 
منجر به خسارت، نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
کاهش داشــته و در مجموع ميزان تصادفات 18درصد 
افزايش يافته است. وی با اشاره به ميزان تصادفات منجر به 
فوت افزود: تصادفات منجر به فوت 19درصد و تعداد متوفی 
نيز 25 درصد کاهش يافته است. رييس پليس راه استان 
چهارمحال و بختياری با بيان اينکه در اين مدت تصادفات 
منجر به جرح افزايش يافته اســت، بيان کرد: تصادفات 
جرحی 51 درصد و تعداد مجروحان نيز 20 درصد افزايش 
يافته است. نجفی با بيان اينکه همچنين در طول اين مدت 
تصادفات خسارتی 8 درصد کاهش يافته است، خاطرنشان 
کرد: در مجموع از ابتدای امسال تاکنون ميزان تصادفات 
18درصد افزايش يافته است. وی تصريح کرد: بيشترين 
ميزان تصادفات در محورهای لردگان »ريگ و سردشت«، 
محور فارسان حد فاصل شهرکرد تا گردنه خلک و شهرکرد 

به شلمزار رخ داده است.

مديرکل بنياد مسکن چهارمحال و بختياری گفت: تا پايان سال 
97 همه روســتاهای در معرض خطر چهارمحال و بختياری 

جابه جا می شوند.
سهراب رييســی مديرکل بنياد مسکن چهارمحال و بختياری  
اظهار داشت: از مجموع 180 روســتای درمعرض خطر سيل، 
رانش زمين و ريزش کوه، تاکنون 85 روستا جابه جا و 60 روستا 
در همان محل تثبيت و ايمن سازی شده است؛ 35 روستای ديگر 
باقی مانده که تا پايان سال 97 اين روستاها نيز جابه جا می شوند.

وی با بيان اينکه 30 روستای استان فاقد طرح هادی هستند، 
افزود: طرح هادی روستايی تاکنون در 979 سکونتگاه روستايی 

استان اجرا شده است.
مديرکل بنياد مسکن چهارمحال و بختياری با بيان اينکه سال 
گذشته طرح هادی روستايی در 100درصد روستاهای باالی 20 
خانوار شامل 544 روستا اجرا شده است، بيان کرد: امسال تعداد 
روستاهای باالی 20 خانوار به 574 روستا افزايش يافته که 30 
روستا عمال فاقد طرح هادی روستايی هستند که بيشتر آنها در 

دهستان »موگويی« واقع شده اند.
رييســی اضافه کرد: اجرای طرح های هادی روستايی نيازمند 

اعتبار است که در زمينه اعتبارات عمرانی واقعا مشکل داريم.
وی تصريح کرد: کل اعتبارات از ســال 92 تا 95، 92 ميليارد 
تومان بوده که از ايــن مجموع 64 ميليــارد تومان تخصيص 

يافته است.
مديرکل بنياد مســکن چهارمحال و بختياری بيان کرد: برای 
اجرای همــه طرح های هادی تا پايان برنامه ششــم توســعه 

201ميليارد تومان اعتبار نياز است.

برخی از روستاهای در معرض خطر استان جابه جا می شوند

اعالم مفقودی 
اینجانب محمدرضا افشاری مالک خودرو پژو سواری به 
رنگ سبز مدل 1381 و شماره شاسی 81304341 و شماره 
موتور 1003633 و پالک انتظامــی 21-424 ط 89 به علت 
فقدان اســناد فروش )برگ سبز و ســند قطعی( تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم. 

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2259| یکشنبه 23  مهر 1396 | 24 محرم 1439

No. 2259 | October 15 , 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL rezaei.zayanderoud@gmail.com



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2259| یکشنبه 23 مهر 1396 | 24 محرم 1439

برخورد ســرویس مدرســه با یک دســتگاه تریلر در لنجان ســه نفر را راهی 
بیمارستان کرد . رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: بر اثر برخورد سواری 

سمند با یک دستگاه تریلر در شهر زرین شهر سه نفرمصدوم شدند.
ســرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه این ســواری در حال انتقال دانش آموزان 
دختر و پسر از زاینده رود به سمت زرین شهر بود افزود: بی توجهی راننده سمند 
به جلو علت این حادثه گزارش شده اســت. وی با بیان اینکه عدم توجه راننده 
خودروی سمند به جلو دلیل این حادثه بوده است، افزود: با توجه به اینکه این 
خودرو سرویس مدرسه بوده است، در این حادثه راننده و دو دانش آموز سرنشین 
جلو مصدوم شده اند. رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اینکه هنوز 
مجاز و غیر مجاز بودن فعالیت این راننده در حوزه ســرویس مدرسه مشخص 

نشده است، تصریح کرد: مدارک این راننده در دست بررسی است.

نرخ بیکاری استان 
اصفهان در تابستان 96 

کاهش یافت

سه مجروح درتصادف 
سرویس مدرسه با یک 

دستگاه تریلر

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: نرخ 
بیکاری استان اصفهان در تابستان سال جاری به 14 درصد رسید که در مقایسه 

با تابستان سال گذشته حدود 3/4درصد کاهش را نشان می دهد.
محمدرضا لعلی اظهار کرد: همچنین نرخ بیکاری تابســتان امسال در استان 

اصفهان در مقایسه با بهار سال جاری حدود 2/1درصد کاهش یافته است.
لعلی با بیان اینکه میزان کاهش نرخ بیکاری اســتان اصفهان در مقایســه با 
متوسط کشوری بیشتر بوده است، توضیح داد: متوسط نرخ بیکاری کشور در 
تابستان امسال 11/7درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
یک درصد کاهش را نشــان می دهــد؛ در حالی که این کاهــش در اصفهان 
3/4درصد بوده است. وی ادامه داد: متوسط نرخ بیکاری کشور در تابستان سال 

جاری در مقایسه با بهار امسال نیز 0/9درصد کاهش یافته است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبر داد:

فعال شدن 
 آمبوالنس هوایی 

در کنار مرز 

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با نزدیک شدن به اربعین حسینی، آمبوالنس هوایی در کنار مرز برای مسافران اربعین فعال شد.
حمید صانعی اظهار داشت: چند موکب در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است که امیدواریم بتوانیم امسال هم منشأ خدمات  باشیم.

وی با بیان اینکه در کنار مرز آمبوالنس هوایی فعال شده است، ادامه داد: به لحاظ مالی دانشگاه شرایط خوبی ندارد اما در سال های گذشته با فرستادن اتوبوس آمبوالنس و 
برپایی درمانگاه سرپایی در مرز، به زائران خدمت رسانی  کردیم و امسال نیز در تالش هستیم تا  بهترین خدمت رسانی به زائران را داشته باشیم. 

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: راهپیمایی اربعین افتخار شیعه است و هر سال رکوردهای مختلفی در این تجمع جهانی شیعه ثبت می شود. 
صانعی تاکید کرد:  این فرصت را خدا به خادمان داده است تا هم زائر و عزادار امام حسین)ع( و هم خادم زائران امام حسین)ع( باشیم.

وی عنوان کرد: آموزشی که جهت پیشگیری از حوادث  به خادمان ارائه خواهد شد، امیدواریم مورد استفاده قرار نگیرد اما این وظیفه ماست که این آموزش را به خادمان یاد دهیم.

كمبود كادر قضائي و نیروی اداري در دادگستری اصفهان
رییس کل دادگستري استان اصفهان گفت: دادگســتري کل استان اصفهان در 
بخش قضائي با 45 درصد و در بخش اداري با 64 درصد کمبود نیرو در پست های 

قضائي و اداري مصوب خود مواجه است.

محیط زیست

سهم ۲۰ درصدي محیط 
زیست از مالیات سبز

مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط 
زیست، با اشــاره به بررســي الیحه »مالیات بر ارزش 
افزوده« در مجلس شوراي اسالمي، نسبت به هزینه کرد 

عوارض آالیندگي در کشور انتقاد کرد.
شــینا انصاري با تاکید بــر اینکه هزینه کــرد عوارض 
آالیندگي بــراي محیط زیســت یکــي از مهم ترین 
محورهاي الیحه مالیات بر ارزش افزوده است، اظهارکرد: 
طي سال هاي گذشــته یکي از چالش هاي اساسي در 
اجراي قانون عوارض آالیندگي این است که نقش و تاثیر 
سازمان حفاظت محیط زیست تنها به تشخیص و اعالم 
صنایع آالینده محدود شده و این سازمان بر هزینه کرد 

عوارض آالیندگي هیچ نظارتي ندارد.
مدیرکل دفتر پایش فراگیر ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، با بیان اینکه در بررســي دائمي شدن الیحه 
مالیات بر ارزش افزوده، ســهمي از مالیات ســبز براي 
صندوق ملي محیط زیســت لحاظ شده است، تصریح 
کرد: در توزیع عوارض، آنچه پیش بیني شــده و البته 
هنوز نهایي نشده است، سهم 20 درصدي صندوق ملي 
محیط زیست است که امیدواریم با نظر مثبت و رویکرد 

زیست محیطي نمایندگان مجلس افزایش یابد. 

پروانه شکار برای 1۰ استان 
صادر نمی شود

براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست، امسال 
برای ده استان کشــور شــامل اصفهان، البرز، تهران، 
بوشهر، ایالم، خراســان رضوی، قم، کاشان، هرمزگان 
و قزوین پروانه شکار پرندگان وحشــی صادر نخواهد 
شد. همچنین در سراسر اســتان فارس به دلیل شیوع 
بیماری آنفلوآنزای پرندگان، به صیادان اجازه فعالیت 

داده نمی شود.

در نشســت خبری معاونت غذا و  فرزانه افسر طه
داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان به مناسبت روز جهانی غذا، با تاکید بر نقش رسانه ها در 
آگاهی بخشی به جامعه به عنوان بازوی حوزه معاونت غذا و دارو، 
شــعار امســال ســازمان جهانی غذا، تغییر آینده مهاجرت، 

سرمایه گذاری در امنیت غذایی و توسعه روستایی اعالم شد. 
دکتر عباس جعفریان، رییس سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، در نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه 
به مناســبت 16 اکتبر مصادف با 24 مهرماه روز جهانی غذا، با 
اشاره به شعار امسال سازمان جهانی غذا، محور ملی در کشور 
ما را تغییر و اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقای ســالمت 
عنوان کرد و افزود: باتوجه به تغییر و گذر در شیوه زندگی مردم 
که منجر به همه گیر شدن بیماری های غیرواگیر شده است، 
سه عامل مشخص رژیم غذایی، فعالیت بدنی و افزایش مصرف 
دخانیات، در ابتال به بیماری های غیرواگیر نقش محوری دارند.

وی هدف از نام گذاری این روز به روز جهانی غذا را بیدار کردن 
وجدان های به خواب رفته و مبارزه با گرسنگی اعالم کرد و گفت: 
با اینکه در کشور ما  دسترســی به مواد غذایی چندان مشکل 
نیســت، اما تغییر الگوی زندگی، محوریت مباحث جهانی را 
به گونه ای تغییر داده که بتواند به کاهش همه گیر شدن بیماری 
های غیرواگیر کمک کند. دکتر جعفریان با اشاره به اینکه 45 
درصد بیماری های مزمن به طور مســتقیم بــا تغذیه مرتبط 

هستند، بیان داشت: طبق پیش بینی ها در سال 2020 رشد 
بیماری های غیرواگیر به 57 درصد خواهد رسید و افزود: حدود 
یک میلیارد نفر از مردم جهان دچار اضافه وزن هستند که این 
موضوع  ناشی از سوءتغذیه و به هم خوردن الگوی غذایی است. 
جعفریان با تاکید بر کاهش مصرف نمک و شکر و حذف نمکدان 
از سفره اظهار کرد: سرانه مصرف نمک مورد نیاز برای هرفرد بین 
2 تا 3 گرم در روز تایید شده است؛ در حالی که در ایران بین 7 تا 
15 گرم نمک و مصرف ساالنه 30 کیلوگرم شکر گزارش شده 
است. ضمن آنکه دریافت نمک در مردان ایرانی 30 درصد بیشتر 
از زنان است و بیشــترین نمک دریافتی ما از طریق پنیر و دوغ 
است. وی کاهش مصرف چربی ها، حذف اسیدهای چرب ترانس 
و کاهش اسیدهای چرب اشباع، همچنین کاهش مصرف قند به 
کمتر از 10 درصد روزانه را از جمله موارد مربوط به اصالح الگوی 
تغذیه و سبک زندگی و کاهش بیماری های غیرواگیر عنوان کرد 
و از نشانگرهای تغذیه ای که روی برچسب مواد غذایی است، 
سخن راند و افزود: هرچقدر رنگ سبز بیشتر باشد به سالمتی 
فرد کمک خواهد کرد. همچنین، نشانگر ایمنی و سالمت برای 
برخی از فرآورده های غذایی خاص با عنوان »سیب سالمت« 
مربوط به کسب امتیاز ارزشــیابی باال و استفاده نکردن از مواد 
نگهدارنده سنتزی و غیرطبیعی است. وی گفت: امسال 6 مورد 
از محصوالت استان سیب سالمت را دریافت می کنند. معاونت 
غذا و دارو خاطرنشان کرد: محصوالت تولید داخل و وارداتی باید 

مجوزهای الزم و برچسب اصالت را از سازمان غذا و دارو دریافت 
کنند. همچنین محصوالتی که مشمول برچسب نشانگر سالمتی 
می شوند، باید تا پایان سال نسبت به اخذ آن اقدام کنند. دکتر 
جعفریان در مورد محصوالت تراریخته بیان داشــت: مصرف 
این محصوالت سابقه طوالنی ندارد و عوارض آن به مرور زمان 
مشخص می شــود. البته برخی مطالعات سم شناسی مطرح 
می کنند که این محصوالت مشــکالت جدی ایجاد نمی کنند 
ولی برخی از مشــکالت پدیدآمده، ناشــی از دستکاری های 
انجام شده بر آنهاست که توصیه می شود مصرف آنها متجاوز از 
10درصد نباشد. وی با بیان اینکه بسیاری از دانه های روغنی جزو 
محصوالت تراریخته هستند، سیاست وزارت بهداشت را درج 
برچسب روی این محصوالت عنوان کرد. دکتر جعفریان رویکرد 

سازمان غذا و دارو در نظارت ها 
را کنتــرل در ســطح عرضه 
عنــوان کرد و گفــت: پایش 
محصوالت در ســطح عرضه 
)PMS( با نمونه بــرداری از 
محصوالت انجام می شود که 
امسال از 593 نوع محصول 
نمونه برداری شده است. وی 
با اظهار اینکه هنوز نظارت ها 
کم اســت، از لــزوم افزایش 
سطح آگاهی مردم، تغییر و 
اصالح الگوی سبک زندگی، 
زیرساخت ها و فرهنگ سازی 
سخن راند و تاکید کرد: مردم 
باید محصوالت شناسنامه دار 

مصرف کنند.
در ادامــه، ســید عیســی 
موســوی، معاونت آرایشی 
بهداشتی سازمان غذا و دارو 

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با برشمردن عناوین روزهای 
هفته جهانی غذا از 22 تا 28 مهرماه، در بحث نظارت ها از کمبود 
نیروی انســانی و بازرس خبر داد و گفت: در تمام کارخانه ها و 
کارگاه ها باید یک مســئول فنی به عنوان نماینــده غذا و دارو 
حضور داشته باشد که در این راستا، حدود 700 کارخانه و واحد 
صنعتی تولید مواد غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی و 300 
کارگاه، کارشناسان مربوط به خود را داشته و نشان ایمنی را از 
ســازمان غذا و دارو دریافت کرده اند. همچنین، 5 هزار و 800 
پروانه ساخت برای محصوالت غذایی، آشــامیدنی و آرایشی 

بهداشتی صادر شده است. 

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی خبرداد:

آغاز مرحله دوم حذف دفترچه بیمه 
در سه  استان کشور

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، از شروع مرحله دوم برنامه 
حــذف دفترچه های این ســازمان در اســتان های 
اصفهان، گیالن و مازندران خبر داد و گفت: 
این برنامه با همکاری داوطلبانه پزشکان، 
داروخانه ها و آزمایشگاه ها اجرا می شود 
و براســاس برنامه مــدون و در بازه 
زمانی مشخص پیش می رود. مهدی 
درخشان تاکید کرد: مرحله دوم این 
برنامه بسیار مهم تر و بزرگ تر از مرحله 
اول است و اجرای این طرح، گام بلندی 
در اجرای حاکمیت دولــت الکترونیک در 
بخش درمان محسوب می شود. وی گفت: این طرح 
با نسخه الکترونیک، آغاز و با ارائه کارت هوشمند تامین اجتماعی 
تکمیل می شود. درخشــان افزود: قســمت اصلی طرح، آموزش 

داروخانه ها، مراکز پزشکی و آزمایشگاه هاست.

 قاتل نامرئی، بیشترین قربانیان را 
از این سه  استان می گیرد

آمار قربانیان ناشــی از خفگی گاز در ایران تکان دهنده است. سه 
استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار حوادث فوت 
و خفگی ناشی از استنشاق مونوکسید کربن را دارند.

 سخنگوی شــرکت ملی گاز با فرا رسیدن 
فصل ســرما اظهار کرد: هر سال بیش از 
76 درصد حوادث فوت و خفگی با گاز 
مونوکســیدکربن مربوط به دودکش 
اســت. امیدواریم مشــترکان گاز با 
رعایت کامل اصول ایمنی در استفاده 
از وسایل گازسوز، پاییز و زمستان آرام 

و بدون حادثه ای را پشت سر بگذارند.
هر سال در طول پاییز و زمستان، تعدادی از 
هم وطنانمان بر اساس استنشــاق مونوکسید کربن 

جان خود را از دست می دهند. 

 شهرک پوشاک اصفهان
راه اندازی می شود

بخشدار جرقویه سفلی گفت: با توجه به ظرفیت  باال در جرقویه و 
فعالیت شــهروندان این منطقه در حوزه تولید پوشاک، با مصوبه 
کمیته زیربنایی اســتانداری، شــهرک پوشــاک در این منطقه 
راه اندازی می شود. حسن جعفری هرندی با اشاره به ظرفیت های 
موجود در شهرستان جرقویه و نرخ باالی بیکاری 
در این شهرســتان اظهار کــرد: باید توجه 
داشت که وضعیت اقتصادی مردم در این 
شهرستان مناسب نیست ضمن اینکه 
ظرفیت های باالیی برای اشتغال زایی 
در این منطقه وجود دارد.وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضــر نرخ بیکاری 
در منطقه جرقویه ســفلی 12 درصد 
است، تصریح کرد: برنامه ریزی برای ایجاد 
فرصت های شغلی از سه سال گذشته در دستور 
کار ویژه قرار گرفته است و با توجه به دریافت مجوزهای استانی، به 
دنبال تحقق این برنامه ریزی ها هستیم. بخشدار جرقویه سفلی با 
تاکید بر اینکه ظرفیت های باالی تولید پوشاک در استان اصفهان 
وجود دارد، گفت: استان اصفهان بزرگ ترین استان تولید کننده 
نساجی در کشور اســت و از این رو در نظر داریم با تولید پوشاک، 
کسب و کار را در منطقه جرقویه رونق دهیم. وی با اشاره به اینکه 
در سال جاری راه اندازی شهرک پوشــاک در دو کیلومتری شهر 
نصر آباد و شعاع 67 کیلومتری شــهر اصفهان در دستور کار قرار 
گرفته است، تصریح کرد: این شهرک دارای مجوز کمیته زیربنایی 
استانداری بوده؛ همچنین در شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان مطرح شــده و مصوبه های الزم را دریافت کرده اســت. 
جعفری هرندی با اشاره به اینکه شهرک پوشاک اصفهان در زمینی 
به مساحت 360 هکتار پیشنهاد شد و در نهایت با راه اندازی این 
شهرک در 60 هکتار زمین موافقت صورت گرفت، ابراز داشت: تا 
پایان ســال جاری واگذاری پالک های این شهرک صنعتی آغاز 

می شود.

حکم جالب قاضی برای حامالن 
مشروبات الکلی

رییس دادگســتری شهرســتان رودان در اقدامی جالب برای 8 
نفر از حامالن مشــروبات الکلی، تنظیم و نــگارش مقاله و حفظ 
احادیث در خصوص مضرات مشروبات الکلی را به عنوان مجازات 
جایگزین حبس صادر کرد. به گــزارش جام جم، 
نیک طبع قاضی هرمزگانــی گفت : در پی 
دســتگیری 8 نفر از حامالن مشروبات 
الکلی در شهرســتان رودان با در نظر 
گرفتن شرایط و ضوابط موجود، حکم 
مجازات حبس آنان بــه حکم تهیه و 
تنظیم مقاله و حفظ احادیث با عنوان 
مضرات اســتفاده از مشروبات الکلی و 
حفظ احادیث موجــود در این خصوص 
تبدیل شد. رییس دادگســتری شهرستان 
رودان با اعالم این خبر اظهار داشت: رویه اخیر قوه 
قضائیه، اســتفاده از مجازات های جایگزین حبس برای مرتکبان 
جرایم با حبس های کوتاه مدت است. وی تصریح کرد: در راستای 
همسویی با سیاست های قوه قضائیه و تاکیدات مکرر رییس کل 

دادگستری استان هرمزگان، به صدور این رای مبادرت کردم.
 وی تاکید کرد: با اســتفاده از مجازات های جایگزین حبس، فرد 
مرتکب دچار سرخوردگی ناشی از داشــتن سابقه زندان نخواهد 
شد؛ ضمن اینکه با معارف ناب اسالمی در خصوص مضرات مصرف 

یا توزیع مشروبات الکلی در سطح جامعه آشنا خواهد شد.

دامپزشکی

اخبار

به مناسبت روز ملی دامپزشــکی، نشست خبری  مریم مومنی
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان و مسئوالن اداره 

کل با اصحاب رسانه برگزار شد.
حجت االسالم والمســلمین احمدرضا کیانی مسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه، به ذبح شرعی اشــاره کرد و گفت: روحانیون در 17 کشتارگاه طیور 
استان اصفهان مستقر شده و بر ذبح شرعی دام و طیور نظارت دارند و در این 

مورد هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی همچنین به ذبح مرغ اشاره کرد و گفت: در هیچ جای کشور ذبح مرغ با 
دستگاه صورت نمی گیرد؛ بلکه فقط با دست و با رعایت مسائل ذبح شرعی 
انجام می شــود. کیانی در ادامه سخنان خود، به مســئله نظارت در مراکز 
عرضه آبزیان اشاره کرد و گفت: بر صید آبزیان هم نظارت شرعی وجود دارد. 
ماهیان حرامی که از بنادر می آیند، جدا می شــوند و گوشت های برزیلی 
و وارداتی تحت نظارت ناظران سازمان دامپزشکی، بسته بندی و به کشور 

وارد می شوند.
در ادامه، شهرام موحدی، مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان با اشاره به 
حوزه دامپزشکی و مسئولیت های بســیار زیادی که در عرصه بهداشت و 
ســالمت جامعه برعهده این نهاد است، افزود: ســازمان دامپزشکی نقش 
غیرقابل انکاری در افزایش صادرات غیرنفتــی، اقتصاد مقاومتی و کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی ایفا می کند؛ با این وجود همچنان گمنام و شاید 
ناشناخته مانده است. وی از تمامی همکاران خود در سراسر کشور به ویژه 
استان اصفهان که به عنوان سربازان گمنام در عرصه های بهداشت در حال 

فعالیت هستند، تقدیر و تشکر کرد.
موحدی افزود: حوزه دامپزشــکی در بخش های مختلف در حال فعالیت 
بوده که یکی از آنها مبارزه با بیماری های دامی است. دام به عنوان مهم ترین 

کارخانه تولیدکننده پروتئین حیوانی، برای مصارف انسانی اهمیت ویژه ای 
داشته و در این راســتا حوزه دامپزشکی در راستای ســالمت، بهداشت و 
 پیشــگیری و مبارزه با بیماری های دامی مســئولیت ســنگینی برعهده 
دارد.  وی حوزه دوم را حوزه مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام 
عنوان کرد و گفت: دامپزشکی به عنوان ســرباز خط مقدم مبارزه با چنین 
ویروس هایی تالش می کند. فعالیت در بخــش فرآورده های خام دامی، از 
دیگر حوزه هایی بود که موحدی به آن اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز 
نظارت های گسترده ای اعمال می شود که اگر این نظارت ها نباشد حوزه 
بهداشت و درمان از پس برطرف کردن بیماری ها بر نمی آید و دچار مشکل 
می شود.  مدیرکل دامپزشکی اســتان در ادامه گفت: براساس آماری که 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده، از یک هزار و 709 عامل بیماری زای 

عفونی در انسان، 832 مورد بین انسان و دام مشترک است. دکتر موحدی 
عنوان کرد: سازمان دامپزشکی اســتان اصفهان فعالیت های بسیار خوبی 
علیه بیماری ها انجام داده است.  حدود یک میلیون و 200 هزار واکسن علیه 
PPR تزریق شده و در حال حاضر در حوزه سراسری تب برفکی در حال 
فعالیت هستیم. وی در ادامه، خواستار تامین اعتبار برای واکسیناسیون شد 
و افزود: هزینه در دامپزشکی مطمئنا به ایجاد وضعیت مطلوب کمک می 

کند و هزینه های درمان به شدت کاهش می یابد.
 وی اصل و اساس بهداشت را مسائل قرنطینه ای عنوان کرد و افزود: واکسن 
سد غیرقابل نفوذی نیست و ما انتظار داریم پرورش دهندگان در حوزه جهاد 
کشاورزی و همچنین در دفاتر امور روستایی و عشایر و دستگاه های متولی 

کمک کنند تا فضای پرورش دام به فضای مطلوب تری تبدیل شود.
وی به فعالیت های ســازمان در حوزه پرورش طیور اشــاره کرد و گفت: 
فعالیت های بســیار ارزنده ای در ایــن بخش صورت گرفتــه که یکی از 
آنها مربوط به میــزان دوز مصرفی واکســن های طیور اســت که حدود 
622 میلیون دوز بــوده و اقدامات قرنطینــه ای و ضدعفونــی نیز انجام 
شــده اســت. وی به بحث مراقبت های فعــال و غیر فعالی کــه در حوزه 
آزمایشگاه انجام شــده، اشــاره کرد و گفت: ما آزمایشــگاه بسیار خوبی 
داریم اما مشــکل اصلی، کمبود فضای آزمایشــگاهی اســت. وی نگرانی 
 خــود در نیمه دوم ســال را مربــوط به آنفلوآنــزای فوق حــاد پرندگان 
 اعالم کرد و افزود: امیدواریم با رعایت مســائل بهداشــتی، این مشــکل 
به حداقل برســد. وی گفت: در حال حاضر 67 کشــور دنیا درگیر موضوع 
آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان هســتند که خوشــبختانه بــا وجود این 
 شرایط، ما توانسته ایم 99 درصد طیور روستایی را از این بیماری دور نگه

 داریم.
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رییس سازمان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مصرف محصوالت تراریخته مشکل ساز است 

پایش محصوالت 
در سطح عرضه 

)PMS( با 
نمونه برداری 
از محصوالت 

انجام می شود 
که امسال از 593 

نوع محصول 
نمونه برداری شده 

است
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عرفای بزرگ قرن دوم تا پنجم ه.ق؛

»ابراهیم ادهم«  پنجشنبه گذشــته با یکی از روزهای ویژه ادب فارسی، روز 
بزرگداشت حافظ شیرازی و زادروز یکی از بزرگ ترین ادیبان سعید نریمانی

معاصر، محمدرضا شفیعی کدکنی مصادف بود. 
اگر بخواهیم از بین اســتادان ادبیــات معاصر چند تن را به عنوان چهره های شــاخص 
معرفی کنیم، نام محمدرضا شــفیعی کدکنی را نباید از قلم انداخت؛ استادتمام زبان و 
ادبیات فارسی که بخش عمده ای از  عمر خود را صرف تالیف کتب ادبی و تحقیق  درباره 
موضوعات مختلف کرده است. به همین مناسبت به ذکر شرح حالی از این استاد بزرگ 

می پردازیم.
محمدرضا شــفیعی کدکنی مشهور به »م. سرشــک« در تاریخ نوزدهم مهر ماه 1318 
در کدکن، یکي از روستاهاي تربت حیدریه خراسان و در یک خانواده روحانی-کشاورز 

متولد شد.
او زادگاهش را چنین توصیف می کند:

ای روستای خفته بر این پهن دشت سبز
ای از گزند شهر پلیدان پناه من!

ای جلوه طراوت و شادابی و شکوه!
هان ای بهشت خاطره، ای زادگاه من!

باز آمدم به سوی تو، زان دور دورها
زآنجا که صبح می شکفد خسته و ملول

           
پدرش میرزا محمد، فرزند عبدالمجید و مادرش فاطمه دختر شــیخ عبدالرزاق توسلی 
بود. در آن روزگار در کدکن زمین دار یا فئودال بزرگ وجود نداشت و بیشتر زمین داران 
خرده مالک بودند و میرزا محمد شفیعی کدکنی روی همان مختصر زمینی که داشت کار 
می کرد. م.سرشک هم نیمی از سال را در کدکن و نیمی دیگر را در مشهد به سر می برد.

 همبازی او در دوره کودکی محمد عبداللهیان بود که گویا چند ســالی هم از او بزرگ تر 
بود.

م. سرشک در توصیف آن روزهای بی غبار می گوید: » بازیگوش ترین بچه محل بودم؛ چه 
در کدکن و چه در مشــهد. اولین بچه ای که صبح زود وارد کوچه می شد، علی التحقیق 
من بودم و آخرین کسی که کوچه را ترک می کرد نیز من بودم. علتش شاید این بود که 

نه خواهری داشتم و نه برادری.«
م . سرشک از همان دوران کودکی از حافظه خوبی برخوردار بود و یک شعر 
ده بیتی را با دو بار خواندن از بر می شد؛ به گونه ای که بخش اعظم منظومه 

مال هادی سبزواری را در همان سنین به خاطر سپرده بود.
پدرش شخصیتی شگرف داشــت. او برای تهذیب ساختاری شخصیت تنها 

فرزند خانواده از هر شیوه ای استفاده می کرد و به درستی که حامل بخشی از 
فرهنگ و تمدن اسالمی آن روزگار خراسان بود.

بسیاری از داوری های علمی-اخالقی م . سرشک حتی در سنین باال به همین نوع تربیت 
و علم آموزی در دوران طفولیت مربوط می شود.

مادرش نیز طبع شعر داشت و بدون اینکه بتواند بنویسد، می خواند و می سرود؛ به طوری 
که م.سرشک در توصیف او می نویسد: »تمام کتاب های خانه ما را با حافظه وحشتناکش 
خوانده بود و به خاطر داشت، اشــعار خیلی خوبی هم می سرود در مدح امام حسین)ع( 
و...؛ او به من می گفت و من با خط بچه گانه ام می نوشــتم، او نوشــتن بلد نبود. با اینکه 
سواد فارسی و عربی خوبی داشت نوشتن نمی دانســت.« م. سرشک پس از موفقیت در 

امتحان وارد دانشگاه مشهد می شــود. در دانشگاه چهره هایی مانند دکتر فیاضی، دکتر 
غالمحسین یوسفی و دکتر رجایی خراســانی، آفاق جدیدی را به روی وی می گشایند. 

حضور طوالنی در محضر بزرگانی که به آنها اشــاره شد و رفت و آمد در 
محافل سنتی آن روز خراسان و تأمل در متون کالســیک، عمال شاعر را به سمت نوعی 

سنت گرایی سوق می دهد.
م.سرشک به علت روحیه نوجویی و حقیقت طلبی که داشت، خیلی زود از قالب کهن و 
کالسیک پا فرا نهاد و به قلمروهای تازه تر هنری دست یافت. گویا اولین بار از طریق »شعر 

مریم« اثر توللی، دریچه نسبتا جدیدتری به روی او گشوده می شود.
م.سرشک معتقد است که آشنایی حقیقی او با شعر نیمایی از زمانی آغاز شد که با دکتر 

علی شــریعتی در انجمن پیکار دانشکده ادبیات نشســت و برخاست داشته است. 
شریعتی در آن زمان به تاثیر از کانون نشــر حقایق اسالمی، سخنرانی های مذهبی هم 

می کرد؛ ولی در کنار آن نوع فعالیت ها، فعالیت ادبی نیز داشت.
م.سرشک پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه مشهد، وارد دانشگاه تهران شده و با چهره هایی 
مانند بدیع الزمان فروزانفر و خانلری روبه رو می شــود. وی به مدت پنج سال در محضر 

فروزانفر با مثنوی و الیه های زیر و معانی گوهرین آن آشنا می شود.
فروزانفر به م.سرشــک نظر مثبتی داشــت و در روز دفاعیه اش زیــر برگه ای که مبین 

استخدام ایشان در دانشگاه تهران بود، نوشت: »احترامی است به فضیلت«.
شــفیعي کدکني مدتي هم در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس ســنا و سپس به 
 عنوان استاد دانشکده ادبیات تهران در رشته سبک شناســي و نقد ادبي به کار مشغول 

شد.
سال ها بعد شفیعي کدکني بنا به دعوت دانشگاه هاي آکسفورد و پرینستون، به انگلستان 

و آمریکا سفر کرد و به تدریس و تحقیق مشغول شد.

وی ژگي  هاي مهم شعر شفیعي كدكني
تمایل به فرهنگ و تمدن خراسان و نیشابور تقریبا در تمامی آثار و حتی در افکار ایشان 
نمایان اســت. این نوع تمایل البته بعدها موجب نزاع بین ایشان و برخی از شاعران غیر 

خراسانی هم شده است. 
شــفیعی کدکنی به عرفان و تصوف، خاصه از نوع خراسانی آن تمایل شدیدی دارد و در 
میان عرفای گذشته، به ابوسعید ابوالخیر عالقه وافری داشته است. م.سرشک در اشعار 
خود شدیدا اجتماع گرا و نوع دوست است؛ با این حال هرگز شعر و تحقیق را ابزاری برای 

اثبات و اظهار تمایالت سیاسی و حزبی نکرد.
خودش درباره این موضوع چنین می گوید: »هیچ گاه جذب هیچ یک از این سازمان ها 
نشدم، بعد از انقالب هم که سیاسی شدن مد روز شده بود و هر کسی که از اصل سیاسی 
و حزبی دورمانده بود، روزگار وصل خود را می جســت، من به هیچ سازمان و دسته ای 
دلبستگی پیدا نکردم؛ ضمن اینکه بسیاری از شعرهای من درباره قهرمانانی است که از 
درون همان حزب ها و سازمان ها و تشــکیالت برخاسته اند... از همان سال ها، 
چهره مصدق برای من عزیز بود و یکی از اولین شعرهایی که از دوران کودکی 

و نوجوانی خود دارم مربوط به ماه های بعد از 28 مرداد است.«
م.سرشک شاعري نمادگراست؛ اما موضوع چشمگیر درباره نمادهاي 
به کار رفته در مجموعه هاي شــعري اش این اســت که یا از عناصر و 
پدیده هاي مربوط به طبیعت و یا از متن میراث هاي فرهنگي و ادبي و 

اساطیري گذشته فارسي اخذ و اقتباس شده اند.
شعر شــفیعی کدکنی بیش از دیگر شاعران معاصر، به پشــتوانه فرهنگ و 
ادب کالسیک تکیه دارد. کدکني با زیر و بم الفاظ فارسي بسیار آشناست و در ابداع 

ترکیب هاي زیبا و نو خالقیت فراوان دارد. 
او در شعر از دیدگاهي انســاني و اجتماعي سخن مي گوید و اندیشــه ها و دریافت ها و 
 پدیده هاي زیباي جهان شــاعرانه خود را به صورتي دلکش و پر تاثیر به خواننده عرضه 

مي دارد.
روایي بودن اشعار، اســتفاده از عنصر تکرار، تاثیرپذیري از ســاخت نحوي کهن به ویژه 
ساخت نحوي سبک خراساني، صورت و ساخت مکالمه اي و وجود رنگ مایه فلسفي در 

اشعار شفیعي کدکني، از دیگر ویژگي هاي اشعار اوست.

درباره او نوشته اند که پادشاه بلخ 
بود و جاه و جاللی داشت؛ سپس 
تغییر حال یافت: دنیا و ملک و مال 
را رها کرد و بــه فقر و تصوف روی 
آورد و از بزرگان این طبقه شــد. 
درباره تغیر حــال او و ترک تخت 
ملک، حکایات مختلف نوشته اند؛ 
از جمله تذکــره االولیا که چنین 
گفته است: »در هنگام پادشاهی 
شبی بر تخت خفته بود، نیم شب 
سقف خانه بجنبید؛ چنان که کسی 
بر بام بَود؛ گفت »کیست ؟« گفت: 
آشنایم، شــتر گم کرده ام؛ گفت: 
ای نادان، شــتر بر بام می جویی؟ 
شتر بر بام چگونه باشد؟ گفت: ای 
غافل، تو خدای را بر تخت زرین و 
در جامه اطلس می جویی؛ شتر بر 
بام جستن از آن عجیب تر است؟ 
از این سخن هیبت در دل او پدید 
آمد و آتشی در دل وی پیدا گشت، 
متفکر و متحیر و اندوهگین شد.«  
زندگی ابراهیم ادهم را با بودا مانند 
کرده اند که بودا نیز شاهزاده ای بود 
و جاه و جاللی داشت. چون رنج و 
مشقت مردمان دید، ترک سلطنت 
گفت و در اندیشه درمان رنج ها و 
آالم مردم روزگار گذرانید. ابراهیم 
در مناجــات گفته اســت:»الهی! 
هشت بهشت در جنب اکرامی که 
تو با من کرده ای اندک است ودر 
جنب انس دادن مرا با ذکر خویش 
و در جنب فراغتی که مرا داده ای و 
در وقت تفکر کردن در عظمت تو« 

چنان كه / چنانچه 

این دو ترکیب را نباید به جای هم به کار برد. » چنان که « حرف ربط مرکب ، داللت بر تشبیه 

و تمثیل می کند و با » به طوری که « و » همان طور که « مرادف است . » تنیس جزیره ای 

است... و از خشکی دور است؛ چنان که از بام های شهر ساحل را نتوان دید« )سفرنامه ناصر 

خسرو ( اما» چنانچه « قید تاکید است و معموال پس از کلمه اگر و برای تقویت معنای آن به کار 

می رود: اگر چنانچه یعنی »اگر چنین باشد که«. بعضی از فضال معتقدند که » چنانچه خود به 

معنای »اگر« است و بنابراین استعمال هر دو کلمه باهم صحیح نیست. برخی دیگر معتقدند 

که چنانچه را هرگز نباید بدون اگر به کار برد؛ اما همان طور که گفته شد، »چنانچه« قید تاکید 

برای » اگر« است و در بعضی موارد، چه در گفتار و چه در نوشتار، کلمه » اگر« از عبارت شرطی 

حذف می شود و آنگاه به نظر می آید که » چنانچه « به معنای » اگر« به کار رفته است؛ بنابراین 
» چنانچه« به معنای » اگر« نیست.

غلط
 ننویسیم

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی  

          باشد كه از خزانه غیبم دوا كنند

حافظ

بیت 
روز داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی؛

بابا قوری 

بابا قوری )قری، غــوری( نوعی 
مهره مدور ســیاه و ســفید، به 
شــکل و رنگ چشــم گوسفند 
مرده اســت که برای دفع چشم 
زخم بر کودکان آویزند و گاه برای 
زینت بر خود نهنــد. در اصطالح 
کانی شناسی، نوعی کوارتز نهان 
بلور است که با عقیق تفاوت دارد 
و به سنگ سلیمانی نیز معروف 
اســت؛ همچنین بــر نوعی 
کوری که چشم آماسیده 
و به رنگ چشــم گوسفند 
مرده می شــود نیز اطالق 
می شود. در فرهنگ ها این 
معنی »کور شــدن« به صورت 

بابا قوری ضبط شده است. 

هنوز ننشسته ، پرسیدم : »شما دو تا زن دارید 
آقا؟« درباره پسرش براي خودم پیش گویي هایي 
كرده بودم و گفتم این طوري به او رودست مي 
زنم. پیدا بود كه از سوالم زیاد یکه نخورده است 
.گفتم برایش چاي آوردند و سیگاري تعارفش 
كردم كه ناشیانه دود كرد. از ترس اینکه مبادا 
جلویم در بیاید كه »به شــما چه مربوط است و 
از این اعتراض ها« امانش ندادم و سوالم را این 
جور دنبال كردم : » البته مي بخشید؛ چون البد 
به همین علت بچه شــما دو سال در یک كالس 
مانده.« شروع كرده بودم برایش یک میتینگ 
بدهم كه پرید وسط حرفم :  »به سر شما قسم، 
روزي چهــار زار پول تو جیبــي داره آقا. پدر 

سوخته نمک به حروم !...« 
حالیش كردم كه علت پول تو جیبي نیســت و 
خواستم كه عصباني نشود و قول گرفتم كه اصال 
به روي پسرش هم نیاورد و آن وقت میتینگم را 
برایش دادم كه البد پسر درخانه مهر و محبتي 

نمي بیند و غیب گویي هاي دیگر...
تاعاقبت یارو خجالتش ریخت و سر درد و دلش 

باز شد كه عفریته زن اولش همچه بوده و همچون 
بوده و پسرش هم به خودش برده و كي طالقش 
داده و از زن دومش چند تا بچه دارد و این نره خر 
حاال باید براي خودش نان آور شده باشد و زنش 

حق دارد كه با دو تا بچه خرده پا به او نرسد... .
من هم كلي برایش صحبت كردم . چایي دومش 
را هم سر كشید و قول هایش را كه داد و رفت، 
من به این فکر افتادم كه » نکند علماي تعلیم 
و تربیت هم ، همین جورهــا تخم دو زرده مي 
كنند؟!« یک روز صبح كه رســیدم، ناظم هنوز 

نیامده بود.
از این اتفاق ها كم مي افتاد. ده دقیقه اي از زنگ 
مي گذشــت و معلم ها در دفتر سرگرم اختالط 
بودند .خودم هم وقتي معلم بودم به این مرض 
دچار بودم؛ اما وقتي مدیر شدم تازه فهمیدم كه 

معلم ها چه لذتي مي برند!
حق هم داشتند؛ آدم وقتي مجبور باشد شکلکي 
را به صورت بگذارد كه نه دیگــران ا زآن مي 
خندند و نه خود آدم لذتي مي برد، پیداست كه 

رفع تکلیف مي كند.
زنگ را گفتم زدند و بچه ها سر كالس رفتند. دو 

تا از كالس ها بي معلم بود.
یکي از ششمي ها را فرستادم سر كالس سوم كه 

برایشان دیکته بگوید و خودم رفتم سركالس 
چهار. مدیر هم كه باشــي، باز باید تمرین كني 
كه مبادا فوت و فن معلمي از یادت برود. در حال 
صحبت با بچه ها بــودم كه فراش خبر آورد كه 

خانمي توي دفتر منتظرم است.
خیال كردم البد همان زنکه بیکاره اي است كه 
هفته اي یک بار به هواي سركشي به وضع درس 

و مشق بچه اش سري مي زند.
زن سفید رویي بود با چشم هاي درشت محزون 

و موي بور؛ بیست و پنج ساله هم نمي نمود.
اما بچه اش كالس سوم بود. روزاول كه دیدمش 

لباس نارنجي به تن داشت و تن بزک كرده بود.
از زیارت من خیلي خوشــحال شد و از 

مراتب فضل و ادبم خبر داشت. خیلي 
ساده آمده بود تا با دو تا مرد حرفي 
زده باشد.آنطور كه ناظم خبر مي داد، 
یک سالي طالق گرفته بود و روي هم 
رفته آمد و رفتنش به مدرسه باعث 

دردسر بود. وسط بیابان و مدرسه اي 
پر ازمعلم هاي عزب و بي دســت و 
پا و یک زن زیبــا... ناچار جور در 

نمي آمد.
ادامه دارد...

مجموعــه دعاهــای 
امام سجادعلیه السالم 
تحت عنوان صحیفه کامله ســجادیه سال هاســت در 
دسترس عموم مســلمانان به ویژه شیعیان قرار دارد و هر کس 

فراخور شایستگی و استعدادش از آن سود می برد.
صحیفه ســجادیه را به لقب های مختلف ملقب کرده اند، مانند انجیل اهل 
بیت، زبــور آل محمدصلی ا... علیه وآلــه، اخت القرآن )خواهــر قرآن( و قرآن 
صاعد. همچنان که نهج البالغه را اخ القرآن )برادر قرآن( لقب داده اند. صحیفه 
دایره المعارفی است دربردارنده اصول عقاید اسالمی و مبانی فضایل اخالقی و 
سرشار از نکات عرفانی و مضامین سیاسی و اجتماعی و مفاهیم بدیع معنوی و 

کتاب خودسازی و تهذیب نفس و رشد و کمال روحی.
به لحاظ ادبی، از آنجا که دارای ادب نیایش است، شأن و مقامی ویژه و منحصر 
به خود دارد. از زیباترین متون ادبی مذهبی است که متاسفانه تاکنون از لحاظ 
زیبایی شناسی ادبی و سبک و اسلوب کالمی آن مورد تحلیل و دقت قرار نگرفته و 
تنها از حیث معنی و مبانی اعتقادی و ظرایف عرفانی اش شرح و تفسیر شده است. 
زبان و کالم امام سجادعلیه الســالم همچون علی علیه السالم و جد بزرگوارش 
پیامبر گرامی اسالم صلی ا... علیه وآله، ملهم از وحی الهی است که چشمه سار 
نبوغ ایشان در قالب نیایش های نغز و راهگشــا، جاری شده که به حق شایسته 

تحقیق و تتبع است. 
اگر صحیفه را نیز که به لحاظ غرض و هدف خاص مترتب بر آن، دارای ســبک 

مخصوص به خود اســت با دقت مطالعه کنیم، درمی یابیم که اســتفاده امام 
علیه السالم از تشبیه و کنایه و زبان مجاز و اســتعاره بسیار ظریف و زیبا بوده و 
مضامین را با ترکیباتی روح نواز بیان کرده است که از همین امر می توان چنین 
نتیجه گرفت که اگر امام علیه السالم  می خواســتند و ادب دعا اقتضا می کرد، 
می توانستند از حیث ادبی، کالمی بسیار متفاوت تر از آنچه فرموده اند، با انتخاب 
کلمات و ترکیبات مجازی و استعاری عمیق تر برگزینند؛ اما ایشان معانی دقیق 
عرفانی و فلسفی و اعتقادی را با کالمی ساده و رسا و شیوا بیان فرموده اند و جایی 

مشاهده نمی شــود که از کلمات مهجور و ثقیل و دشوار 
استفاده کرده باشند. کالم ایشان مسجع و روان 

و ســلیس و به دور از تکلف و تصنع لفظی و 
برخــوردار از نکته های برجســته و مهم 

اخالقی و اجتماعی و سیاسی است.
امام علیه الســالم کالم خــود را با حمد و 
ســتایش پروردگار و ذکــر برخی صفات 
او و آفرینش آفریده ها آغــاز فرموده اند. 
در کالم امام علیه الســالم به لحاظ آغاز 
نمودن با حمد خداوند که مناســب مقام 

و مقتضای دعا و بیان حاجت اســت، صنعت 
بدیعی »حسن االبتداء« اســت که به آن »حسن االفتتاح« و 

»براعت المطلع « و »براعت استهالل« هم می گویند؛ به گونه ای که شنونده را 
مجذوب و عالقه مند به شنیدن تا انتهای کالم می کند.»حسن االبتداء« در هر 
سخن نثر و نظمی، امری است بســیار مهم و حساس؛ زیرا طلیعه سخن است و 
نخستین کالمی است که به گوش شنونده می رسد و اگر مستحسن و لطیف و 
واضح و دلچسب و مناسب مقام و مقتضای حال نباشد، موجب بیزاری شنونده یا 

خواننده می شود و او را از شنیدن یا خواندن باقی سخن منصرف می کند. سخن 
همچون قفلی است که آغاز آن، کلید آن اســت، پس هر قفل سخنی را با کلید 

مناسب آن باید گشود.
از این گذشــته در تمام اجزای دعا )نه تنها در دعای اول بلکه در همه دعاهای 
صحیفه( کلمه ها و عبارت ها، پی درپی با انسجامی سالم و نیکو و بی آنکه واژه ای 
معیوب و ناهماهنگ با معنی و مقصود در آنها باشــد، با نظم و نسقی زیبا آمده 
است. نسبت جمالت در ترکیب و تعاطف با یکدیگر چنان 
است که گویی عبارت پیشــین اجمال و مجال 
عبارت پسین و عبارت پسین ایضاح و کمال 
عبارت پیشین است. پیوند میان عبارات 
چنان دارای استحکام و انضباط لفظی 
و معنوی است که به نظر می رسد هر 
عبارتی به طور طبیعی عبارت پس از خود 
را ایجاب می کند. کالمش همچون آب 
جاری است که در قالبی آسان و روان با 
الفاظی نغز و پرمعنی و ترکیباتی سالم 
و شیوا سرازیر شده اســت و در بستری 
هموار به جان های پاک می ریزد و دل ها را با 

زالل خود جال می بخشد.
صحیفه سجادیه از نظر فصاحت کلمه و کالم کامال مطابق با معیارهای علم بالغت 
است. تک تک واژه هایش عاری از عیوبی است که در علم معانی به عنوان مخل 
فصاحت کلمه برشمرده شده است، یعنی هیچ واژه ای در سراسر صحیفه کراهت 

در سمع و غرابت استعمال و تنافر حروف ندارد و مخالف قیاس هم نیست. 
از نظر فصاحت کالم، صحیفه برخوردار از تمامی معیارها و اصول بالغی است که 

یک سخنور بلیغ باید رعایت کند. هیچ کدام از عیوب فصاحت کالم در سراسر 
صحیفه به چشم نمی خورد؛ از قبیل ضعف تالیف، تعقید لفظی و معنوی، تنافر 

کلمات، تتابع اضافات و کثرت تکرار.
در صحیفه سجادیه یک مورد در دعای چهل وهفتم تتابع اضافات و کثرت تکرار 
با هم در یک عبارت جلب توجه می کند که در کمال روانی و سادگی بیان شده 
و کمترین دشــواری در تلفظ به وجود نیاورده است، بلکه صورتی زیبا و آهنگی 
دلچسب یافته است. در عبارت سی وششــم »ولک الحمد حمدا مع حمد کل 
حامد«؛ به صورتی تحسین آمیز دو پدیده بالغی یعنی »کثرت تکرار« و »تتابع 
اضافات« را توأمان و به وجه احسن آورده اســت و مالحظه می شود که نه تنها 
قبیح و نامطبوع نیســت و ذوق ســلیم هرگز از آن آزرده نمی شود بلکه کالم، 
آهنگی خوش و روان یافته است. آنچه علما در علم معانی در باب احوال مسند 
و مسندالیه، ایجاز و اطناب و مساوات، فصل و وصل و حصر یا قصر گفته اند، در 
سراسر صحیفه به خوبی مالحظه می شود و نمونه های بارز آن به چشم می خورد 

و کال منطبق با اصول و مبانی علم معانی است.
نکته جالب توجه دیگر در صحیفه این است که صنعت موازنه که متکلم یا شاعر 
را میدان واژه پردازی وسیع تر و گســترده تری می دهد و در گزینش الفاظ در 
پایان فقرات و فواصل عبارات یا آخر ابیات آزادتر است، در صحیفه فراوان به چشم 
می خورد؛ با این حال انتخاب واژه ها در هنگام سجع و چه در موازنه سبک و ساده 
و سلیس است. این نیست مگر اقتضای دعا که باید با مقتضای حال مطابق باشد؛ 
همچنین رعایت لزوم سادگی و سهولت در فراگیری و تکرار آن در حاجت بردن 
به پیشگاه معبود؛ از سوی دیگر حاکی اســتادی و چیرگی امام علیه السالم در 
واژه پردازی و سخنوری است. جز آنچه گفته شد، انواع بسیاری از صنایع بدیعی 
که کالم پربها و هدایتگر امام علیه السالم را آراییده است، می توان در صحیفه 

سجادیه یافت که ذکر همه آنها با همه موارد، از حوصله این مقال خارج است.

مدیر مدرسه )قسمت پانزدهم(

اصول بالغت

 غالمرضا كریمی فرد در نثر صحیفه سجادیه 

سرشک گوشه گیران را چو دریابند، ُدر یابند؛

نگاهی به شرح حال م.سرشک
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سپاهانی ها  در انتظار پاسخ  ذوب آهن درباره ورزشگاه نقش جهان
باشگاه ذوب آهن مدتی پیش به دلیل بازسازی زمین چمن ورزشگاه فوالدشهر از باشگاه سپاهان درخواست 
کرد تا بازی های خانگی اش در ورزشگاه نقش جهان انجام شود. بر همین اساس سپاهانی ها مدتی پیش مبلغ 
پیشنهادیشان را به باشگاه ذوب آهن ارائه کردند و منتظر پاسخ ذوبی ها برای استفاده از این ورزشگاه هستند.

خبر روز

نقل قول روز

افشاگری روز

سوال روز

با وجود ناکامی های اخیر، سجاد مردانی در لیست تیم ملی برای حضور 
در ســومین مرحله از پیکارهای گرندپری 

قرار گرفت.
کادر فنــی تیــم ملی اســامی 
ملی پوشان اعزامی به سومین 
مرحله از رقابت های گرندپری 
لندن را اعالم کرد که نام سجاد 
مردانی به  عنوان تنها نماینده 
استان اصفهان در جمع نفرات 

دیده می شود.
مردانی که طی سال های گذشته، 
عضو ثابت اردوهای تیم ملی بوده 
است، سابقه حضور در المپیک را نیز دارد اما در این مسابقات خیلی زود از 
دور کنار رفت و طی یک سال اخیر نیز در رویدادهای بین المللی نتوانسته 
نتیجه قابل قبولی بگیرد تا اعتراض هایی نسبت به حضور وی در ترکیب 
تیم ملی مطرح شود.فرزان عاشــورزاده، آرمین هادی پور، ابوالفضل 
یعقوبی، میرهاشم حسینی و سعید رجبی دیگر ملی پوشان اعزامی ایران 
به گرندپری لندن هستند. مرحله سوم مسابقات گرندپری سال 2017، 
از روز جمعه هفته جاری با حضور 258 تکواندوکار از 56کشور آغاز شده 
و تا سی ام مهر ماه ادامه پیدا می کند.سجاد مردانی و سعید رجبی در وزن 

80+ کیلوگرم در نخستین روز این پیکارها روی شیاب چانگ می روند.

برای شرکت در مسابقات گرندپری؛

مردانی،عازملندنمیشود

زمانی که بحث انحالل آینده ســازان مطرح شد ،  ولوله ای به راه افتاد. رســانه ها و خبرنگارانی که از مهری مصور
شنیدن این خبر شوکه شده بودند، ناباورانه خبر انحالل را مخابره  می کردند.

به این مسئول و آن مسئول زنگ می زدند که: چه نشسته اید! که »قهرمان« 
منحل شد، آن قدر حمایت نکردید که آینده سازان فرو ریخت.سلبریتی ها 
در فضای مجازی جو سازی می کردند که خواســته ورزشگاه رفتن بانوان 
عملی نشد، تازه قهرمان لیگ را هم منحل کردند. از سویی در پخش زنده 
تلویزیونی، مسئوالن را زیر سوال بردند  و از سوی دیگر توییت کرده بودند 
که با مسئوالن فالن شرکت بزرگ تجاری قرار می گذاریم که حمایتشان 
کنند.باورش سخت بود اما برای اولین بار چند روزی وضعیت یک تیم بانوان 
به دغدغه اصلی رسانه ها تبدیل شده بود و در روزهای دور از هیاهوی فوتبال 
مردان، همه یک خواسته داشتند: آینده سازان منحل نشود.فشار رسانه ها 
باالخره جواب داد و همه آنهایی که کاری از دستشان بر می آمد، فکرشان را 
سر هم کردند و گفتند باید برای تیم دیارمان کاری کنیم؛ سپاهان، بهترین 
گزینه بود. جای یک تیم فوتبال بانوان، در این باشگاه حرفه ای خالی بود. 
هنوز آفتاب ظهر پنجشــنبه پهن نشــده بود که خبر رسید هیئت مدیره 
سپاهان با فعالیت تیم فوتبال بانوان موافقت کرده و آینده سازانی ها فصل 
جدید به نام سپاهان توپ می زنند.دوباره فوتبال بانوان نصف جهان دلگرم 
شده بود و می رفت تا ســایه دربدری و» نداریم نداریم« از روی سر مدافع 
عنوان قهرمانی برداشته شود که یکباره مدیرعامل باشگاهی که ثبت نشده و 
هیئت مدیره ای ندارد، فریاد برآورد که من قبول ندارم، قرار داد ترکمانچای 

بسته اند.مدیرعامل آینده سازان حق هم داشت، چند سال یک تنه این تیم 
را اداره کرده بود و حاال که دیگر تیمی نداشت، تمام بدهی ها به پایش نوشته 
شده بود و ناچار به تســویه بود. اعتراض کرد که این توافق را قبول ندارد و 
خودش اسپانســری پیدا خواهد کرد و تیم آینده سازان را در لیگ شرکت 
خواهد داد، اما مگر همین چند روز قبل نبود که خودش اعالم کرد به خاطر 
پیدا نشدن اسپانسر، تیم را منحل کرده، چطور آن موقع اسپانسری نبود تا 
هزینه های تیم را بدهد، اما حاال وقتی ســپاهانی ها روی این تیم دســت 
گذاشتند، اسپانسر هم از راه رسید.تا چند روز قبل آینده سازان منحل شده 
بود، اما حاال سپاهانی ها می خواهند با سهمیه قهرمان فصل گذشته، تیمی  
راهی لیگ  برتر فوتبال کنند و مدیرعامل آینده سازان هم می خواهد تیمش 
را در لیگ شرکت بدهد، در این میان معلوم نیست چه بالیی بر سر یکی از 

دو نماینده استان بیاید.
برای اصفهانی های فوتبالدوســت، مهم  این بوده و هست که نماینده شان 
در لیگ را از دست ندهند و حاال خیالشــان از این بابت راحت شده؛ حتی 
اگر باشگاه سپاهان در سال اول تیمداری، بودجه زیادی برای تیم فوتبال 
بانوانش کنار نگذاشته باشد و نتوانند از قهرمانی نوبرانه فصل قبل دفاع کنند.

برای مردمان دیار نصف جهان، تیم مهم است نه اشخاص اما گویا برای برخی 
تیم بهانه است و اصل، بودن آنهاست. حاال در این» بودن« چه منفعتی هست، 
خدا می داند و البته بنده های خدا هم  می دانند که پشت برخی اصرارها، چه 
واقعیاتی نهفته اســت، واقعیاتی که به امانت نزدشان می ماند، شاید روزی 

نوبت گفتن آنها هم برسد.

روایتی از تیمی که منحل شد و منحل نشد؛

تیمبهانهبود،اصلبودنماست

نویسنده میهمان

در حاشیه

تمام سن باالها نیمکت نشین می شوند؛

»شفر«مدرسهپیرمردهارا
تعطیلمیکند!

سرمربی استقالل در اولین بازی خود روی نیمکت این 
تیم، کد مهمی به هوادران تیمش داد.

هرچند اســتقالل در بازی روز جمعه برابر فوالد خوب 
بازی نکرد و در خلق موقعیت کامال ناکام بود اما آنچه 
هواداران این تیم مــی توانند به آن  امیدور باشــند، 
ترکیب جوان استقالل و البته نیمکت نشینی بازیکنان 
پا به سن گذاشته بود که شــاید اولین خواسته آنها از 

سرمربی آلمانی تیمشان باشد.
وینفرد شفر، زمانی که هدایت استقالل را برعهده گرفت 
یک وعده مهم به هــواداران تیمش داد. این تیم از این 
بعد به جای واردات بازیکن، قصد دارد بازیکنان جوان 
خود را به اروپا صادر کند و ســرمربی آلمانی استقالل 
در اولین اقدام تصمیم گرفت در بازی با فوالد ترکیبی 
 جوان به میدان بفرســتد، ترکیبی که بازیکنان باالی

 30 سال در آن جایی نداشتند.
در بازی روز جمعه به جز مهــدی رحمتی که به دلیل 
مســائل انضباطی تازه به تمرینات اضافه شده است و 
مجتبی جباری که به دلیل اختالف با سیدرضا افتخاری 
فعال دور از تمرینات استقالل اســت، شفر ترجیح داد 
خسرو حیدری، پادوانی و سرور جباروف را هم نیمکت 
نشین کند تا مشخص شود او چندان اعتقادی به حضور 
بازیکنان پا به سن گذاشــته در تیمش ندارد و ترجیح 
می دهد از بازیکنان جوان که انگیزه و انرژی بیشتری 

دارند، استفاده کند.
  علیرضــا منصوریــان بعــد از نتایج فوق العــاده ای 
 کــه در نیــم فصــل دوم گذشــته بــا بازیکنــان 
جوانی مثل نورافکن، فرشید اسماعیلی، بهنام برزای، 
مجید حســینی و محســن کریمی گرفت برای فصل 
جدید ترجیح داد بازیکنان پا به سن گذاشته ای مثل 
جباری، منتظری و جبــاروف را جذب کند و میانگین 
ســنی تیمش را تا حد زیادی باال ببرد؛ اما حاال به نظر 
شفر در اولین اقدام، عملیات برای جوان کردن تیمش 

را شروع کرده است.
استقاللی ها عملیات جوان کردن تدریجی تیمشان را از 
زمان پرویز مظلومی در لیگ پانزدهم آغاز کرده اند و بعد 
از یک وقفه که در این فصل با تصمیم های منصوریان 
برای آنها اتفاق افتاد، این پروسه دوباره توسط شفر در 
حال پیگیری است و به نظر این مربی آلمانی مشغول 
ساختن نسلی است که بازیکنان آن بتوانند سال های 

برای استقالل موفقیت به دست بیاورند.

بازیکن تیم فوتبال ســپاهان  در مورد شکسته شدن طلسم تیم سپاهان در 
ورزشگاه نقش جهان و کسب اولین پیروزی در این فصل، گفت: بازی های قبلی 
را هم در ورزشگاه نقش جهان خوب تمام کرده  بودیم، اما شانس با ما یار نبود 
و توپ ها وارد دروازه حریف نمی شد. در این بازی با وجود اینکه موقعیت های 
زیادی را از دست دادیم موفق شدیم 2 گل به ثمر برسانیم. رضا میرزایی در مورد 
گلی که به ثمر رساند، افزود:  گل دوم زحمت بچه ها بود و همه تالش کردند 
و من هم توانستم تالش همه را به نتیجه برسانم.بازیکن تیم فوتبال سپاهان 
در مورد عالقه اش در اینکه در چه پستی بازی کند، خاطرنشان کرد: برای من 
فرقی نمی کند. من در پست وینگر چپ و راست بازی کرده ام حتی فصل گذشته 
ویسی دفاع راست را هم به من داد. باالخره هر پستی که به بازیکن داده می شود 

اگر توانایی داشته باشد باید بازی کند.

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال درباره ورود و خروج بازیکنان 
به لیست استقالل توضیحاتی را بیان کرد.با توجه به اینکه گفته شده بهنام 
برزای تا نیم فصل نمی تواند برای استقالل بازی کند و از طرفی جباری هم 
باید نیم فصل نامش از لیست آبی پوشان خارج شود به همین منظور سعید 
فتاحی، رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال توضیحاتی را در این 
باره بیان کرد.فتاحی در این باره به خبرنگار ما گفت:به طور کلی قاعده هر 
باشگاهی این است که اگر لیست جا داشته باشد می توانند بازیکن خودشان 
را اضافه کنند، اما اگر لیســت جای خالی نداشته باشد این امر باید در نیم 
فصل انجام شود.وی ادامه داد:طبق قانون، برزای تا نیم فصل نمی تواند به 
لیست استقالل اضافه شود و از آن طرف هم هر بازیکنی از جمله جباری تنها 

نامش در نیم فصل می تواند از لیست استقالل خارج شود.

فرقینمیکند
درکدامپستبازیکنم

برزایچهزمانیبهلیست
استقاللاضافهمیشود؟

مهدی طارمی همچنان محروم است و نمی تواند بازی کند. باشگاه 
پرسپولیس و این بازیکن به شدت تحت فشار 
هستند. طاهری، مدیرعامل قرمزها 
در تازه ترین مصاحبه خود حرف 
هایی جنجالی بــه زبان آورده 
است. او می گوید برای مهدی 
طارمی ســناریو نوشته اند و 
اضافه می کنــد: »حاال هم از 
الهالل حمایت می کنند.« او که 
با روزنامه پیروزی گفت و گو کرده، 
دست به افشاگری زده و می گوید: 
»یک ایرانی گفت 130 هزار یورو 
بدهید تا پرونده ریزه اسپور را ببنیدم.« البته آخرین خبرها حکایت 
از آن داشت که ریزه اســپور حتی تاکید کرده جریمه طارمی سبک 
 بوده چراکه آنها نزدیک به 2 میلیون یورو در این مسئله ضرر کرده اند و 
می توانســتند درآمد هنگفتی داشته باشــند. فیفا اما این اظهارات 

مسئوالن ریزه اسپور را رد کرده است.

افشاگریطاهری
ازپیشنهاد130هزاریورویی

زمزمه های جدید از مشهد حکایت از این دارد که چنانچه میثاقیان 
نتواند بازی بــا صنعت نفت آبــادان را با 
موفقیت پشت سر بگذارد بعید نیست 
او به سرنوشــت لوکابوناچیچ و 
علیرضا منصوریان گرفتار شود 
و به عنوان ســومین سرمربی 

اخراجی لیگ برتر لقب گیرد.
هرچند تاکنون هیچ اولتیماتوم 
رسمی به میثاقیان داده نشده، 
اما مالک باشــگاه در اظهارنظری 
جالب توجه اعالم کرد:خودم یکی 
از طرفداران پروپا قــرص اکبرآقا 
)میثاقیان( هستم، اما باید نقطه نظرات مردم و هیئت مدیره را نیز در 
نظر بگیریم. نتایج تیم روی هواداران، بحث اسپانسر و دیگر مسائل در 
تصمیم گیری دخیل هستند.وی درادامه اعالم کرد : اولتیماتوم کلمه 
صحیحی برای میثاقیان نیست. اینجا خانه خودش است و شخصا به 
میثاقیان عالقه مند هســتم. ما با هم رفت وآمد خانوادگی داریم، اما 
بحثمان نتیجه نگرفتن سیاه جامگان است و اینکه چه کار کنیم تا مردم 

خوشحال شوند. به همین دلیل درباره سرنوشت او تصمیم می گیریم.

سومین اخراجی لیگ از مشهد؛

میثاقیانبهسرنوشتمنصوریان
گرفتارمیشود؟

کیوسک

شادیخاصعلیداییبعدازگلزنیتیمش
علی دایی، سرمربی تیم فوتبال سایپا بعد از گلزنی تیمش مقابل سپیدرود رشت اینگونه خوشحالی 

کرد، این دیدار با نتیجه مساوی یک بر یک خاتمه یافت.

قاب روز

تنیسور اصفهانی تیم ملی در خصوص مسابقات تنیس جایزه بزرگ 
اصفهان اظهار داشــت: از میزان آمادگی 
خوبی برخوردار هستم، اما به دلیل 
ســفر طوالنی که داشتم از نظر 
بدنی باید با وضعیت آب و هوا 
منطبق شــوم؛ چنــد وقتی 
است در زمین خاکی مسابقه 
ندادم، اما سعی می کنم بهترین 

نمایش را داشته باشم.
شــاهین خالدان بیان داشت: چند 
بازیکن شــاخص در این مسابقات 
غایب هستند، اما بازیکنان خوبی از کشور حضور 
دارند و رقابت سختی خواهم داشت.تنیسور اصفهانی تیم ملی افزود: 
همه تالش خود را برای کسب عنوان قهرمانی انجام خواهم داد، اما همه 
می دانند سطح رقابت ها باالست و کار دشواری پیش رو دارم.مسابقات 
تنیس جایزه بزرگ اصفهان با حضور 128 بازیکن در جدول اولیه از روز 
19 مهر ماه آغاز شد و 16 بازیکن برتر به جدول اصلی راه پیدا کردند؛ 
این 16 نفره به همراه 48 بازیکن برتر رنکینگ کشور رقابت خود در 

جدول اصلی را آغاز کردند.

تنیسور اصفهانی تیم ملی:

عنوانقهرمانیمسابقاتتنیسجایزه
بزرگاصفهانرامیخواهم

هفته نهم لیگ برتر فوتبال؛

توقف مـدعیان در شب 
طلسم شکنی سپاهان

هفته نهم لیگ برتر فوتبال در حالی با برگزاری شش دیدار پیگیری شد که زرد 
پوشانی اصفهانی باالخره توانستند طلسم نبردن در نصف جهان را بشکنند و با 
پیروزی بر تیم مشهدی سیاه جامگان، آرامش را به نیمکت سپاهانی ها برگردانند.
دیگر تیم اصفهانی در این هفته به تقســیم امتیازات قناعت کرد و در حالی که 
 نیمه اول را با پیروزی پشت سر گذاشــته بود به تساوی در مشهد رضایت داد تا 

سرخ پوشان تهرانی به رده دوم با یک باز ی کمتر باز گردند.

پرسپولیس؛ بهترین تیم هفته
بهترین نتیجه هفته نهم را پرسپولیس به دست آورد. این تیم 
نه تنها بهترین و پرگل ترین پیروزی هفته را به دست آورد، 
بلکه این پیروزی را خارج از خانه کسب کرد. سهم پرسپولیس 
با 3 گل زده در 16 گل رد و بدل شده، بیش از سایر تیم ها بود. 
طبیعی اســت که حریف این تیم، در هفته نهــم را هم باید 
ضعیف ترین تیم هفته دانست. اســتقالل خوزستان در پی 
 کسب نتایج نامطلوبش این هفته هم در خانه تن به شکست

 3 بر یک داد تا موقعیت ویســی متزلزل تر از گذشــته روی 
نیمکت این تیم به نظر برسد.

تنها بازی بدون گل هفته
در هفته نهم تنها یک بازی بدون رد و بدل شدن گل به پایان 
رسید که آن هم دیدار استقالل مقابل فوالد بود. این بازی کم 
گل ترین بازی هفته بود و بعد از آن نیز دیدار تیم های پیکان 
مقابل گسترش و صنعت نفت مقابل نفت تهران با تنها یک گل، 

کم گل ترین بازی ها بود.

استقالل خوزستان تنها تیم بازنده در خانه
شاگردان عبدا... ویسی نه تنها سنگین ترین شکست هفته را 
پذیرا شدند، بلکه آنها تنها تیمی بودند که در خانه خود مغلوب 
شــدند تا ناکامی این تیم اهوازی در هفته نهم کامال مشهود 
باشد. استقالل خوزســتان با نتیجه 3 بر یک مقابل میهمان 

خود پرسپولیس تهران تن به شکست داد.

زودهنگام و دیرهنگام ترین گل هفته
زود هنگام ترین گل هفته را اســتانلی کی روش، بازیکن تیم 
ذوب آهن به ثمر رساند. این بازیکن در دقیقه 9 دیدار مقابل 

پدیده گلزنی کرد تا زود ترین گل هفته را زده باشد. 
دیرهنگام ترین گل هفته را هم تیم ســپیدرود در تهران به 
سایپا زد. این گل در دقیقه 94 بازی توسط پویا نزهتی به ثمر 
رسید تا سپیدرود از یک شکســت خارج از خانه به لطف این 

گل فرار کرده باشد. 

پنالتی های از دست رفته
در هفته نهم، داوران دو بار به نشانه خطای پنالتی در سوت 
خود دمیدند و نکته جالب اینجاســت که هر دو پنالتی هم 
خراب شد. این دو پنالتی توسط دو مهاجم که از گلزنان برتر 
لیگ هستند از دست رفت. اولین پنالتی از دست رفته سهم 
گادوین منشا و تیم پرســپولیس بود که در اهواز این اتفاق 
افتاد و دومین پنالتی از دست رفته هم سهم پدیده و محمد 

قاضی بود.  گل به خودی هفته
در هفته نهم یک گل به خودی داشتیم که آن را هم بازیکنان 
تیم تراکتورسازی به اشتباه وارد دروازه خودی کردند. عارف 
آقاســی تنها بازیکنی بود که در این هفته به اشــتباه دروازه 

خودی را گشود تا گل به خودی هفته به نام او نوشته شود.

بهترین گل زن هفته
تنها بازیکنی که در هفته نهم بیش از یــک بار گل زد، علی 
علیپور بود. مهاجم جوان پرســپولیس که  حــاال تبدیل به 
یک بازیکن اصلی و زهردار ترین مهاجم سرخ پوشان شده؛ 
علیپور در اهواز دو بار موفق به گلزنی شد تا با دو گل، عنوان 

گلزن ترین بازیکن هفته را به خود اختصاص دهد. 

پیکان با سرعت بنز، به باالی جدول نزدیک شد
شــاگردان مجید جاللی که هفته هاســت به بــردن عادت 
کرده اند، در هفته نهم هــم یک پیروزی بــا ارزش دیگر به 
دست آوردند تا حرکت این تیم بر خالف نامش مثل بنز باشد. 
پیکانی ها با سرعت بنز از انتهای جدول رده بندی کنده شده 
و خود را به باالی جدول نزدیک کردند. جاللی اگر با همین 
فرمان پیش برود بعید نیســت به زودی صدر جدول را هم از 
آن خود و تیمش کند. تیم پیکان در هفته های اخیر بیشترین 
نرخ رشد را در بین تیم های حاضر در لیگ برتر داشته است. 

سومین تساوی پی در پی پارس جنوبی
گرچه تیم پارس جنوبی همچنان صدر جدول را در اختیار دارد، 
اما این تیم رفته رفته به نبردن عادت کرده است. شاید هم ترس 
از نباختن اصلی ترین مشکل این تیم شده و مانع از نتیجه گیری 
آنها می شود. پارس جنوبی برای سومین هفته متوالی مقابل 
حریفان متوقف شد تا از 9 امتیاز آخر تنها 3 امتیاز گرفته باشد. 
فاصله این تیم با تعقیب کنندگان کم شــده و بعید نیست این 

فاصله با حفظ همین روند به کلی از بین برود.

دو مربی اولی
دو تیم گسترش فوالد و اســتقالل در حالی برابر حریفان به 
میدان رفتند که هر دو برای اولین بار با سرمربیان جدیدشان 
بازی می کردند. گســترش اولین بازی اش با فیروز کریمی را 
تجربه کرد و استقالل هم اولین بار شفر را روی نیمکت خود 
دید. هیچ یک از دو تیم با مربیان جدید خود پیروز نشدند تا 

مربی اولی ها توفیقی در هفته نهم نداشته باشند. 
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 محسن نیرومند، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان گفت: ساالنه 32 هزار شکایت کارگری 
و کارفرمایی در سطح استان بررسی می شود و در 6 ماهه نخست سال 96 نیز 17 هزار و 300 پرونده 

در هیئت های تشخیص رسیدگی شده است.

بررسی ساالنه 32 هزار شکایت کارگری و کارفرمایی در سطح استان اصفهان
ویژه

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزش شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه افتتاح یک مدرسه طبیعت در 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان اظهار کرد: اگر دوران کودکی خود را به یاد بیاوریم 
می بینیم چقدر در فضاهای فراخ و بزرگ و طبیعی با سنگ و چوب و خاک بازی کرده و در عین حال به تحصیل و آموزش 

خود نیز رسیده ایم.
فریده روشن ادامه داد: متاسفانه تکنولوژی و پیشرفت، شهرها را به سمتی 
برد که ساختمان های مدارس محدود و به دور از طبیعت و بازی هستند و 
کودک تنها به صورت تئوری آموزش می بیند. شهرهای امروز و مدارسی 
که در شــهرها می ســازیم، فرصت و فضای تحرک را از کودکان گرفته 
 اســت. کودکان هرگز چیزی را لمس نمی کنند تا بتوانند مهارتی را یاد

 بگیرند.
روشن افزود: در سطح شــهر، پارک های شهری مناسب کودکان نیست 
و به چند اســباب بازی فلزی و تکراری محدود شده است و متاسفانه نه 
خالقیتی در آنها وجود دارد و نه خالقیتــی را در کودکان بر می انگیزد. 
متاسفانه فرهنگ والدین نیز این است که کودکان را در یک محیط لوکس پرورش دهند؛ در صورتی که کودکان باید در 

یک محیط طبیعت  محور و واقعی آموزش ببینند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: برای رفع پارک های حاشیه ای خیابان های اصفهان تاکنون 
طرح های مختلفی از جمله پارکومترهای سکه ای، موبایل پارک، پارکبان و غیره اجرا شده که با نقاط ضعف و قوتی همراه 
بود؛ اما در نهایت با تجربه اجرای این طرح ها، شهرداری اصفهان به این نتیجه رسید که طرح مکانیزه و هوشمندی را 

اجرا کند.علیرضا صلواتی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر 
اصفهان و شورای ترافیک استان، مصوبه اجرایی پارکومتر برای 1۴ خیابان 
شهر در فاز اول از جمله خیابان های آیت ا... طالقانی، آیت ا... شمس آبادی، 
شیخ بهایی، شهید بهشتی، چهارباغ باال و محور خیابان توحید گرفته شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه حدود 10 میلیارد ریال برای 1۴ خیابان مد نظر به 
منظور اجرای این طرح در فاز اول هزینه می شود، گفت: در حال حاضر در 
خیابان های توحید، حکیم نظامی، نظر و شریعتی طرح پارکومتر اجرا شده 
و قرار است این طرح در فاز بعدی در خیابان های شهید بهشتی، شیخ بهایی 

و شمس آبادی نیز اجرایی شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: خط کشی های الزم در خیابان های توحید، حکیم نظامی، 

نظر و شریعتی همراه با نصب پارکومترها انجام شده و در مرحله آموزش هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری عنوان کرد:

هزینه ۱۰ میلیارد ریالی شهرداری برای اجرای پارکومتر
یک عضو شورای شهر اصفهان:

پارک های شهری مناسب کودکان نیست

دیدگاه

آیت ا... ناصری در دیدار با جامعه پزشکان 
اصفهان عنوان کرد:

 »اطاعت از ولی فقیه« 
راه آزادی در دنیا و آخرت

آیت ا... محمد ناصری عصــر جمعه، در دیدار با جامعه 
پزشــکی اصفهان در مســجد کمرزرین گفت: انسان 
دارای دو بعد وجودی جسمانی و روحانی است که در 
بعد جسمانی خواب و بیداری، عزت و ذلت، فقر و غنا و 
حیات و ممات دارد و در حیات روحانی هم دارای همین 

ویژگی و حاالت بعد جسمانی است. 
وی افزود: پس همین طور که روح انسان نیز این حاالت 
را دارد، نیز می تواند بیمار شود و در این صورت باید به 

دنبال مداوای آن باشیم.
استاد اخالق حوزه علمیه اصفهان در ادامه سخنان خود 
تصریح کرد: در تمامی شاخه های مختلف بیماری های 
جسمانی پزشک های متعدد با تخصص های متفاوتی 
داریــم و در همین رابطــه در تاریخ آمده اســت که 
جالینوس طبیــب زمان زندگی حضرت عیســی بن 
مریم)ع( و نخستین کسی که جراحی انجام داد، نامه ای 
به حضرت می نویســد و در آن، حضرت عیسی)ع( را 
طبیب روح خطاب می کند.آیــت ا... ناصری ادامه داد: 
در بیان طبیب روح می تــوان از خداوند متعال و اهل 
بیت)ع( نام برد و در زمانی که به اهل بیت)ع( دسترسی 
مستقیم نداریم می توانیم به سراغ علمای با عمل برویم.

رییس حــوزه علمیه ولی عصر)عــج(، در جمع اهالی 
سالمت اصفهان در تشــریح وضعیت انسان در دنیای 
فعلی گفت: ما اکنون در منزل چهارم هستیم و دو منزل 
دیگر پیش رو داریم، چرا که عالم ذّر نخستین عالمی 
بود که در آن واقع شــدیم و از تمامی انسان ها اعتراف 

گرفته شد که خداوند متعال وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: انسان ها در دنیا آمده اند تا برای 
آخرت خود تجارت کنند نه اینکه غرق در زندگی دنیوی 
شوند و آخرت را فراموش کنند؛ چرا که دنیای آخرت 
تمام نشدنی است و تمامی اعمال انسان ها به طور دقیق 

ثبت می شود.
حضرت آیت ا... ناصری در پایان ضمن اشاره به اوضاع 
سیاســی جامعه بیان کرد: هر گاه نامــی از اختالف و 
دوقطبی شــدن و این گونه موارد در عرصه سیاســی 
کشور و جهان می شنوید، اطاعت محض از ولی فقیه را 
فراموش نکنید و این اطاعت می بایست همیشگی باشد؛ 
پس طبق نظریات مقام معظم رهبری عمل کنید تا در 

دنیا و آخرت آزاد باشید.

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان خبر داد:

تجمع مردم اصفهان در محکومیت 
سخنان رییس جمهور آمریکا

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان اصفهان اظهار 
کرد: تجمع مردمی در محکومیت ســخنان سخیف رییس جمهور 
آمریکا و حمایت از مواضع دولت و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران 
در اصفهان برگزار خواهد شد. جعفر عسگری افزود: بانگ حمایت 
مردم اصفهان از مدافعان امنیت کشور در سپاه پاسداران و نیروهای 
مسلح، رأس ساعت 9 صبح امروز از خیابان پاسداران )باغ گلدسته 

سابق( اصفهان بلند خواهد شد.
 گفتنی است رییس جمهور آمریکا جمعه شب ضمن اعالم راهبرد 
جدید دولت آمریکا در رابطه با ایران و برجام از تریبون کاخ سفید، با 

لحن تندی در سخنان خود به ملت ایران بی احترامی کرد.

رییس پلیس آگاهی استان مطرح کرد:

  پلیس آگاهی استان اصفهان 
پیشتاز در فناوری های نوین

سرهنگ ستار خسروی، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار 
کرد: پلیس آگاهی 1۴3 ســال پیش، راه انــدازی و در طول تاریخ 
همواره متحول شده است؛ به هرحال پلیسی که مطابق با تحوالت 
اجتماعی بوده و بتواند خود را متحول کند، این پلیس هوشــمند 
و به روز اســت. پلیس آگاهی اصفهان، پلیسی دانش بنیان است و 
باید تولید علم در پلیس آگاهی وجود داشــته باشد؛ چون کشف 
علم مستلزم برخی اقدامات در بخش های مختلف آزمایشگاهی و 
اطالعاتی است که باید به آنها دست یافته و به تمام علم روز مجهز 
باشد. پلیس آگاهی استان اصفهان، پلیســی دانش بنیان، چابک 
محور، حرفه ای گرا، قانون مدار و آشنا به فناوری های نوین است. ما 
متشکل از کارآگاهانی هستیم که در منطقه  حرف اول را می زنند، 
هیچ پلیسی در منطقه، به اندازه پلیس کشــور و استان توانمندی 
کشف جرم های جنایی را ندارد. هدف ما این است که به قدرت اول 

کشف جرم در آسیا برسیم.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان:

۲۳ درصد بودجه شهرداری از منابع 
مالیات بر ارزش افزوده وصول می شود

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان گفت: در بخش ردیف های 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند بخش درآمدی وجود دارد که نزدیک 

به 23 درصد کل بودجه شهرداری را شامل می شود.
مهدی زارعی پرداخت عوارض را راهکاری موثر در راستای توسعه شهر و 
تحقق به هنگام نیازهای شهر و شهروندان دانست و گفت: مدیریت درآمد 
طبق سیاست ها و برنامه هایی که دارد، تالش می کند سهم درآمدهای 
پایدار شهرداری اصفهان را همه ساله با افزایش همراه سازد.وی تصریح 
کرد: به همین دلیل شهرداری اصفهان با مطالعاتی که در حوزه ممیزی 
درآمد خود انجام می دهد، چنانچه به ردیف جدید یا عوارض جدیدی 
برخورد کند که در سایر کشورها اخذ می شود و می توان به صورت محلی 
در شــهر اصفهان آن را اجرایی کرد، طرح آن را آماده کرده و به شورای 

اسالمی شهر برای بررسی و تصویب ارجاع می دهد.       

معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان درخصوص 
نقش شــهرداری در احیای فضاهای تاریخی از دســت رفته 
شهری، می گوید: شهرداری اصفهان در احیای تاریخ و هویت 
این شــهر و فضاهای تاریخی آن اقدامات بــی نظیری انجام 
داده که سایر شهرها کمتر انجام داده اند و این اقدامات حتی 
در سطح کشــور بی نظیر است. ســید جمال الدین صمصام 
شریعت اضافه می کند: احیای فضاهای تاریخی مثل میدان 
امام علی)ع( یا به عبارتی میدان قدیم که در زمان صفویه به 
»میدان کهنه« شهرت داشت، یکی از این اقدامات ارزشمند 

است.
وی اظهار می کند: بــه دلیل اینکه میــدان کهنه مربوط به 
دوره سلجوقیان بوده و مشابه میدان امام خمینی)ره(، دارای 
مســجد جامع بوده و کاخ های دولتخانه و فضاهای شهری 
در اطراف این میدان شــکل گرفته، با ظهور دولت صفویه و 
پی ریزی میدان امام خمینی)ره(، این میدان ســلجوقی را با 
عنوان »میدان کهنه« تضعیف کــرده و میدان امام)ره( یا به 
قولی میدان نقش جهان آن زمان را قوت و قدرت می بخشند؛ 
بدین ترتیب کاخ های ســلطنتی، دولتخانه صفوی، مسجد 
امام)ره(، ســردر قیصریه و همچنین بدنه سازی اطراف آن 

شکل می گیرد.

احیای میدان امام علی)ع( جز با همت شهرداری 
میسر نبود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اضافه می کند: 
از طرف دیگر دو فضا در سطح میدان سلجوقی در زمان صفویه 
به منظور تضعیف میدان ســاخته می شــود که یکی از آنها 
»کاروانسرای خیار« و دیگری »مدرسه علمیه کاسه گران« 
بوده اســت و این روند تضعیف تا اواخــر دوره قاجار و اوایل 
پهلوی ادامه پیدا می کند؛ تا جایی که در بســتر میدان هم 
ساخت و ساز انجام می شود و آثاری از میدان دوره سلجوقی 
باقی نمی ماند. وی خاطرنشان می کند: با احیای میدان امام 
علی)ع( یک فضای شــهری زنده، ایجاد و آزادسازی و بدنه 
سازی آن انجام شــد، فضاهای پیرامونی غیر از بستر آن نیز 
تعیین تکلیف شد و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. برخی 
از فضاهای پیرامونی میدان هم از جمله بازار غاز و حمام های 
تاریخی اطراف آن، بافت های تاریخی و بازارهایی که سقف 

آنها خراب شده بود، بازسازی و احیا شد.
صمصام شــریعت با بیان اینکه با احیای میدان امام علی)ع( 
مجموعه بی نظیری شکل گرفته است، می گوید: احیای این 
میدان تاریخی حتی در ســطح بین المللی، اقدامی کم نظیر 

است که این مهم جز با همت شهرداری میسر نبود.

وی ادامه می دهد: انتظار می رفت که سازمان میراث فرهنگی 
حضور و فعالیت بیشتری داشته باشــد؛ اما تمام بار این کار 
روی دوش شــهرداری اصفهان قرار گرفت و بــا موفقیت به 

سرانجام رسید.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
بدنه ســازی چهارباغ که از نظر ســیما و منظر شهری دچار 
ناهنجاری شــده بود، اظهار می کند: بخشــی از بدنه سازی 
چهارباغ توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
انجام شــده که البته این بخش مورد تشــویق و نقد جامعه 
کارشناسی قرار گرفته است. وی می گوید: شاید تصور شود 
نحوه بدنه سازی چهارباغ سلیقه شهرداری بوده اما این گونه 
نیست، بلکه نقشه ها توســط مهندس مشاوری که گرایش 
میراث فرهنگی داشته، تهیه شده و تمامی نقشه ها به تایید 
سازمان میراث فرهنگی استان و کشــور رسیده، مهر و امضا 
شده و سپس بدنه سازی چهارباغ تا حدی که در حال حاضر 

مالحظه می شود، شکل گرفته است.
بافت های تاریخی؛ ارزشمندترین بافت ها

صمصام شــریعت اضافــه می کنــد: بافت هــای تاریخی 
ارزشمندترین بافت ها هســتند که فراموشی و تخریب آنها، 
به ضرر توسعه گردشگری شهر است و هنگامی که اقداماتی با 
مالحظات کارشناسی در این بافت ها انجام دهیم، این فضاها 
احیا شده و  باعث می شــود رغبت به سکونت در این بافت ها 
افزایش یابد. وی تاکید می کند: بخش مرکزی شــهر باید از 
فرسودگی نجات یابد تا شاهد بازدید گردشگران از این بافت 
های تاریخی باشیم و گردشــگران نیز بدانند که محورهای 
گردشــگری اصفهان منحصر به میدان امام)ره( یا پل های 

تاریخی و منارجنبان نیست.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، ارزشمندترین 
بازدید برای یک گردشگر را بازدید از بافت تاریخی دانسته و 
اظهارمی کند: این بافت ها به ابنیــه تاریخی هویت و ارزش 
می دهند، در واقع بافت تاریخی محله جویباره و دردشــت 
به مسجد جامعی که قدمتی باالی 1000 سال دارد، هویت 
می دهد؛ یا بافت پیرامونی میدان امــام)ره( به این میدان و 
مسجد امام)ره(  ارزش می دهد؛ بنابراین نباید از بافت های 
تاریخی غافل شد. وی خاطرنشان می کند: احیای بافت های 
تاریخی سال هاست که در دســتور کار شهرداری قرار گرفته 
و با موفقیت توسط ســازمان نوسازی و بهســازی در دست 
اقدام است؛ اما انتظار شــهرداری کمک، مساعدت و حضور 
دســتگاه هایی اســت که این اقدامات در حیطه وظایف آنها 

تعریف شده اما شهرداری پا به میدان گذاشته است.

شهرداری اصفهان در احیای تاریخ و هویت این شهر و فضاهای تاریخی آن اقدامات بی نظیری انجام داده که 
در سطح کشور بی نظیر است؛ چرا که بر این باور است بافت های تاریخی ارزشمندترین بافت ها هستند که 

فراموشی و تخریب آنها، به ضرر توسعه گردشگری شهر است.

بررسی نقش شهرداری اصفهان در احیای فضاهای تاریخی شهر؛

تخریب بافت های تاریخی؛ گردبادی در مسیر توسعه گردشگری

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اســتان اصفهان با بیان اینکه کشاورزان 
بیشترین آسیب را از مسائل و مشکالت آبی و محیط زیست می بینند، اظهار 
کرد: اولین بار که قصد داشتند از اصفهان برای استان های یزد و چهارمحال و 
بختیاری آبی انتقال دهند، زمانی بود که استاندار و مدیران جهاد کشاورزی، آب 

منطقه ای و محیط زیست بومی بودند؛ اما آن زمان این مهم رخ نداد.
اسفندیار امینی افزود: در زمان ریاست جمهوری آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
زمانی بحث انتقال آب اصفهان مطرح شد که مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان 
در آن زمان در خصوص این مهم سخنانی را مطرح و اعالم کرد که استانی مثل 
اصفهان که خود نیازمند دریافت آب اســت، آیا آبی برای انتقال دارد؟ بدین 

ترتیب تا زمانی که این مدیر بومی سر کار بود انتقال آبی رخ نداد.
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اســتان اصفهان ادامه داد: از زمانی که 
استاندار اصفهان غیربومی انتخاب شد و مدیران محیط زیست، آب منطقه ای 
و جهاد کشاورزی نیز غیر بومی شدند،  نه تنها انتقال آب از اصفهان کلید خورد 
بلکه تاالب گاوخوني نیز خشــک، خط مرزی استان جابه جا و بخش مهمی از 

حوضه آبخیز زاینده رود به استان چهارمحال منتقل شد.
امینی تصریح کرد: جالب است که از همان تاریخ، سیل اخراج مدیران اصفهانی 
در استان های دیگر شروع شــد و مدیران غیر اصفهانی وارد استان شدند. من 
نمی دانم چرا تاکنون مدیران ارشــد و معتمدین این اســتان واکنشی به این 

موضوع نشان نداده اند؟
وی به بحث مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان اشاره کرد و افزود: در سه 
دوره قبلي آقای ظهرابی از اســتان فارس، آقای کالنتری از استان کرمانشاه و 

آقای الهیجان زاده از استان خوزستان به این اســتان منتقل شدند و این بار 
نیز آقای دانیالی از استان چهارمحال و بختیاری براي تصدي سمت مدیرکلي 
محیط زیست معرفي شده است و حتی یک مدیرکل بومی برای اصفهان انتخاب 
نکرده اند، این افراد معاونینی را هم با خود به اصفهان آوردند. سوال اینجاست: 
یعنی طی این دوره ها حتی یک اصفهاني شایستگي نشستن روی کرسی این 
اداره کل را نداشته است؟ دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان 
تصریح کرد: وقتی برای اصفهان مدیر غیربومی انتخاب می کنند، برای برقراری 
ارتباط با سایر ارگان های سیاسی، اجرایی و تشکل ها زمان زیادی احتیاج است؛ 
در حالی که یک نیرو از درون مجموعه که پله پله ترقی کرده باشد می تواند بهتر 
عهده دار چنین مسئولیتی باشــد و در همه دنیا درصورت وجود شرایط برابر 

میان مدیران، مدیران بومی برای هر منطقه انتخاب می شود.
امینی با اشاره به اینکه اعتراض کشاورزان اصفهانی به موضوع مدیرکل دقیقا 

به همین دالیل است، گفت: سالیان درازی است که کشاورزان به این موضوع 
اعتراض دارند البته این اعتراضات براســاس قضاوت درخصوص یک شخص 
نیست؛ بلکه بر مبنای این ســوال است که مگر می شود اســتان بزرگی مثل 
اصفهان که خود مدیرپرور اســت، یک مدیر بومی برای محیط زیست نداشته 

باشد؟

استان مدیرپروری که با مدیران غیربومی اداره می شود؛

اصفهان در دست غـیراصفهانی ها

+ اصفهان

شهردار اصفهان در حاشیه بازدید از مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای با بیان 
اینکه تا به امروز 3۵0 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است اظهار کرد: 1۴0 
میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این پروژه نیاز است و اخیرا هم قرار است تا 6۵ میلیارد 

تومان را دولت بپردازد.
قدرت ا... نوروزی با اشاره به اینکه 66 درصد از پروژه تکمیل شده است و باقی پروژه با 
همکاری پیمانکاران باید اجرایی شود گفت: در ابتدای احداث این پروژه، با حضور چند 
پیمانکار مباحث اجرایی دنبال می شد اما مشــکالت مانع از استمرار این همکاری ها 
شــد. البته هم اکنون 70 شــرکت و پیمانکار مختلف با مدیریت این پروژه همکاری 
دارند.شــهردار اصفهان پروژه مرکز همایش ها را بســته کاملــی از خدمات مختلف 
 خواند که همه این خدمات باید شــامل ســالن اصلی، هتل و مرکز تجاری در کنار هم

 باشند.

وی  اذعان کرد: با وجود مشکالتی که در حوزه تامین مالی این پروژه وجود دارد ناگزیر از 
اولویت بندی بخش ها هستیم، اما به نظر می رسد افتتاح این پروژه را نمی توان محدود به 
افتتاح فازهای مختلف کرد؛ چرا که بخش های مختلف این پروژه الزم و ملزوم یکدیگرند 

و رعایت این مهم است که به اصل پروژه لطمه ای نخواهد زد.
نوروزی،  اصفهان را شهری با افق جهانی شدن خواند و گفت: طبیعتا اصفهان مقتضیاتی 
برای توسعه گردشگری دارد اما این مهم نیازمند توسعه زیرساخت هاست که یکی از این 

زیرساخت ها تکمیل این پروژه است.
شــهردار اصفهان مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای را دارای شاخصه های 
بین المللی برای اجرای همایش های بین المللی دانست و اذعان کرد: این سالن از بسیاری 
از سالن های کشور به روزتر و پیشرفته تر است، برای همین باید این مکان به محلی برای 

برگزاری اجالس و همایش های مختلف ملی و بین المللی تبدیل شود.

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه مرکز همایش های بین المللی:

تکمیل مرکز همایش های بین المللی امام 
خامنه ای نیازمند ۱4۰میلیارد تومان است

 بازگشت پیکر شهید مدافع حرم اصفهانی 
به کشور

 پیکر پاک شهید مفقود االثر مدافع حرم 
حجت االســالم احمد قنبری پس از 
گذشــت دو ســال از زمان شهادت 
کشف و شناسایی شــد. این روحانی 
که دو ســال پیش در دفاع از حریم 
اهل بیــت)ع( از اصفهــان به صورت 

داوطلبانه به عراق رفتــه بود، در مبارزه 
با تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

پیکر ایشــان به همراه پیکر مطهر چهارده شهید در 
منطقه حراریات در غرب بیجی کشف و شناسایی شد. پیکر مطهر 
این شهید در حرم مطهر حضرت امیرالمومنین علی)ع(، حضرت 

اباعبدا... الحسین و حضرت عباس علیهماالسالم تشییع شد. 

اخبار کوتاه

همایش ملی ابعاد فرهنگی اقتصاد 
مقاومتی برگزار می شود

همایش ملی ابعاد فرهنگی اقتصاد مقاومتی با هدف تبیین ضرورت و 
نهادینه کردن ابعاد اقتصاد مقاومتــی و بخصوص ابعاد فرهنگی آن در 

جامعه برگزار می شود.
این همایش 26 مهرماه، از ساعت۸ تا 16 در محل دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان )خوراسگان( برگزار می شود.
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 نکات طالیی
 در نوشتن رزومه

اگر قصد اســتخدام در شــغل جدیدی را داشته 
باشید، ارسال یک رزومه  کامل و تاثیرگذار می تواند 
شانش شما را برای پذیرش در مصاحبه استخدامی 

به طور چشمگیری افزایش دهد.
بنابراین باید ســعی کنید به بهترین شکل ممکن 
از این فرصت استفاده کرده و شانش خود را برای 
حضور در شغل مورد نظر امتحان کنید.برای مورد 
توجه قرار گرفتن روزمه تان، بهتر است نکات زیر را 

در نگارش آن مورد توجه قرار دهید.
۱- رزومه خود را در قالب WORD یا PDF تنظیم 
کنید و سعی کنید خیلی طوالنی نباشد و از فرمت 
PDF زمانی اســتفاده کنید که نیاز به ســندیت 

داشته باشد.
۲- در رزومه تان از جداول استفاده نکنید.

۳- استاندارد نوشتن رزومه را رعایت کنید و بین 
بخش های مختلف فاصله بگذارید.

۴- مهم ترین بخش تحصیلی یا کاری تان را برای 
توجه بیشتر در ابتدای لیست قرار دهید.

۵- اسم شرکت هایی را که در آنها مشغول به کار 
بوده اید به صورت کامل بنویسید تا با شرکت های 

دیگر اشتباه گرفته نشود.
۶- برای صفحات آن شماره نگذارید.

۷- سعی کنید شــغلی که قصد استخدام در آن را 
دارید به طور واضح درک کرده و بــا توجه به آن 

رزومه خود را بنویسید.
۸- در قســمت مربوط به مهارت ها، بخشــی را 
به مهارت هــای کلیدی خود اختصــاص دهید. 
توانایی برقراری ارتباط با افراد، آشنایی با یک زبان 
خارجی، توانایی کار با رایانه، توانایی شــرکت در 
کارهای گروهی و... همه اینها می توانند به عنوان 

مهارت های شما به کار بیایند.
۹- عنوان فایل رزومه را بهتر اســت نام درســتی 
انتخاب کنید. از نوشتن فارسی رزومه خودداری 
کنید و کلمه روزمه را در نام فایل با دیکته صحیح 

بنویسید.
۱۰- جای میزان حقوق درخواستی شما در رزومه 
نیست ورزومه درباره این نیســت که شما چقدر 

حقوق می خواهید.
۱۱- فهرست کتب و مقاالتی را  که منتشر و یا در 
کنفرانس ها ارائه کرده اید به اضافه زمان انتشــار 
را در ایــن بخش 
بیاوریــد. اگــر 
خالصه مقاالت 
را بــه رزومه 
ضمیمه کنید 

بهتر است.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امانت)2(
عطار خیانت کار 

در زمـان عضدالدولـه دیلمـی، مردناشناسـی وارد بغـداد شـد و 
گردن بنـدی را که هـزار دینـار ارزش داشـت در معرض فـروش قرار 
داد ولی مشـتری پیدا نشـد. چون خیال مسـافرت مکه را داشـت، در 
پـی یافتن مـردی امین می گشـت تـا گـردن بند را بـه وی بسـپارد. 
مـردم، عطـاری را معرفـی کردند کـه بـه پرهیـزکاری معـروف بود. 
گردن بند را به رسـم امانت نزد وی گذاشـت و به مکه مسـافرت کرد. 
در مراجعت مقـداری هدیه برای او هـم آورد. چون به نزدش رسـید و 
هدیه را تقدیم کـرد ، عطار خـود را به ناشناسـی زد و گفـت: من تو را 
نمی شناسـم و امانتی نزد من نگذاشـتی! سـروصدا بلند شـد و مردم 
جمـع شـدند و او را از دکان عطـار پرهیزکار بیـرون کردنـد. چند بار 
دیگر نـزدش رفـت، اما جـز ناسـزا از او چیزی نشـنید. شـخصی به او 
گفـت: حکایت خـود را با این عطـار ، بـرای امیر عضدوالدولـه دیلمی 
بنویس حتمـا کاری برایـت انجام مـی دهد. مـرد نامه ای بـرای امیر 
نوشـت و عضدالدوله جواب او را داد و متذکر شـد که سـه روز متوالی 
بـر در دکان عطار بنشـین، روزچهـارم مـن از آنجا خواهم گذشـت و 
به توسـالم می دهـم تو فقط جـواب سـالم مرا بـده. روز بعـد مطالبه 
گردن بنـد را از او بنما و نتیجـه را به من خبـر بده. روز چهـارم امیر با 
تشـریفات مخصـوص ازدر دکان عبور کـرد و همین که چشـمش به 
مرد غریـب افتاد، سـالم کرد و او را بسـیار احتـرام نمود. مـرد، جواب 
امیر را داد و امیـر از او گالیـه کرد که به بغـداد می آیـی و از ما خبری 
نمـی گیـری و خواسـته ات را بـه ما نمـی گویی. مـرد غریـب پوزش 
خواسـت که تاکنون موفق نشـدم عـرض ارادت کنـم . در تمام مدت 
عطـار  و مـردم در شـگفت بودنـد که ایـن ناشـناس کیسـت و عطار 
مـرگ ر ا به چشـم مـی دیـد. همین کـه امیـر رفـت، عطـار رو به آن 
ناشـناس کرد و پرسـید: برادر آن گلوبنـد را چه وقت به مـن داده ای، 
آیـا نشـانه ای داری؟ دو مرتبـه بگـو شـاید یـادم بیایـد . مرد نشـانی 
امانـت را گفـت، عطـار جسـت وجـوی مختصـری کـرد و گلوبنـد را 
یافت و به او تسـلیم کـرد و گفت : خـدا می دانـد من فرامـوش کرده 
بودم. مـرد نزد امیـر رفـت و جریـان را برایش نقـل کرد. امیـر گردن 
بنـد را از او گرفـت و بـه گـردن عطـار آویخـت و او را بـه دار کشـید 
و دسـتور داد: در میـان شـهر صـدا بزننـد ، ایـن اسـت کیفـر کسـی 
 کـه  امانتـی  را بگیرد و بعـد انـکار کند . پـس از ایـن کار عبـرت آور،

 گردن بند را به مرد ناشناس داد  و او را به شهرش فرستاد.

باغ 
کاغذی

کتاب »عرفان اسالمی در متون عالمان شیعی« به قلم محمد              
فنایی اشکوری، استاد فلسفه و عرفان با همکاری دکتر اصغر 
نوروزی توسط انتشارات موسســه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( منتشر شد.این کتاب در 20 فصل طراحی شده 
است که حاوی امهات مباحث عرفانی است. این مباحث به 
طور کلی در سه قلمرو می گنجند: 1- مباحث مقدماتی که 
به فلســفه عرفان تعلق دارند. 2- مباحث مربوط به عرفان 
نظری .3- مباحث مربوط به عرفان عملی.در آغاز کتاب فصلی 
مقدماتی درباره چیستی عرفان و جایگاه عرفان در اسالم و 

تشیع ارائه می شود که خطوط کلی و دیدگاه مقبول در عرفان 
را عرضه می کند.در ابتدای هــر فصل مقدمه ای کوتاه برای 
ورود به بحث ارائه شده است. غرض، شرح یا تلخیص مباحث 
فصل نیست؛ شرح عبارات و حل مشکالت آن به عهده استاد 
این درس است. در پایان هر فصل پرسش هایی برای مرور اهم 
مباحث و تفکر درباره آنها طرح شده است.شایان ذکر است که 
این کتاب می تواند به عنوان متنی برای معرفی عرفان اسالمی 
در اندیشه عارفان شیعی به عالقه مندان به عرفان اسالمی و 

صاحب نظران این رشته معرفی شود.  

عرفان اسالمی در متون 
عالمان شیعی

بهترین هتل های فرودگاهی جهان )2(

دانستنی ها

همان کسی باش که هستی

همان کســی باش که هســتی. هرگز ســعی 
نکن کس دیگری باشــی، آنگاه به بلوغ خواهی 
رســید.بلوغ یعنی پذیرش مســئولیت به هر 
قیمتی؛ اینکه خطر هر چیزی را به جان بخری 
 که خودت باشــی. همه  داســتان بلوغ همین

 است.

»بلوغ«
مرجان فرجی

حرف حساب
یاس ویسروی – ابوظبی

فرودگاه بین المللی ابوظبــی در فاصله ۱۰ دقیقه ای از 
شهر قرار گرفته اســت و برای طراحی خمیده خود که 
تماما از استیل و شیشه است، شهرت جهانی دارد. این 
ساختمان در شــب، نورپردازی های فوق العاده زیبایی 
دارد که نــگاه ها را به خــود خیره می کنــد. هتل این 
فرودگاه، ۴۹۹ اتاق و ۱۱ عدد رســتوران دارد. از جمله 
می توان به رستوران کازو که غذاهای ژاپنی سرو می کند 
 یا آمیچی کــه غذاهای ایتالیایی ارائه می دهد، اشــاره 

کرد.
در پشت بام این هتل یک کافه ساخته شده که می توان 

از آنجا غروب خورشید را تماشا کرد.
 کرایه هر شــب اقامت در این هتــل از ۱۲۷ دالر آغاز 

می شود.
فرودگاه کرون پالزا پانگی – سنگاپور

این هتل بــه ترمینال ۳ فــرودگاه چانگی ســنگاپور 
چســبیده و تمامی امکانات موردنیاز مســافران را در 

خود جای داده اســت. از جمله می توان به بدن سازی 
 ۲۴ ساعته، استخر در فضای باز، مراکز ماساژ و ریلکس 

اشاره کرد.
رســتوران و کافــه آن نیز دائما بــاز بــوده و غذاهای 
 موردعالقــه مســافران را برایشــان تهیــه و ارائــه

 می کند.
کرایه هر شــب اقامت در این هتــل از ۱۷۵ دالر آغاز 

می شود.
فرودگاه هیلتون – مونیخ

این هتل در فرودگاه هیلتون مونیخ، بین ترمینال ۱ و ۲ 
واقع شده است. از امکانات آن می توان به ماساژ با سنگ 
داغ، اسپا، رستوران هایی با غذاهای متنوع و اتاق های 
عایق صدا اشــاره کرد؛ همچنین مســافران می توانند 
اتاق ها را فقط برای چند ســاعت کرایه کنند و شب در 

آنجا اقامت نداشته باشند.
کرایه هر شــب اقامت در این هتــل از ۱۴۱ دالر آغاز 

می شود.
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