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جای خالی شهرداری
 انتقاد زرگرپور از عدم حضور رؤسای شورای شهر و 

شهرداران در جلسات مبارزه با مواد مخدر؛

پرداخت ۲۰۰میلیارد ریال تسهیالت 
به پلی اکریل اصفهان
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فاز دوم بام سبز خمینی شهر تا 6
نوروز به بهره برداری می رسد

اصفهان تجربه موفقی در تاسیس 
مراکز تحقیقاتی نوین داشته است
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استاندار اصفهان خبرداد:

صفحه3
وجود یک واحد صنفی به ازای هر ۲۰ نفر در استان اصفهان
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ویژه 
)تاریخ(

استقبال باشکوه اصفهانی ها از شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس؛ 

 روی شانه های شهر...
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سپاهان و ذوب آهن به زمان نیاز 
دارند

10

عیسی بهمنی حیدر آبادی - شهردار شاهین شهر

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464 / ش مورخ 95/12/22 شورای محترم 

اسالمی شهر در نظر دارد تعداد هجده دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور جاری 

شهرداری را به مدت یک سال و با قیمت پایه هر ســاعت 65,000  )شصت و پنج هزار ( ریال 

بصورت استیجاری بکار گیرد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به 

واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روزسه  شنبه 

مورخ 96/08/23 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت اول(

 جناب آقای حسن حیدری 
مدیرعامل محترم اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور

 درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن 

مرحوم رحمت و غفران الهی و برای شما صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روزنامه زاینده رود

مراســم افتتاحیــه نخســتین اجــاس شــهرداران 
کانشــهرهای کشــور در دوره پنجم مدیریت شهری 

صبح دیروز در مشهد مقدس برگزار شد.
در این جلسه مرتضی سقائیان نژاد، شهرداراصفهانی قم 
طی سخنانی بر ضرورت مشخص شدن جایگاه واقعی 
شهرداری ها در کشور تاکید و تصریح کرد: در شرایطی 
که 70 درصد مردم کشــور شهرنشــین هستند، همه 
شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور قرار دارند و سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها امورات شــهرداری ها را در 

دست گرفته است. 
وی با اشــاره به اختافات گذشــته در میــان دولت و 
شهرداری تهران و ســایر کانشــهرها، گفت: با توجه 
به حضور دکتر نجفی در شــهرداری تهــران، مطمئن 
هســتم ایشــان در این دوره می تواند چنین نواقصی 
را برطرف کــرده و از ظرفیت هــای موجود در مجلس 
شورای اسامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

استفاده کند.  
شــهردار قم در ادامه بر ضرورت پرهیز شــهرداری ها 
از برخورد سیاســی تاکید کرد و گفت: شــهرداری ها 
خدوم ترین ارگانی هستند که برای خدمت به مردم در 
شهرها فعالیت می کنند و بیشترین ارتباط مردم نیز با 
شهرداری هاســت و  باید بتوانیم با تکیه بر همین نگاه 

پیش برویم.
 در ادامه این جلسه شــهرداران کانشهرهای اصفهان، 
اهواز و سرپرست شهرداری شیراز به بیان دیدگاه های 
خود پیرامون مسائل مختلف شــهری از جمله تامین 
درآمدهای پایدار شهری، مســائل مالی شهرها و بانک 
شهر، آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی، تعامل با 

دولت و مجلس و ... پرداختند.

 اجالس شهرداران کالنشهرهای کشور در دوره 
پنجم مدیریت شهری برگزارشد؛

نگاه سیاسی ممنوع

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان از تشدید ممانعت از ورود 
خودروهای آالینده به محدوده زوج و فرد در اصفهان خبر داد:

روزی 20 هزارتومان!
8

اسرار جزیره گمشده
 وجود جزیره ای اسرارآمیز در دریای خزر به نام آبسکون

 در تاریخ ایران همواره در پرده ای از ابهام قرار داشته است

او عاشق اصفهان بود...

از شمال افسانه ای تا شمال واقعی

                          مهدی زرگر/ زاینده رود
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نیکنام شکایت از دیوان عدالت اداری را تکذیب کرد 
سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد در گفت وگو با اعتمادآنالین شکایت از دیوان 

عدالت اداری در مورد لغو عضویتش از شورای یزد را تکذیب کرد.

پدافند

سردار غالمرضا جاللی، رییس سازمان پدافند غیر عامل در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، 
طی سخنانی اظهار داشت: احساس دشمن این است که 
در حوزه اقتصــادی می تواند به اهداف خود دســت  پیدا 
 کند و صحنه اصلی جنگ را در حوزه اقتصاد ترسیم کرده

 است.
رییس ســازمان پدافند غیر عامل با بیان اینکه ما امروز 
بر سر دوراهی تسلیم یا مقاومت در برابر آمریکا هستیم،  
اظهار داشت: رهبر انقالب گفتند که پاسخ ما به آمریکا یک 
مقاومت ملی در برابر تهدیدات است. سازش با مذاکره یا 
بدون مذاکره، هزینه های زیادی برای کشور دارد. به نظر 
من بزرگ ترین دســتاورد برجام اثبات عدم اطمینان به 

دشمن و سوء ظن به آن بود.
ســردار جاللی عنوان کــرد: در بخش دفاعــی با ایجاد 
آمادگی دفاعی و تفهیم آن به دشــمن، آماده خفه کردن 
هر تهدیدی در نطفه هستیم. ما امروز در شرایط بهتری از 
دفاع مقدس قرار داریم  و مؤلفه های قدرت ما بسیار بهتر 

از دوران دفاع مقدس است.

پایگاه اطالع رسانی بسیج: سردار غالمحسین غیب پرور 
رییس سازمان بسیج مســتضعفین در جمع برخی از 
مدیران شورای اســالمی محالت اظهار داشت: ما باید 
یک سوال مهم را از خودمان بپرسیم و آن این است که 

وظیفه اصلی بسیج چیست؟
وی افزود: خدمت صادقانه بــه مردم و کمک به کارآمد 

شدن جوانان یکی از وظایف اصلی بسیج است.
رییس سازمان بسیج مســتضعفین گفت: اگر ما به این 
وظیفه عمل نکنیم دچار خســران می شویم، اما اگر به 
این وظیفه جامه عمل بپوشانیم  به وظیفه دینی، انقالبی 

و اجتماعی خود به خوبی عمل کرده ایم.
سردار غیب پرور تصریح کرد: وظیفه اول ما این است که 
به ایجاد و زنده کردن روحیه خودباوری در مردم کمک 

کنیم و اجازه ندهیم مردم خودباوری را فراموش کنند.
وی گفت: خدمت صادقانــه در عرصه اجتماعی موجب 
کادرسازی برای انقالب می شــود؛ مهم ترین نگاه بسیج 
نگاه فرهنگی اجتماعی است و باید این نگاه را دنبال کنیم.

سردار جاللی:

آماده ایم هر تهدیدی را در نطفه 
خفه کنیم

سردار غیب پرور:

 کمک به کارآمد شدن جامعه
 از وظایف بسیج است

امیرعبداللهیان: 

تجزیه عراق و سوریه نقشه دوم 
تروریست هاست

محسن رضایی:

باید در خارج حضور داشته 
باشیم، اما به خارج تکیه نکنیم

 فیصل مقداد، قائم مقام وزارت خارجه سوریه با حسین 
امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رییس مجلس شورای در 
امور بین الملل دیدار و گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان 
در ابتدای این دیدار با مقام وزارت خارجه سوریه با تاکید 
بر سیاست حمایت جمهوری اسالمی ایران از سوریه و 
عراق در مبارزه با گروه های تروریستی گفت: جمهوری 
اســالمی ایران با قدرت به حمایت های خود از دولت، 
ارتش و مردم سوریه و عراق در مسیر مبارزه با تروریسم 
 و حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشورها ادامه 
می دهد. وی در همین راســتا افزود: تروریست ها در 
ســوریه و عراق شکست ســختی خورده اند و حامیان 
آنها مأیوس شده اند؛ لذا مرحله دوم نقشه خود را برای 

بسترسازی تجزیه عراق و سوریه را کلید زده اند.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
سیاست های غلط آمریکا و رژیم اشغالگر قدس تصریح 
کرد: خطر تجزیه منطقه جدی اســت و آمریکا تالش 
می کند از اهرم اکراد در ســوریه و عــراق برای نیل به 
این هدف بهره ببرد و صهیونیست ها درصدد بالکانیزه 

کردن منطقه هستند.

محســن رضایی،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
 مطلبی را درباره موضوع اقتصادی در صفحه اینستاگرام 

خود منتشر کرد.
رضایی در این مطلب آورده است:

»حضور در خارج یا تکیه بر خارج؟ یکی از آرمان های 
ملت ایران در دو قرن اخیر، دســتیابی به »شکوفایی 
اقتصاد خانواده و کشور« است؛ از جنبش تنباکو تا ملی 
شدن نفت و تا امروز برای ساخت اقتصاد مردمی تالش 
شده است ولی وابســتگی به نفت و تکیه به خارج مارا 
از تکیه به خود بازداشته اســت. تکیه بر نفت به معنی 
فروش ثروت و اتکا به ارز خارجی اســت؛ در حالی که 
اقتصاد امن با تکیه به خود و حضور در بازارهای خارجی 

پدید می آید.
اکنون زمان آن رسیده است که میراث کوشش یکصد 
و پنجاه ســاله ملت ایران را با حرکت قاطع به ســوی 
اقتصاد مردمی، کاهش خام فروشی نفت و افزایش سهم 
بنگاه های کوچک تولیدی در بخش خصوصی و تعاونی 
شتاب بخشــیم. برای این منظور باید در خارج حضور 

داشته باشیم، اما به خارج تکیه نکنیم.«

رییس دادگستری تهران:

  اتفاق خاصی در پرونده
 »بابک زنجانی« نیفتاده است

رییس کل دادگســتری اســتان تهران گفت: هنوز اتفاق خاص 
و جدیدی در پرونده بابک زنجانی رخ نداده اســت. غالمحســین 
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که، دادستان کل کشور اعالم کرد 
که مســئوالن به دنبال اجرای حکم بابک زنجانی هستند،آیا این 
پرونده برای تعیین وقت ارسال شده اســت؟گفت: اتفاق خاص و 

جدیدی فعال در این پرونده رخ نداده است.
وی افزود: تعیین و به طور کلی اجرای حکم با دادســتان مجری 
احکام است.رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال 
دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده امالک نجومی گفت: 
این پرونده به شعب تخصصی ارجاع شده و هنوز تصمیم خاصی در 

این پرونده اتخاذ نشده است.
پیش از این حجت االســالم محمد جعفر منتظری،دادستان کل 
کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قاضی مقیسه 
در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات همدســتان بابک زنجانی 
اعالم کردکه حکم بابک زنجانی برای اجرا در دســت مســئوالن 
است، آیا واحد اجرای حکم زمانی را تعیین کرده است؟ گفت: آنها 

به دنبال اجرا هستند، مقدمات باید فراهم شود.

توصیه شمخانی به ولیعهد عربستان
ایسنا: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت وگو با یک رسانه 
عربی گفت: ولیعهد عربستان راه اشــتباهی را طی می کند و بهتر 
است به این راه ادامه ندهد.علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در گفت وگو با المیادین گفت: ملت عراق به این باور رسید که 

ایران به دنبال منافع شخصی خود در عراق نیست.
وی افزود: انسجام و همبستگی ایران و عراق محکم و غیر قابل جدا 
شدن است و سفر حیدرالعبادی، نخســت وزیر عراق به تهران در 
همین راستاست.وی در واکنش به اظهارات اخیر تیلرسون گفت: 
تیلرســون گمان می کند که عراق مانند برخی کشــورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس از طریق دیکتاتوری و استبداد اداره 
می شود، اما عراق کشوری اســت که از دولت، پارلمان و مرجعیت 
برخوردار اســت و هیچ کس نمی تواند روابطش با ایــران را به او 
دیکته کند.شــمخانی در رابطه با ولیعهد عربستان گفت: محمد 
بن سلمان در حال طی کردن راه اشتباه است و بهتر است این راه 

را ادامه ندهد.

گزارش های برجامی وزارت خارجه 
در مجلس به کجا رسید؟

باشــگاه خبرنگاران: علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی با بیان اینکه تاکنون گزارش هفتم وزارت امور 
خارجه درباره نحوه اجرای برجام در این کمیسیون بررسی نشده 
است، گفت: گزارش پنجم و ششم وزارت امور خارجه بررسی و به 

منظور ارائه به صحن آماده شده است.
وی ادامه داد: بر اســاس قانون اقدام متناسب و متقابل در اجرای 
برجام وزارت امــور خارجه گزارش هــای خود را هر ســه ماه به 
کمیســیون امنیت ملی ارائه می کند و این کمیسیون هم هر دو 
گزارش را ادغام کرده و یک گزارش 6 ماهه به صحن علنی مجلس 
تقدیم می کند.نماینده مردم تهران ری شمیرانات و اسالمشهر با 
بیان اینکه کمیســیون امنیت ملی تاکنون دو گزارش 6 ماهه به 
مجلس ارائه کرده است، تصریح کرد: پیش نویس گزارش 6 ماهه 
سوم هم در کمیسیون امنیت تصویب شده و در صورت قرار گرفتن 

در دستور کار مجلس، هفته آینده در صحن قرائت خواهد شد.

 بازنگری در برنامه موشکی آمریکا
 با هدف مقابله با ایران

فارس: مقامات نظامی آمریکا می گویند، پنتاگون قصد دارد برنامه 
موشکی این کشور را با هدف مقابله با ایران و کره شمالی بازنگری 
کند.وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا پایان سال 2017 یک بازبینی 
کامل از برنامه های موشــکی ارتش این کشور را به کاخ سفید ارائه 
داده و با افزایش میلیاردها دالر بودجه، فناوری های جدید را به آن 
اضافه کند.مقامات نظامی آمریکا به نشریه »فارین پالیسی« گفتند 
این بازنگــری روی برنامه های کنونی نخواهد بود، اما قرار اســت 
تهدیدات جدید کره شمالی و ایران و همچنین وضعیت رو به  تغییر 
برنامه های هسته ای و موشکی بالستیک چین و روسیه را دربرگیرد.

وزیراطالعات رژیم صهیونیستی:

  اسرائیل تمایل دارد به ایران 
حمله کند

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی  گفت: اسرائیل مایل است برای 
ممانعت از دســتیابی ایران به سالح هســته ای، به گزینه نظامی 
هم متوســل شــود.کاتس، طی مصاحبه ای گفت: »اگر اقدامات 
بین المللی کنونی که توســط ترامپ رهبری می شود، نتواندمانع 
دســتیابی ایران به توانایی های هسته ای شــود، اسرائیل خودش 
به صورت نظامی عمل خواهد کرد.« وی گفت: »ما به ایران اجازه 
نمی دهیم تا سوریه را به پایگاهی دریایی و هوایی برای شبه نظامیان 
شــیعه تبدیل کند. با آمریکا و دیگر کشــورها تا زمــان متوقف 
 شدن موشک های بالستیک ایران که اســرائیل را تهدید می کند،

 تالش می کنیم.«

عملیات ارتش عراق برای آزادسازی گذرگاه مرزی فیش 
خابور از دست پیشمرگه

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

اذعان مقام سابق سعودی به 
رابطه غیرسیاسی با اسرائیل

یکی از ژنرال ها و مشاوران سابق شاه عربستان سعودی به 
وجود روابط محرمانه بین این کشور و رژیم صهیونیستی 
اذعان کرد.ســرتیپ انور عشقی، مشــاور سابق دولت 
عربســتان در گفت وگو با شبکه روســیا الیوم روسیه 
مدعی شــد که روابط عربســتان با رژیم صهیونیستی 
 سیاسی نبوده بلکه در حوزه های علمی، فکری و انسانی

 است.وی که هم اکنون مدیر مرکز تحقیقات راهبردی 
و قانونی خاورمیانه است، گفت : »هدف اصلی عربستان 
سعودی اصولی است که سازمان ملل آن را وضع کرده و 
عرب ها با آن موافقت کرده اند و آن همان طرح سازش 

اعراب با اسرائیل است.«

»بارزانی« مسئول وضعیت 
کردستان است

معاون دبیــر کل »اتحــاد میهنی کردســتان« عراق 
می گوید: مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان عراق 
مسئول بحران اخیر است.بوال طالبانی در نشست خبری 
روز پنجشــنبه گفت که »بارزانی همه پیامدهای همه 
پرسی جدایی کردستان از عراق را بر عهده خواهد گرفت 

و امیدواریم بعد از این رویدادها استعفا کند.«
وی در مــورد برگزاری همه پرســی جدایی گفت : این 
مسئله منطقه کردستان را وارد گرداب دودستگی های 
داخلی کرد و باعث شــد که بحران بین بغداد و اربیل 
بیشتر شود.معاون دبیر کل »اتحاد میهنی کردستان« 
عراق می گوید: مسعود بارزانی، رییس منطقه کردستان 

عراق مسئول بحران اخیر است.

تیلرسون: 

اسد نباید نقشی در آینده 
سوریه داشته باشد

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن سوریه ای 
بدون »بشار اسد« می خواهد.به گزارش فارس، »رکس 

تیلرسون« 
وزیر خارجه آمریکا روزپنجشــنبه گفــت که آمریکا 
سوریه ای یکپارچه می خواهد بدون آنکه »بشار اسد« 

)رییس جمهور سوریه( در آن نقشی داشته باشد.
تیلرســون که برای دیدار با »اســتفان دی میستورا« 
فرستاده ویژه سازمان ملل، به ژنو سفر کرده، مدعی شد: 
»حکمرانی خانواده اسد بر سوریه به پایان رسیده و تنها 

مسئله باقی مانده، نحوه اجرای آن است.«

حضرت آیت  ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
پنجشــنبه در دیدار با حیدر العبادی نخســت وزیر عراق، 
وحدت اقوام مختلف و حمایت دولت این کشور از نیروهای 
مردمی و جوانان مؤمن و شجاع عراقی را رمز پیروزی های 

اخیر در مقابل تروریست ها و حامیانشان دانستند.
حضرت آیت ا.. خامنه ای از اقدامات دولت عراق برای دفاع 
از حاکمیت یکپارچه و تمامیت ارضی این کشــور حمایت 
کردند و عراق را کشــوری تعیین کننــده و مهم در جهان 

عرب خواندند.
ایشــان با حمایت از تالش های دولت عراق برای توســعه  
روابط با کشــورهای همســایه و منطقه، تاکیــد کردند: 
درعین حال باید مراقب مکر آمریکایی ها باشید و هرگز به 

آنها اعتماد نکنید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: آمریکایی ها خودشان داعش 
را به وجود آوردند، اما اکنون که تروریســت ها از دولت و 
مردم عراق شکســت خورده اند، خود را با این تحول مهم، 
همراه و هم جهت نشــان می دهند؛ البته بدون تردید هر 

وقت فرصت بیابند، دوباره به عراق ضربه خواهند زد.
رهبر انقالب اسالمی با حمایت از گسترش همه جانبه روابط 
 تهــران - بغــداد در زمینه هــای مختلــف، خطــاب به 

نخســت وزیــر افزودنــد: توجه ملــت هــای منطقه به 
موفقیت های عراق، نتیجه  زحمات و شــجاعت های مردم 

عراق شما و دیگر مسئوالن عراقی است.
در این دیدار که جهانگیری معــاون اول رییس جمهور نیز 
حضور داشت، نخست وزیر عراق با اشاره به تالش های مردم 
و جوانان عــراق برای حفظ وحــدت و تمامیت ارضی این 
کشــور، گفت: با دقت کامل، از وحدت و یکپارچگی عراق 
محافظت می کنیم و همان گونه که قبال نیز به برادرانمان 
در اقلیم گفتــه بودیم، اجــازه نمی دهیم خطــر تجزیه، 

کشورمان را تهدید کند.
حیدر العبادی با تشــکر صمیمانه از حمایت های ایران در 
مبارزه  عراق با تروریســت ها، گفت: با اشتیاق کامل برای 
گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران، تالش و فعالیت 

می کنیم.
ایران با همه توان در کنار عراق می ماند

 العبــادی همچنیــن با حســن روحانی،رییــس جمهور 
کشــورمان نیز دیدار کرد. روحانی در ایــن دیدار، حضور 
و فداکاری بی وقفــه مردم، مدیریت مســئوالن و نظرات 
حکیمانه مرجعیت در عراق را در حل و فصل مشــکالت و 
بحران های این کشور حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: 

جمهوری اسالمی ایران در مسیر مبارزه با تروریسم، تقویت 
وحدت و انســجام و حفظ تمامیت ارضی عراق، همواره در 

کنار دولت و ملت این کشور بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به اراده دو دولت بر توسعه و تحکیم همه جانبه 
مناســبات و همکاری ها اظهارداشــت: تهران و بغداد می 
توانند روابط و همکاری های خــود را در همه بخش های 
اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و علم و فناوری گسترش 

دهند.
روحانی با بیان اینکه امروز کشــور عراق به تدریج در حال 
خروج از مسائل شــدید امنیتی و مشکالت داخلی است و 
باید در راستای بازسازی عراق و توسعه مناسبات و روابط 
منطقه ای این کشــور تالش شــود، تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران با همه توان و قدرت آمادگی دارد تا در روند 
بازسازی و توسعه عراق مشــارکت کرده و در کنار دولت و 

ملت این کشور باشد.
رییس جمهــور آمادگی شــرکت های ایرانی بــرای ارائه 
خدمات فنی مهندسی بیشــتر در عراق را مورد تاکید قرار 
داد و اظهارداشــت: تقویت روابط بانکی دو کشور با هدف 
توسعه و تســهیل در روابط تجاری و اقتصادی فی مابین و 
نیز تسهیل در صدور روادید برای گسترش ارتباط مردم دو 

کشور ضروری است.
تولد یک عراق قدرتمند

در ادامه این سفر نخست وزیر عراق با علی الریجانی دیدار 
کرد. رییس مجلس شــورای اســالمی ایران در این دیدار 
ضمن تبریک جهت دستیابی به توفیقات روزافزون، افزود: 
در دوران مسئولیت شما، عراق به سه دستاورد مهم دست 
یافت که این دســتاوردها در تاریخ به یادگار باقی خواهد 
ماند. مقاومت ملت عراق به دنیا نشــان داد که عراق دارای 
قدرتی است که هیچ کس نمی تواند به آن تعرضی داشته 
باشد.رییس مجلس شورای اســالمی افزود: دستاورد اول 
اینکه شــرایط را در عراق به گونه ای رقم زدید که دست 
تروریســت ها را از عراق کوتاه کردید؛ هرچند در برخی از 
نقاط هنوز تحرکاتی وجود دارد، اما با تدابیر شما به زودی 

این مناطق هم از وجود آنان پاک خواهد شد. 
رییس قوه مقننه دستاورد دوم را جلوگیری از تجزیه عراق 
خواند و تصریــح کرد: با درایت و تدابیر الزم توانســتید از 

تجزیه عراق جلوگیری کنید. 
وی یادآور شد: سومین دستاورد قدرت نظامی عراق است 
که متکی بر مردم اســت و حفظ آن برای صیانت از عراق 
اهمیت زیادی دارد. الریجانی متذکر شــد: اگرچه حضور 
تروریست ها برای شما هزینه هایی را در برداشت، اما باعث 
شد تا از درون این مشکل، یک عراق قدرتمند متولد شود 
و حال زمان آن رسیده تا شرایط را برای بازسازی و توسعه 

اقتصادی فراهم کنید.
گفتنی است؛ صبح روز گذشــته نخست وزیر عراق با دیگر 
مقامات بلند پایه ایران از جمله ســردار قاســم سلیمانی، 
فرمانده قرارگاه قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی 

دیدار کرد.

   ســه روز پیش حیدرالعبادی، نخســت وزیر عراق برای گفت و گو با مقامات ایرانی وارد تهران شد و 
دیدارهای مختلفی با مسئوالن ایرانی داشت. العبادی در این سفر به دیدار رهبر انقالب نیز رفت. 

ماجرای رونمایی از پالک منزل پدری رییــس جمهور در زادگاهش، 
حسابی خبرساز شده است و چهره های مختلف و عمدتا مخالف دولت 

به این ماجرا واکنش نشان دادند. 
در همین زمینه، نماینده ســابق مجلس به رونمایی از پالک منزل پدر 

روحانی واکنش نشان داد.
 احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر 
خود به موضوع رونمایی از پالک منزل پدری حجت االســالم روحانی 

رییس جمهور واکنش نشان داد.
وی در این پیام نوشته  است: رونمایی از پالک ماندگار منزل پدر روحانی 

به دست معاونش اصغر مونسان
امام علی)ع( فرمودند: بر صورت مداح خویش خاک بپاش

آقای روحانی به شما هم می فرماید!

واکنش توکلی به رونمایی از پالک منزل 
پدری روحانی؛ 

شما هم خاک بپاش

خبرگزاری صدا و ســیما : پلیس ایتالیا، حمید معصومی نژاد، خبرنگار 
خبرگزاری صدا و سیما را در فرودگاه میالن بازداشت کرد.

 معصومی نژاد که برای شرکت درمراسم تدفین یکی از بستگانش به ایران 
آمده بود، امروز بعد از بازگشت به ایتالیا در فرودگاه میالن از سوی پلیس 
این کشور بازداشت شد.معصومی نژاد در گفت وگویی تلفنی با سرویس 
بین الملل خبرگزاری صدا و سیما گفت: پلیس به دلیل واقعی بازداشتش 
اشاره ای نمی کند و او همچنان دربازداشت است . حمید معصومی نژاد 
گزارشگر و خبرنگار ایرانی ساکن رم اســت. وی در سال 68 برای ادامه 
تحصیل به ایتالیا مهاجرت کرد که این ســفر دائمی شد، اما در آنجا نیز 
برای کشور به خدمت پرداخت و در حال حاضر یکی از گزارشگران خالق 

صدا سیماست. 
گفتنی است معصومی نژاد پس از 2 ساعت بازداشت، آزاد شد.

خبرنگار صدا و سیما در 
ایتالیا بازداشت و آزاد  شد

دیدگاهبسیجسیاست خارجه

 نخست وزیر عراق در ایران با مسئوالن کشورمان دیدار کرد؛

ایران در عراِق پسا داعش
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با مسئوالن

نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی در اصفهان گشایش یافت
اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت، همزمان با دهمین 
نمایشگاه آسانسور و پله برقی در محل نمایشگاه های اصفهان واقع در پل شهرستان 

افتتاح شد.

استاندار اصفهان خبرداد:

وجود یک واحد صنفی به ازای 
هر ۲۰ نفر در استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت: واحدهای تجاری استان از بُعد 
تعداد، محل اســتقرار و نوع واحد، وضعیت قابل قبولی 
ندارند و باید ساماندهی واحدهای صنفی در دستور کار 

قرار گیرد.
رسول زرگرپور در جلسه ساماندهی واحدهای صنفی 
اســتان، با اشــاره به آمار واحدهای صنفی در استان و 
کشور، اظهار کرد: براساس آمار، در دنیا به ازای هر 400 
نفر، یک واحد صنفی وجــود دارد که این آمار در ایران 
به ازای هر 40 نفر است. وی ادامه داد: براساس آمار، در 
استان اصفهان به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی وجود 
دارد. وی با اشاره به مشــکل هایی که تعدد واحدهای 
صنفی در استان به وجود آورده است، عنوان کرد: این 
تعدد مشکالتی از قبیل تورم، تعطیلی برخی واحدهای 

صنفی و افزایش قیمت کاالها ایجاد می کند.
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: رقابــت شــدید این 
واحدهای صنفی، موجب ارائــه اجناس بی کیفیت به 
مصرف کنندگان خواهد شد. زرگرپور خاطرنشان کرد: 
این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررســی قرارگرفته و 
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت که استقرار 
واحدهای تجاری، چه از بعد تعداد و محل استقرار و چه 
از نظر نوع واحد، در اصفهان و شــهرهای بزرگ استان 
وضعیت قابل قبولی ندارند و ساماندهی این واحدهای 

صنفی ضروری است.
وی با بیان اینکه در طرح های تفضیلی و شهرســازی 
محدودیتی درخصوص واحدهای صنفی ایجاد نشــده 
اســت، افزود: الزم است در ۱0 شــهر بزرگ استان با 
اولویت اصفهان سرانه تجاری مشخص شود و اگر این 
میزان، از سرانه استاندارد باالتر است، هرگونه تبدیل به 
تجاری متوقف یا جایگزین شود. استاندار اصفهان با بیان 
اینکه متراژ واحدهای تجاری باید برحســب نوع شغل 
مشخص باشد، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مورد 
نیاز، اصالح در کمیســیون ماده ۱00 و ماده 5 است تا 
برای نوع واحدهای تجاری در خیابان های تازه تاسیس 

محدودیت هایی صورت گیرد.

با گذشت نیم قرن از ایجاد نخستین  کارخانه تولید صنعتی کفش در ایران فاطمه کاویانی
به منظور توسعه اشتغال زایی و افزایش صادرات آن، نه تنها 
هیچ یک از این اهداف محقق نشد، بلکه روز به روز وابستگی 
ایران به محصوالت خارجی در زمینه تهیه و تامین کفش 
بیشتر شد و آن تعداد معدود و محدود کارخانه های تولید 

کفش نیز به مرز تعطیلی رسیدند.
تصور عموم بر این است که در صورت احساس نیاز به نوعی 
کاال یا صنعت، واردات آن صورت می گیرد و این درحالی است 
که واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. این روزها شاهد 
تعطیلی واحدهای تولید کفش های صنعتی و دست دوز 
هستیم که مهم ترین عامل آن شاید واردات بی رویه کفش های 
بی کیفیت اما ارزان قیمت چینی به این بازار باشد؛ داستانی 
تکراری و غم انگیز که دیگر پای ثابت تعطیلی واحدها و 

صنایع در استان و کشور شده است. 
اصفهان نیز که روزگاری قطب تولید کفش کشور لقب 
داشت و پس از تبریز دومین تولیدکننده کفش بود، در 
این روزها گرفتار رکود و نابسامانی شده است؛ به نحوی که 
به گفته فعاالن صنعت کفش، طی سال های اخیر بسیاری 

از تولیدکنندگان اصلی کفش در این شهر از حرفه خود 
کناره گیری کرده و برای گذران زندگی خود به حرفه های 
دیگر روی آورده اند. از سوی دیگر کمبود مواد اولیه و 
مشکالت گمرکی و امور مالیاتی و نبود تکنولوژی جدید 
نیز موارد دیگری است که فشاری مضاعف بر این صنعت 
وارد کرده است.  اگر چه تولید کفش، صنعت سبز و بدون 
آالیندگی محسوب می شود، اما از این نظر چندان توجهی به 
آن صورت نمی گیرد. اصوال صنعت کفش، صنعتی با بازدهی 
طوالنی مدت است؛ یعنی نیازمند زمان برای رسیدن به اصل 
سرمایه و به دنبال آن، سوددهی است و این موضوع سبب 
شده کمتر کسی برای سرمایه گذاری به سمت این صنعت 
جذب شود. صنعت کفش در تمام دنیا، صنعتی اشتغال زا 
محسوب می شود که کشورهای مختلفی مانند چین، آمریکا، 
هند و بسیاری کشورهای دیگر که جمعیت مناسبی دارند، به 
آن توجه ویژه دارند. در کشور ما نیز اشتغال زایی این بخش 
رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد؛ اما به دلیل 
رکوداقتصادی و مشکالت موجود در زمینه تولید، تاکنون 

شاهد اتفاقات خاصی نبوده ایم. 
در این بین رییس اتحادیه کفاشان دست دوز، از زمینه تولید 

400 میلیون جفت کفش در کشور خبر می دهد و می گوید: 
با توجه به مصرف 250 میلیونی ایران، نیازی به واردات کفش 
نداریم. اکنون ساالنه حدود 500 میلیون دالر کفش قاچاق 
وارد کشور می شود که این کاالها از کشورهای مختلفی از 
چین گرفته تا ایتالیا به بازار ما راه پیدا می کنند. در مقابل 
این حجم واردات قاچاق، صادرات ایران در حوزه کفش، 
 تنها به ۱20 میلیون دالر به کشورهای همسایه محدود 

می شود.
رسول شجری ادامه می دهد: اکنون در بازارهای داخلی 
حدود ۷5 تا ۸0 درصد انواع پاپوش ها تولید شده و ما سهم 
چشمگیری از بازار را در دست داریم؛ با این حال ظرفیت های 
تولیدی ما به شکل 50 درصدی در حال حرکت هستند و 
اگر ساماندهی های الزم صورت گیرد، امکان افزایش حجم 
صادرات نیز مهیا خواهد بود و درصورت حمایت دولت، این 

امکان وجود دارد که اشتغال در این بخش دو برابر شود.
در کنار صنعت کفش اما کفش دست دوز داستان دیگری 
دارد؛ چرا که نه تنها عنوان »صنعت« را به دوش می کشد بلکه 
هنری از این مرز و بوم را به نمایش می گذارد که بسیار نادیده 
گرفته شده است؛ هنری که می توانست صنعت را دستخوش 

تحوالت خود قرار دهد اما این گونه نشد.
واحدهای صنعتی از این دست درحالی یک به یک و در 
مقابل چشم دولتمردان و نمایندگان متعهد و دلسوز به رکود 
می روند که کشورهای دیگری همچون چین توانمندسازی 
واحدهای مشابه را در دستور کار خود قرار داده اند و امروز و 
در روزهایی که رهبری به اقتصاد مقاومتی امر می کنند، همه 

نشسته و ناله می کنند و 
توپ را در زمین دیگری می 
اندازند و این چشم بادامی 
ها هستند که در راستای 
اقتصاد مقاومتی، تالشی دو 

چندان می کنند. 
 اساسا تجربه و دانش کسب 
و کار ثابت کرده که توسعه 
صنایع کوچک مثل کفش 
هزینه کمی دارد و با ایجاد 
این کارگاه ها در مدت زمانی 
کم، افراد زیادی را می توان 
جذب کار کرد، بدون آنکه 
دغدغه هزینه سرسام آور 
بزرگ  کارخانجات  ایجاد 
را در شرایط سخت فعلی 
داشته باشیم. هر کارگاه 

کفاشی کوچک می تواند بین سه تا ۱0 نفر را به کار مشغول 
کند؛ درنتیجه با افزایش تعداد این مراکز تولیدی، از میزان 

بیکاری نیز کاسته خواهد شد.

رکود، کمر صنعت کفش را شکست؛

 وضعیت قرمز صنعت سبز در اصفهان

پرداخت ۲۰۰میلیارد ریال تسهیالت 
به پلی اکریل اصفهان 

بحران بزرگ ترین تولیدکننده نخ و پلی اســتر کشور، با پرداخت 
200میلیارد ریال تسهیالت پایان گرفت.

مدیرعامل شــرکت پلی اکریل گفت: پیش از ایــن، 200 میلیارد 
ریال تسهیالت به این واحد صنعتی پرداخت شده بود و اکنون هم 
با پرداخت 200میلیارد دیگر، امیدواری کارگران برای بازگشت به 

کار افزایش یافته است.
محسن رجایی افزود: این شرکت مجهز به دو خط تولیدی است که 
اکنون یک خط آن به طور کامل وارد مدار تولید شده و خط دیگر 

هم برای رفع عیوب فنی در دست تعمیر است.
وی گفت: طی انعقاد قراردادی با شــرکت پاالیش نفت اصفهان از 
هفته ســوم آبان، ماهانه دو هزار تن ماده اولیه این شرکت، تامین 
 و زمینه تولید ســه هزار تن نــخ و الیاف پلی اســتر در ماه فراهم 

می شود.
مدیرعامل بزرگ تریــن تولیدکننــده نخ و اکریلیــک، ظرفیت 
 تولید ســاالنه  نخ وپلی استر این شــرکت صنعتی را ۷0هزار تن 
در ســال بیان کــرد و گفــت: تاکنــون ۸60 کارگر بــه محل 
کار خود بازگشــتند و تا دی ماه بــا راه اندازی بخــش اکریلیک، 
 بیش از هزار کارگر بیکار در شــرکت پلی اکریل مشــغول به کار 

می شوند.
شــرکت پلی اکریل اصفهان از ابتدای امســال به ســبب بحران 
نقدینگی و توقف خطوط تولید، به طور موقت تعطیل شد و حدود 

دو هزار کارگر به بیمه بیکاری معرفی شدند.

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

6،640،000 ریالنیم سکه

3,727,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،221،120 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

بازار

قیمت انواع پلوپز

  980.000
ریال

MRC135 متئو مدل

 1.790.000
ریال

پارس خزر مدل 
RC-101TSP

 3.180.000
ریال

MY- ميديا مدل
13CS602W

اگر چه تولید 
کفش، صنعت سبز 
و بدون آالیندگی 

محسوب می 
شود، اما از این 

نظر چندان 
توجهی به آن 

صورت نمی گیرد

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 960/6006
 و 960/6007 و 960/6008 

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزیابی کیفی توان طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تســت و راه اندازی پست 960/6006
)AIS/DCS( 230/63/20 کیلوولت مهیار

دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 3 نیرو و 
حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارزیابی کیفی توان احداث بانک های خازنی 20 کیلوولت در پست های فوق توزیع 960/600۷
شرکت برق منطقه ای اصفهان

دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 5 نیرو و 
حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارزیابی کیفــی توان تأمین تجهیــزات نگهدارنده کابل تونــل کابل زیرزمینی 960/600۸
پاکدل- طالقانی

تأمین کننده می بایســت ســازنده داخلی تجهیزات موضوع فراخوان 
ارزیابی باشد

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 
کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 
خواهد بود. ) اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی)توکن(: مرکز راهبری و پشــتیبانی: 4۱934-02۱ دفتر ثبت نام: ۸۸969۷3۷ و ۸5۱93۷6۸-02۱ تماس با 

کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 03۱-3626994۸( 
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9 روز شنبه مورخ 96/0۸/06 لغایت ساعت ۱6 روز چهارشنبه مورخ 96/0۸/۱۷ 
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر 
تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 96/09/04 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری ونسخه فیزیکی آن در موعد مذکور 
)ساعت 9 روز شنبه مورخ 96/09/04( به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ها:
 ۱- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد 

و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.erec.co.ir
www.tavanir.org.ir

http://iets.mporg.ir
www.setadiran.ir

شرکت توزیع برق  منطقه ای اصفهان

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان گفت: گفته شده پولی را که 
حکومت برای بازسازی و بهسازی عتبات در کشورهای دیگر هزینه می کند، در 
کشور به نیازمندان بدهد؛ در صورتی که این پول را خود مردم و به نیت ساخت 
عتبات پرداخت می کنند و نمی توان آن را در جایی غیر از این نیت مصرف کرد.

مصطفی نوریان اظهار داشت: از سال ۸5 تاکنون حدود 50 هزار میلیارد تومان 

در عتبات عالیات عراق هزینه شــده اســت که تمامی آنها از محل نذورات و 
کمک های مردمی بوده و ریالی از این مبلغ از طرف دولت تخصیص نیافته است.

نوریان اضافه کرد: ۱0 کارخانه سنگ استان اصفهان و قم، وظیفه تامین سنگ 
مورد نیاز عملیات های عمرانی عتبات را بر عهده  دارند که اگر از آنها این مقدار 

سنگ خریداری نمی شد، چه بسا در این شرایط رکود، تعطیل می شدند. 
وی از زائران درخواست کرد که پول خود را در ضریح عتبات نریزند و توضیح 
داد: پول ضریح ائمه در عراق به صورت سنتی برای معاش نیازمندان همان شهر 

مصرف می شود و به دست ستاد نمی رسد.

دولت ایران برای عتبات یک ریال هم هزینه نمی کند؛

تاثیر ساخت حرم ائمه در اشتغال زایی

مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید، از پرداختن تســهیالت همه متقاضیان 
واجد شرایط در روستاهای باالی 25 خانوار تا پایان سال جاری خبر داد.

اصغر نورالــه زاده در جمــع مالــکان واحدهــای تولیــدی و صنایع خرد 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، با تاکید بر اراده مسئوالن برای توجه 
به مناطق روستایی گفت: دولت الیحه ای برای اختصاص ۱/5میلیارد دالر از 
محل صندوق توسعه، تقدیم مجلس شورای اسالمی کرده بود که آیین نامه 

اجرایی آن فردا ابالغ می شود.
وی طرح های گردشــگری، صنایع دســتی، معادن کوچک، گالب گیری و 
بوم گردی را از این محل قابل اجرا عنوان کرد و افزود: کسب و کارهای عمومی 
بیشــتر مورد توجه صندوق کارآفرینی است و البته شرکت های دانش بنیان 
نوپای مرتبط با این کسب و کارها نیز می توانند از فرصت استفاده کرده و رونق 

بیشتری پیدا کنند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در ادامه بیان کرد: بیشــترین طرح های 
مشارکتی و غیرمشارکتی کشور، در آران و بیدگل و کاشان است؛ به طوری که 
امسال ۱۱ طرح به میزان 300 میلیارد ریال در روستاهای این منطقه تصویب 

شده و در کشور پیشتاز هستند.
وی اضافه کرد: طرح های خوبی تهیه و تصویب شده که تامین تضامین بخشی 
از پرونده ها صورت گرفته و پرداخت تسهیالت پرونده های تکمیل در هفته 

جاری صورت می گیرد.
نوراله زاده همچنین گفت: 30 میلیارد ریال تسهیالت حمایتی سال گذشته 
در کاشان پرداخت شد و امسال نیز نزدیک به 30 میلیارد ریال در زمینه تولید 

و اشتغال تسهیالت به این منطقه اختصاص می یابد.

 خبر 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:

تسهیالت اشتغال روستاهای باالی ۲5 
خانوار، تا پایان سال پرداخت می شود

م الف: 100578

)شماره 200961188000031 و 200961188000032 و 200961188000033 در سامانه ستاد(

نوبت اول 

صنعت
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»ابراهیم«، اواخر امسال روانه بازار موسیقی می شود
جدیدترین آلبوم محسن چاوشی که مراحل اخذ مجوزهای الزم را نیز گذرانده، »ابراهیم« 
نام گرفته است. این آلبوم تا اواخر امسال روانه بازار موسیقی کشور خواهد شد وشعار آن، از 

سروده های حسین صفا انتخاب شده است.

 کاری که یک کاکتوس 
با مهراب قاسمخانی کرد

مهراب قاسمخانی نویسنده و فعال شبکه های اجتماعی، در اینستاگرامش 
خاطره ای جالب از نگهداری گیاه کاکتوس تعریف کرد که خواندنش خالی 

از لطف نیست.  قاسمخانی نوشت:
»گل و گیاه کال به من نمیان. از همون اولش هم هر گلدونی واسه خونه مون 
می خریدیم، هر چقدرم که بهش می رســیدم، یا خشک می شد یا کچل 
می شد... تا اینکه چند سال پیش یکی برام دو تا گلدون کوچیک کاکتوس 
کادو آورد. به خودم گفتم این دفعه دیگه باید از پس اینا بر بیام. یعنی دیگه 
گیاهی که وســط بیابون بدون آب زنده می مونه رو اگه نمی تونستم نگه 
دارم باید می رفتم می مردم. این شد که نگهداری از کاکتوس ها رو طبق 
تحقیقاتی وسیع در اینترنت شروع کردم؛ آب مناسب، دمای مناسب، نور 
مناسب و همه چی رو طبق دستور انجام می دادم و می دونید چی شد؟... 
دو سال گذشت و کاکتوس ها خشک که نشــدن هیچ، به همون تازگی 
روز اولشون موندن. نمی دونید چقدر به خودم افتخار می کردم. فقط یه 
مشکل کوچیک باهاشون داشتم، اونم اینکه بزرگ نمی شدن، که البته تا 
همین جاش هم خیلی راضی بودم... این خوشحالی ادامه داشت تا یه روز که 
داشتم آب می دادم بهشون، یهو یکیشون افتاد رو زمین. زود ورش داشتم 
و دوباره گذاشتم لب پنجره و نگاه کردم دیدم حالش خوبه؛ فقط خاکش 
کمی به هم ریخته بود. اومدم خاکش رو مرتب کنم، دیدم یه چیز سفیدی 
زیرشه. یواش خاک رو زدم کنار... یونولیت بود؟! دیگه احتماال بقیه اش رو 
خودتون می تونید حدس بزنید که وقتی بعد از دو سال زحمت و عشق و 
امید متوجه بشی داشتی از دوتا کاکتوس پالستیکی نگهداری می کردی، 

چه ضربه روحی سختی بهت وارد میشه...«

اینستاگردی

تلویزیون

»گلشيفته« به شبكه نمایش خانگی 
می آید

 بهروز شــعیبی کارگردان و بازیگر ســینما، این روزها مشــغول 
پیش تولید سریالی برای شبکه نمایش خانگی با عنوان »گلشیفته« 

است.
»گلشیفته« اولین سریال شعیبی در  شبکه نمایش خانگی است 

که پربازیگر خواهد بود و در ژانر کمدی- اجتماعی تولید می شود.

چهره ها

سخنگوی شورای شهر:

نبودن فضای مناسب، مانع 
خدمت به هنرمندان است

 به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، 
سخنگوی شــورای شــهر اصفهان گفت: حوزه هنری 
استان اصفهان در کنار شــهرداری و شورای این شهر 
می تواند حلقه خوبی را برای انجام فعالیت های فرهنگی 
تشکیل دهد. مهدی مقدری ادامه داد: با گفتمان بیشتر 
و تشکیل جلسات دیگر و انعقاد تفاهم نامه می توانیم به 
فصل مشترکی در انجام این همکاری ها برسیم و البته 
در  فضای فرهنگی شهر اصفهان، باوجود نام گذاری آن 
به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی، به ویژه در 

امر سخت افزاری با چالش های بزرگی روبه رو هستیم.
وی همچنین افزود: با آنکه شهرداری اصفهان فضاهای 
فرهنگی مانند فرهنگ ســراها و تاالر هنر را در اختیار 
دارد، اما این شهر در انجام فعالیت های بهتر فرهنگی و 
هنری سازه موثری ندارد و انجام حرکت های مشترک 
با شــهرداری و اداره ارشــاد، می تواند ما را به افزایش 
استانداردها در این امر برساند. مقدری با اشاره به افزایش 
جمعیت این شهر و نیازهای فرهنگی مردم خاطرنشان 
کرد: باید با کمک سه مجموعه شورای شهر، شهرداری و 
ارگان های فرهنگی مانند ارشاد، به انجام عملیات های 
مهــم در فضای فرهنگی شــهر پرداخــت. وی نبودن 
فضای مناسب در شــهر را مانع خدمت رسانی بهینه به 

هنرمندان شهر اصفهان عنوان کرد.

طی هفته گذشته؛

»خفه گی« یک ميلياردی شد
فیلم سینمایی »خفه گی« اواخر هفته گذشته با فروش 
210 میلیون تومان، پرفروش ترین روز اکرانش را پشت 
سر گذاشــت تا مجموع فروش این فیلم از یک میلیارد 
تومان هم بگــذرد. فیلم فریدون جیرانی با 76 ســالن 
طی یک هفته نخســت اکرانــش،  795 میلیون تومان 
در تهران و 230 میلیون تومان در شهرستان ها فروش 
داشته است. در خالصه داستان »خفه گی« چنین آمده: 
»مسعود سازگار همسرش را که ظاهرا دیوانه شده در این 

بیمارستان بستری می کند. 
صحرا مشرقی وقتی با همسر مسعود آشنا می شود، پی 
به حقایقی عجیب از زندگی آنها می برد و ناخواسته وارد 

ماجراهایی می شود...«

پریسا دارویی، دبیر طرح موزه و مدرسه و عضو هیئت علمی 
دانشگاه هنر اصفهان، در حاشیه برگزاری نمایشگاه آثار طرح 
تعاملی موزه و مدرسه که با همکاری دفتر تخصصی هنرهای 
تجســمی و خانه کودک و موزه هنرهای معاصر وابســته به 
سازمان فرهنگی-تفریحی شهرداری اصفهان برگزار شد، به 
شش ماه پیش و زمان آغاز طرح موزه و مدرسه در محل موزه 
هنرهای معاصر اشاره و اظهار کرد: کودکان در بدو ورود، ضمن 
معرفی بنا و قدمت آن، با واژه های موزه یا هنرهای معاصر آشنا 
شده و از نزدیک بنا را مشاهده کردند. وی با اشاره به آشنایی 
کودکان با گونه های مختلف هنــری، افزود: این آموزش ها به 
صورت پرسش و پاسخ همراه با فرهنگ سازی با مشارکت آنها 

در برنامه انجام گرفت.عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، 
پس از اشاره به ورود کودکان به گالری های مختلف و آشنایی 
آنها با موزه گردی، ادامه داد: کودکان در این گالری ها به نحوه 
مشاهده، چگونگی شناسایی هویت هر اثر و شناسنامه آنها آشنا 
شده و در هر گالری، همان هنر و تکنیک برای کودکان آموزش 
داده می شــد. وی با اشاره به توجه بیشــتر به دست بافته ها و 
آشنایی کودکان با اصول زیبایی شناســی موزه ها، گفت: به 
منظور ماندگاری آموزش به کودکان در هر گالری متناســب 

با موضوع آنان اجازه تجربه عملی کار به کودکان داده می شد.
دارویی، به چاپ نقاشی کودکان روی لباس، لیوان یا پیکسل 
اشاره و بیان کرد: برای ثبت خاطرات کودکان نیز در انتها عکس 

یادگاری در همان موزه به ثبت می رسید.
وی در پایان با اشــاره به چاپ مجموعه آثار کودکان در کتاب 
موزه و مدرسه، خاطر نشان کرد: این کتاب در آستانه بازگشایی 

نمایشگاه طرح تعاملی موزه و مدرسه رونمایی شد.
همچنین در این نمایشگاه، هنرنمایی کودکان با تئاتر زیبای 
»سرزمین عجیب و غریب« با اجرای نهال وهابی، فرنیا شیرانی 
و روژان کرمی صورت گرفت که با اســتقبال گرم کودکان و 

خانواده ها همراه بود.
پس از اجرای نمایشــی از جلیل جــوکار، عضو هیئت علمی 
دانشگاه هنر اصفهان و از اساتید معروف هنرهای تجسمی در 
حاشیه نمایشگاه با تشکر از مسئوالن و توجه آنان به ایده موزه 
و مدرسه، از آن به عنوان رویدادی بنیادین یاد و اظهار کرد: به 
جرئت می توان گفت کودکانی که در این طرح شرکت کردند 
در آینده به هنرمندان سرآمدی  تبدیل شده و بر تارک هنر این 

سرزمین و شاید جهان خواهند درخشید.
وی با تاکید بر تعامل دو جانبه موزه و مدرســه، افزود: حلقه 
متصل کننده تعامل بین موزه و مدرسه، دانش آموزان هستند 
که می توان از فکر و فطرت پاک آنان برای پیشرفت استفاده 

کرد.
 هنردرمانی با هنرهای تجسمی

عضو هیئت علمی دانشــگاه هنر اصفهان، هنرهای تجسمی 
را عامل گســترش پنج قدرت ذهنی دانســت و تصریح کرد: 
هنرهای تجسمی موجب فعال شدن پنج بخش مغز از قبیل 
تفکر، تحلیل، تجسم، ابتکار و انطباق می شود که الزمه پرورش 

دانشمند است.
وی پرداختن به هنرهای تجسمی را نوعی هنردرمانی عنوان 
کرد و افزود: پرداختن به این هنر، موجب شفاف سازی ذهن 
جامعه و آماده ســازی ذهن کودکان برای یادگیری علوم پایه 

می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

هنرهای تجسمی، عامل گسترش پنج قدرت ذهنی است

تحدید حدود اختصاصی
8/118  چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانــه شــماره 10302/9 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نــام زهره بهارزاده فرزنــد مرتضی و غیره در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره 
139660302027001739 و 13960203027001742-96/2/18  مفــروز گردیده 
اینک بنا به دستور  قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در  چهارشنبه  مورخ 96/9/1 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
 آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار می گــردد که در روز و
 ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد 
و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض 
 ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع
 ذیصلــح قضایی گواهــی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نماید. 
م الف:24162 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)179 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/6  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک 7741/358 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مجتبی فضل الهی شهرســتانی فرزند علی اکبر در 
جریان ثبت است طبق رای شماره 139660302027004254-96/4/18  مفروز گردیده 
به علت عدم انجام تحدید حدود به عمل نیامده  اینک بنا به دستور  قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در  دوشنبه  مورخ 96/8/29 
ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصلح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. م الف:23420 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/5  چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  12836/2  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام خانم جهان روغنی ابری فرزند چراغعلی در 
 جریان ثبت است طبق رای شماره 139660203027005023-96/5/4  مفروز گردیده

 به علت عدم انجام تحدید حدود به عمل نیامده  اینک بنا به دستور  قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در  دوشنبه  مورخ 96/8/29 
ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصلح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. م الف:23401 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/33 مشخصات محکوم علیه: کمال الدین کریمی نام پدر حسین، نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان، مشخصات محکوم له: مصطفی اسالمی راد نام پدر حسیین، نشانی محل 

اقامت: آران و بیدگل، عباس آباد، خیابان شــهید ملکیان، مصطفی اسالمی راد، محکوم 
به: به موجب رای شماره 950 تاریخ 95/9/21 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
آران و بیدگل که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ سی و 
پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 91/12/10 لغایت یوم الوصول آن و نیز خسارات دادرسی آن، ضمنا نیم عشر اجرائیه 
محاسبه و وصول گردد. رای صادره غیابی است، ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید.م الف: 5/2/96/521 حوزه سوم شورای حل اختالف آران 

و بیدگل)200 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/115 در خصوص دادخواست آقای محمود مصلح آرانی فرزند آقا محمد با وکالت آقای 
سید محسن هاشمی نژاد به طرفیت آقای 1. مهدی عارفی نیا فرزند ذبیح اله 2. علی محمد 
رزاقی به خواسته مطالبه مبلغ شــصت وچهار میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
1983/210745  مورخ 95/07/20 عهده بانک تجارت به انضمام خســارات دادرسی و 
تاخیر تادیه . با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور 
و گواهینامه ی عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود 
چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل و امضای خوانده ردیف 
دوم در ظهر چک و با عنایت به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به 
حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه مذکور و با استضهار از اصل استصحاب – در مورد اشتغال ذمه خواندگان – و 
اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان 
نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی بعمل 
نیاورده اند. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 
320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر 
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان 
می باشد . م الف: 5/2/96/530  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

، زهره گرامی نوش آبادی)339 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/114 در خصوص دادخواست آقای محمود مصلح آرانی فرزند آقا محمد با وکالت آقای 
سید محسن هاشمی نژاد به طرفیت آقایان 1. محمد رضا قلیچیان فرزند علیرضا 2. علی 
محمد رزاقی به خواســته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
1578/386224/33 مورخ 95/04/31 عهده بانک ملت  به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه . با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک مذکور 
و گواهینامه ی عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود 
چک مستند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل و امضای خوانده ردیف 
دوم در ظهر چک و با عنایت به اینکه امضاهای مذکور مصون از تعرض مانده و با التفات به 
حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه مذکور و با استضهار از اصل استصحاب – در مورد اشتغال ذمه خواندگان – و 

اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نگردیده است و خواندگان 
نیز علی رغم وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی بعمل 
نیاورده اند. النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 310 و 311 و 313 و 
320 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر 
مبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این شهرستان 
می باشد . م الف: 5/2/96/529 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 

، زهره گرامی نوش آبادی )338 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/64 در خصوص پرونده کالسه 960740 خواهان طناز انصاری پور دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت فرهاد اسکندری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
96/9/11 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 23980 
 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )116 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/95  شماره ابالغنامه: 9610106836906163 شماره پرونده: 9509986836901249 
شماره بایگانی شعبه: 951419  خاهان فاطمه مرادی غریب وند دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمد تقی حاتمی غریبوند به خواســته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
خانواده اصفهان ارجاع و به کالســه بایگانی پرونده ثبت گردیده و وقت رســیدگی آن 
مورخه 1396/09/20 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی
 می شود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی و معرفی داور حاضر گردد. م الف: 23904 شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/63 شماره ابالغنامه:9610106797200786 شماره پرونده:9609986797200330 
شــماره بایگانی شعبه:960330  ابالغ شــونده حقیقی: حســن اورک فرزند خداوردی 
 به نشانی خمینی شــهر خیابان عماد سیادت – عماد ســیادت 16- خیابان سردار اسعد 
بختیاری – تالش غربی- جنب فروشــگاه خانواده- جنب ســوپری شــاهمحمدی 
)فعاًل مجهول المکان(، تاریخ حضور:1396/09/11 شــنبه ســاعت: 17 ،محل حضور: 
اصفهان- خیابان ســجاد- خیابان آیــت ال ارباب- روبروی مدرســه نیلی پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالک 57، در خصوص دعوی علی اکبــر رضوانی بروجنی به طرفیت 
شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شــوید. م الف:23982 
 شــعبه 42 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) مجتمع شــماره یــک( ) 95 کلمه، 

1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/96 شماره درخواست:9610460350900114 شماره پرونده:9409980350901159 
شماره بایگانی شعبه:941289  در خصوص دعوی خواهان ها خانم طاهره نوری و سید 
حسن احمدی با وکالت آقای سید احمد حسینی خالصی به طرفیت خواندگان مجید کشاورز 
وامید توکلی و بانک قرض الحسنه مهر وکریم بی غم و اداره ثبت استان و شرکت سیار 
صدر اصفهان به خواسته ابطال اجرائیه و اعسار هزینه دادرسی دادخواستی را به شعبه 9 
حقوقی اصفهان تقدیم نموده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1396/9/27 راس 
ساعت 11 دارای وقت رسیدگی می باشد نظر به مجهول المکان بودن خواندگان و بنا به 
درخواست خواهان با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در جراید 
 کثیراالنتشــار چاپ تا خوانده ضمن اطالع از زمان رسیدگی در جلسه دادگاه) اصفهان- 
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 
سوم- اتاق شماره 352( حاضر گردد.  م الف:23903 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 149 کلمه، 2 کادر(
مزایده

8/65  اجرای احکام شعبه 4 مدنی اصفهان در پرونده کالسه 962466 ج/4 له آقای یاسر 
قربانی فرزند علی علیه 1- آقای نریمان 2- احسان 3- پیمان 4- خانم ندا 5- نازیال همگی 
عموزیدی فرزند عزیز 6- خانم کبری عشاقی فرزند صفرعلی به نشانی: اصفهان – خیابان 
جی- خیابان سروستان- بن بست احســان- پالک 21 به کدپستی: 8199918461 در 
نظر دارد جلسه مزایه ای در خصوص فروش پالک ثبتی 2926-15201 در بخش 5 ثبت 
اصفهان در تاریخ 96/8/21 ساعت 8 صبح در اجرای حکام شعبه 4حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه زیرزمین اتاق شماره 
15 برگزار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک بازدید و با واریز مبلغ 
10 درصد از قیمت کارشناسی به شماره حساب سپرده دادگســتری اصفهان به شماره 
2171290210008 به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نماید و فرد یا افرادی 
برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت از قیمت کارشناسی را پیشنهاد نمایند. مشخصات 
ملک: مورد مزایده ششدانگ پالک ثبتی 15201/2926 واقع در بخش 5 اصفهان واقع 
در خیابان شاهزید ) هشت بهشت شرقی( چهار راه سعدی- نبش کوچه 39- پالک 50 
به کدپستی: 8157955564 می باشــد که با ابعاد تقریبی آن 9 * 20 متر و به مساحت 
181/9 متر مربع عرصه دارای سه طبقه ســاخت جمعًا حدود 430 متر مربع اعیانی می 
باشد و طبقه زیرزمین به مساحت 60 متر مربع با کاربری تجاری، طبقه همکف یک باب 
مغازه به مساحت 161/5 متر مربع که در زمان بازدید به صورت استیجاری در اختیار بانک 
ملی ایران )شعبه سعدی- کد 3096( قرار داشته و طبقه اول به صورت دو واحد آپارتمان 
مجزا با مجموع مساحت تقریبی 190 متر مربع ) با احتساب بالکن و پیش زدگی( می باشد. 
ساختمان با بیش از سی سال قدمت، اسکلت فلزی، نمای آجری، درب و پنجره فلزی، کف 
پله سنگ و بدنه با پوشش نهایی گچ و رنگ، کف فرش واحدها سرامیک، کابینت ام دی اف 
و تاسیسات کولرآبی، پکیج و بخاری می باشد. تجاری طبقه همکف دارای ورودی در سمت 
شمال از خیابان شاهزید ) هشت بهشت شــرقی( و واحدهای مسکونی طبقه اول دارای 
ورودی از کوچه شرقی است. الزم به ذکر است در سند مالکیت ارایه شده واحدهای تجاری 
همکف چهارباب مغازه متصل ذکر گردیده ولی در وضعیت فعلی یک باب مغازه با کاربری 
تجاری )بانک( مطابق توضیحات فوق وجود دارد همچنین در طبقه اول تعداد واحدهای 
مسکونی با حفظ مساحت از یک واحد به دو واحد تبدیل شده است. نظریه کارشناسی: با 
توجه به موارد فوق الذکر و در نظر گرفتن موقعیت، مساحت، کاربری و سایر عوامل موثر در 
کارشناسی، ارزیابی شش دانگ ملک فوق بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هشتصد و شصت 
و پنج میلیون ریال معادل دو میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار تومان 
) 2/486/500/000( برآورد و اعالم نظر می گردد. م الف:24009 شعبه 4 اجرای احکام 

مدنی اصفهان) 473 کلمه، 5 کادر(

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان اظهار 
داشت: متاسفانه در عرصه فرهنگ قرآن آ ن طور که باید، ورود پیدا 
نکرده و هنوز نتوانسته ایم با وجود بهره مندی از این همه تکنولوژی 

در این زمینه یک قدم جلو برویم.
حجت االسالم محمد قطبی افزود: امروز ابزار بسیاری در اختیار 

ما قرار دارد؛ کافی است کمی فکر کرده و خالقیت داشته باشیم.
وی بیان کرد: برای جا به جایی بشــر از ماشین به سمت هواپیما 

رفته ایم و به آنچه برای رفاه جان و جسم انسان الزم است، بیشتر از 
رفاه روح پرداخته ایم.حجت االسالم قطبی با بیان اینکه در عرصه 
آموزش روخوانی قرآن اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: با 
این وجود در یک جامعه اسالمی و یک حکومت دینی انتظار بیشتر 
است. وی افزود: در عرصه آموزش روخوانی، روان خوانی و حفظ 
قرآن، اقدامات بسیاری انجام شده، اما کار جدی صورت نداده ایم. 
رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان اظهار 

داشت: برای اینکه قرآن در متن زندگی روزمره مردم شنیده و دیده 
شود، کاری نکرده ایم و در این راه خالقیت نداشته ایم. خالقانه ترین 

کار ما خط نگاری های زیبا بوده است.
حجت االســالم قطبی گفت: ســنت های جزءخوانــی یکی از 
ارزشمندترین سنت های ایجاد شده اســت که در 10سال اخیر 
به آن پرداخته شده؛ مردم امروزه تشنه ابزار جدید هستند و اگر 

کار ارزشمندی در این زمینه صورت گیرد، به دنبال آن می روند.
وی با بیان اینکه در حوزه المان های شهری اقدامات قرآنی به ندرت 
رخ می دهد و تاکنــون اقدام جدی که بتوان بــه آن افتخار کرد، 

صورت نگرفته است.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم شعبه اصفهان:

در حوزه المان های شهری، به ندرت اقدامات قرآنی صورت می گيرد

ویژه
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ویژه 

یک شرکت فعال در صنایع پلیمر و پالستیک های مهندسی، نوعی نانومواد 
پلیمری را به تولید صنعتی رسانده و موفق به عرضه  آن به یک شرکت تولید 

سینی فن خودرو شده است.
امیر حسنجانی روشن، مدیر تحقیق و توسعه  این شرکت گفت: این شرکت با 
بیش از چهار دهه فعالیت در زمینه  تولید و ساخت قطعات تزریق پالستیک، 
از جمله شرکت های پیشــرو در صنایع پلیمری و پالستیک های مهندسی 

به شمار می رود.
وی افزود: استفاده از فناوری نانو در تولید ســینی های فن خودرو، عالوه بر 
اینکه موجب بهبود اســتحکام این قطعات می شود، کاهش وزن قطعه را نیز 
در پی دارد. همچنیــن از آنجایی که در این طرح از پلیمرهای ترموپالســت 
به جای پلیمرهای ترموست استفاده شده، قطعه  نهایی یک قطعه  قابل بازیافت 

خواهد بود.
به گفته وی، قیمت قطعه نهایی این محصول کمتر از قیمت نمونه های مشابه 
خارجی است. حسنجانی عنوان کرد: در حال حاضر میزان تولید گرانول های 
حاوی نانوذرات، ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن در ســال اســت که در صورت گســترش 

همکاری ها با شرکت های متقاضی دیگر دو تا سه برابر خواهد شد.

  ساخت قطعات داخلی خودرو 
با نانومواد ایرانی

با تغییر کدهای ژنتیکی؛

این تراشه اعضای بدن را درمان می کند

محققان تراشه کوچکی ساخته اند که می تواند اعضای بدن انسان را به طور 
لحظه ای  التیام بخشد. این تراشــه هم اکنون در موش و خوک ها آزمایش 

شده است.
کافی است تراشه روی پوست قرار گرفته و جریان الکتریکی  نیز به آن متصل 
شود. این تراشه  کدهای ژنتیک سلول های پوست زیر تراشه را تغییر می دهد. 
از سلول هایی که کد ژنتیک آنها تغییر یافته است، می توان برای درمان هر 

یک از اعضای بدن استفاده کرد. 
کل این فرآیند غیر تهاجمی بوده و تنها چند ثانیه طول می کشد. محققان با 

کمک این سلول ها توانستند پای یک موش را درمان کنند.
 در پای این موش هیچ خونی جریان نداشت. محققان سلول های پوست را به 
سلول های عروقی تبدیل کرده و به این ترتیب موفق شدند رگ های خونی را 

در پای معلول موش بازسازی کنند.

در حالی که بســیاری از دوربین های امنیتی به علت قیمــت باال و امکانات 
نه چندان مناســب خریداران زیادی ندارند، یک دوربین امنیتی ۲۰ دالری 
نظرها را به خود جلب کرده است. این دوربین که Wyze Cam نام دارد، از 
قابلیت ضبط تصاویر با دقت ۱۰۸۰ پیکسل و فیلم برداری در شب با استفاده 
از سیســتم مادون قرمز برخوردار است. دوربین یادشــده با استفاده از یک 
قابلیت خاص مغناطیســی، درصورت لزوم قادر به تعقیب سوژه و چرخاندن 
سر خود به چهار جهت بوده و با اســتفاده از یک بازوی آهنی می توان دامنه 
دید آن را کم و زیاد کرد؛ همچنین از توانایی ارســال هشدار برای مالک خود 
در صورت شناسایی صدا یا حرکت مشکوک برخوردار است و حتی می تواند 
اعالم خطرهای سیستم های شناسایی دود و مونوکســید کربن را کشف و 
برای مالک ارسال کند. خریداران این دوربین به فضای ذخیره سازی کلود به 
مدت ۱۴ روز دسترسی دارند و با هر بار شناسایی صدا یا حرکت در برابر این 
دوربین، اطالعات آن به مدت ۱۵ثانیه ضبط می شود. ضبط مداوم اطالعات با 
نصب کارت حافظه و دریافت این داده ها از راه دور ممکن است. این دوربین 
۲۰دالری می تواند صداهای محیط اطراف را نیز ضبط کند؛ بنابراین گزینه ای 

مناسب برای خرید محسوب می شود.

علم پژوهی

آتش بازی ژن های انسان در فضا!
محققان متوجه شده اند عملکرد ژن های انسان در فضا مانند آتش بازی است و در این 

محیط، هزاران ژن روشن و خاموش می شوند.

دوربین امنیتی ۲۰ دالری، دست از سر 
مظنونان برنمی دارد

طی تحقیقات علمی مشخص شد؛

تاثیر باکتری های دهانی در 
ابتال به بیماری های روده ای

محققان چینی در آکادمی علوم پزشــکی چین، طی 
مطالعه ای اثر باکتری های موجود در دهان انســان را 

روی مدل های موشی آزمایش کرده اند.
روده  ســندروم  ماننــد  ای  روده  مشــکالت 
تحریک پذیر، کولیت اولســراتیو و بیماری کرون، فقط 
یک مشکل محسوب نمی شــوند و می توانند شدیدا 
کیفیت زندگی فرد را تحت الشعاع قرار داده و در برخی 
موارد کشــنده نیز باشــند. به همین دلیل، پزشکان 
به دنبال دالیل این بیماری هــا و راه های درمان آنها 
هستند و همان طور که گفته شد برای پی بردن به این 
مهم، به بررسی ارتباط باکتری های دهانی و اختالالت 

روده ای پرداخته اند.
این ایده زمانی شکل گرفت که یکی از محققان دریافت 
که بیماران مبتال به یکی از سه نوع بیماری روده بزرگ، 
در مدفوع شان ســطح بســیار باالیی از باکتری های 
دهانی دارند که نشــان دهنده وجود سطوح باالی این 

باکتری ها در روده است.
برای بررسی این ارتباط، آزمایش های متعددی صورت 
گرفت. در آزمایش اول، محققان بزاق انسان افراد مبتال 
به بیماری کرون را به لوله گوارش موشی که میکروبیوم 
گوارشی اش را از دست داده بود، وارد کرده و مشاهده 

کردند که در برخی نقاط التهاب روده ای اتفاق افتاد.
نگاهی دقیق تر نشــان داد که باکتری مسئول التهاب، 
Klebsiella pneumoniae اســت که معموال در 
دهان انسان وجود دارد و به ندرت آن را در لوله گوارش 

نیز می توان مشاهده کرد. 
در آزمایشی دیگر، محققان باکتری را به طور مستقیم 
به روده موش سالم، وارد و مشاهده کردند که مشکلی 

ایجاد نشد.
دادن آنتی بیوتیک های مقاوم Klebsiella به موش 
باعث شــد در صورتی که موش مجددا در معرض این 
باکتری قرار گیرد، دچار التهاب شــود. آزمایش های 
بیشــتر با بزاق بیماران مبتال به کولیت اولسراتیو نیز 

نتایج مشابهی را نشان داد. 
این نتایج نشــان مــی دهد کــه ممکن اســت بین 
باکتری های دهانی و اختالالت روده ای ارتباط وجود 
داشته باشد که مطالعه بیشتر در این زمینه را ضروری 
می سازد و ممکن است اســتفاده از داروهای خوراکی 
با هدف باکتری های دهانی، درمانی برای مشــکالت 

روده ای در آینده باشند.

 مشخصات جدید A7 مدل ۲۰18 
منتشر شد

دیجی رو: روز پنجشنبه، گلکسی ای7 مدل ۲۰۱۸ در بنچمارک 
Geekbench تحت آزمایش قرار گرفت و برخی از مشــخصات 
آن افشا شد. از جمله این مشــخصات می توان به پردازنده جدید 
اگزینوس 7۸۸۵ اشاره کرد که میان رده جدید سامسونگ به آن 
مجهز خواهد بود. این چیپست ۸ هســته ای از 6 هسته A53 و ۲ 

هسته A73 تشکیل شده و معماری آن نیز ۱۴ نانومتری است.
پردازنده گرافیکی استفاده شده در این چیپست، مالی جی 7۱ است. 
نکته جالب در مورد مشخصات احتمالی این گوشی، بهره مندی آن 
از 6 گیگابایت رم اســت که پیش از این در کمتر گوشی سامسونگ 
این میزان از رم را دیده بودیم. گلکســی سی 9 پرو، گلکسی نوت ۸ 
و نسخه خاصی از گلکسی اس ۸ پالس، تنها محصوالت سامسونگ 
بودند که پیش از این از 6 گیگابایت رم بهره می بردند. به نظر می رسد 
گوشی های سری ای سال ۲۰۱۸ بسیار متفاوت تر از نسل های قبلی 
خود باشند و مشخصات و ویژگی های جذاب و جالبی به آنها اضافه 
شده است. البته این تغییرات قطعا با افزایش قیمت گوشی های این 
سری همراه خواهد بود. باید منتظر ماند و دید سامسونگ چه زمانی 
از میان رده های جدید خود رونمایی کــرده و چه قیمتی برای آنها 

درنظر خواهد گرفت.

چگونه در اینستاگرام، الیو دو نفره 
بگذاریم؟

باشگاه خبرنگاران: اینستاگرام به تازگی قابلیت جدیدی به نام »الیو 
دونفره« را به بخش الیو استوری اضافه کرده است. این قابلیت به 
کاربران اجازه می دهد تا هنگام ثبت تصاویر زنده، دوستان خود را 
به آن دعوت کنند و به صورت مشترک به الیو استوری ادامه دهند.

در ادامه قصد داریم شــیوه اســتفاده از الیو دونفره در اســتوری 
اینستاگرام را به شما آموزش دهیم. اینستاگرام خود را به آخرین 

نسخه به روز رسانی کنید )لینک دریافت اینستاگرام ۲۱/۰(
به ترتیب وارد بخش الیو استوری شوید، الیو استوری را آغاز کنید، 
در سمت راست و پایین  صفحه آیکونی که دو صورت را در کنار هم 
نشان می دهد لمس کرده و از لیســت بینندگان، یک نفر را برای 
الیو مشترک انتخاب کنید؛ در صورتی که آن بیننده دعوت شما را 

بپذیرد، الیو به صورت دو نفره آغاز می شود.
الزم به ذکر است فرد دعوت شــده هر زمانی بخواهد می تواند از 
الیو استوری خارج شود. همچنین ویدئوهای مشترک در قسمت 
استوری ســایر کاربران، به صورت دو دایره در کنار هم نشان داده 

خواهند شد.

کدام گوشی، تنها موبایل سودآور 
ال جی در ۲ سال اخیر است؟

دیجیاتو: شــرکت ال جی الکترونیکس باز هم نشان داد که کسب 
منفعت از فروش موبایل یا حتی سر به سر کردن دخل و خرج، کار 

بسیار دشواری است.
طی دو سال گذشته، ال جی موبایل تنها یک فصل را با سودآوری 
پشت سر گذاشته که به شش ماه قبل، یعنی پس از معرفی موبایل 
پرچمدار G6 بر می گردد. رقم این سود اندک برابر 3/۲میلیون دالر 
بود و پیش از آن باید به سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ برویم تا دوباره 

سودآوری این بخش را ببینیم.
در ادامه ایــن روند نزولی، ال جی جدیدتریــن گزارش مالی خود 
را برای سه ماهه سوم سال ۲۰۱7 منتشــر کرده که از تراز منفی 
37۵/3میلیارد وون معادل 33۱/37میلیون دالر حکایت دارد. این 
مقدار زیان دهی اگرچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱3درصد 
کمتر شــده، در مقایسه با ســه ماهه قبلی افزایش چشمگیری را 
نشــان می دهد. ال جی در سه ماهه دوم ســال جاری میالدی، 

۱3۲/۴میلیارد وون معادل ۱۱7/۲7میلیون دالر ضرر کرده بود.

اقدامات جدید توئیتر علیه روسیه
خبرآنالین: توئیتر تمام لینک ها و اکانت های تبلیغاتی راشاتودی و 

اسپوتنیک روسیه را مسدود کرد.
این اقدام که بالفاصله صورت عملیاتــی به خود گرفت، یک هفته 
قبل از حضور نمایندگان توئیتر در کمیته اطالعات ســنا صورت 
می گیرد که قرار اســت توضیح دهند که چگونه روس ها توانسته 
اند پلتفورم این شــبکه اجتماعی را در طول برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱6 آمریکا نفوذپذیر کنند. اکانت های رسمی 
و غیررسمی راشاتودی و اسپوتنیک در بخش تجاری، طبق دستور 
جدید مسدود شدند اما دو اکانت رسمی خبری همچنان باز هستند. 
اسپوتنیک هنوز واکنشی نشان نداده اما راشاتودی در اطالعیه ای 
بلند باال روی سایت خود نوشت که هیچ گاه قوانین رسمی تبلیغات 
اینترنتی را نقض نکرده است. گفتنی است راشاتودی از سال ۲۰۱۱ 
به این طرف، مشتری توئیتر است. ماه گذشته وزارت دادگستری از 
سایت خبری راشاتودی خواست تا به عنوان سازمانی خارجی نام 
خود را ثبت رسمی کند و از ســوی دیگر گزارشگر اسپوتنیک نیز 
 ماه گذشته توسط مامور اف بی آی به اتهام نقض قانونی موسوم به 
Foreign Agents Registration Act مــورد بازجویی قرار 

گرفت.

آیفون X در حال هموار کردن راه 
برای موبایل های گران قیمت تر است

دیجیاتو: انتظارات بــرای عرضه آیفون X اپــل در تاریخ 3 نوامبر 
 X به اوج خود رســیده اســت. با قیمت پایــه 999 دالر، آیفون
گران قیمت ترین موبایلی است که توسط اپل تولید شده و یکی از 
گران قیمت ترین دیوایس های هوشــمندی است که می توان در 
بازار یافت. متاسفانه برای مشــتریانی که از توان مالی باالیی برای 
خرید چنین دســتگاه هایی بهره مند نیســتند، اپل در حال آغاز 
ترندی تازه در قیمت گذاری موبایل های هوشــمند اســت. بنابر 
اطالعات موسسه آماری Gfk، تولیدکنندگان اسمارت فون تمایل 
زیادی به تمرکز روی محصوالت پریمیوم )گــران قیمت( دارند. 
همان طور که در چارت اخیر Statista می توان دید، Gfk تخمین 
زده که میانگین قیمت جهانی موبایل های هوشــمند در ســال 
۲۰۱7، افزایش سال به سال بیشتری نسبت به سال های گذشته 
خواهد داشت. تحلیل گران Gfk می گویند ویژگی های پریمیومی 
مانند مقاومت در برابر آب و گرد و خاک، سنسورهای بیومتریک و 
نمایشگرهای بزرگ تر، همه و همه به افزایش قیمت ها کمک کرده 
و مشتریان را به پرداخت هزینه های بیشتر مجبور می کنند؛ البته 
صرف هزینه بیشتر، به معنای دسترسی به ویژگی های بیشتر نیز 

هست.

فناورانه

صحبت در مورد اهمیت پایش ضربان قلب گزافه گویی است. 
خودتان بهتر می دانید که یک ضربــان غیر عادی و نا منظم، 

نشانه واضحی از امراض است و باید جدی گرفته شود.
اگر دستگاه سنجش ضربان همیشه در دسترس تان نیست یا 
ساعت هوشمند و دستبند سالمتی ندارید، خوشبختانه ازطریق 
موبایل هم مــی توانید ضربان قلب خود را تحت نظر داشــته 
باشید. اپلیکیشن Cardiograph با استفاده از دوربین و فلش 

موبایل این کار را با دقت چشمگیری انجام می دهد.
برای گرفتن ضربان قلب با این اپ کافی است با انگشت اشاره، 
لنز دوربین و فلش را به طور کامل بپوشانید. بعد این کار باید 
گزینه استارت را بزنید تا اپلیکیشن تنها در چند ثانیه ضربان 

قلب شما در دقیقه را محاسبه کند.
اگر بخواهیم ساده بگوییم، با هر تپش قلب، خون به تمام نقاط 
بدن پمپاژ می شود و فشار ناشی از این پمپاژ بر اندام ها و تغییر 
حجمی که در آنها اتفاق می افتد را می توان از طریق دیودهای 

نوری )در موبایل همان فلش LED است( شناسایی کرد.

اما آیا این پایش به قدر کافی درســت و دقیق هست؟ مطمئنا 
نیســت؛ اما حداقل می توان گفت که کاردیوگــراف این کار 
را با خطای »قابل قبولــی« انجام می دهد. طراحی ســاده و 
شــیک مطابق دســتگاه های حقیقی نمایش ضربان قلب، 
نمایش دقیق ضربــان با ارائه نمودار، دفترچــه آموزش کار با 
اپلیکیشن و پشتیبانی کامل از تبلت ها و اسمارت فون هایی 
با ابعاد مختلف، از ویژگی های این اپلیکیشــن است؛ از این رو 
با قرار دادن انگشــت روی دوربین و فلش، اپلیکیشن با آنالیز 
تغییر رنگ و حجمی که در سر انگشــتان اتفاق می افتد، می 
تواند از ضربان قلب تخمینی در دقیقه داشــته باشد. بنابراین 
نتایجی که در کاردیوگراف می بینید اگر چه صد در صد دقیق 
نیستند، اما تا حد زیادی می توان به آنها اتکا کرد. خوشبختانه 
الزم نیست ضربان های پایش شــده در کاردیوگراف منحصر 
به خودتان باشــند. اپلیکیشــن امکانی فراهم کرده که برای 
 دوستان هم پروفایل بسازید و اطالعات مربوط به هر کدام را در

 اپلیکیشن ذخیره کنید.

کافه اپ دانستنی ها

آیا می دانســتید عمر کهکشــان راه شیری 
۱۰میلیارد سال است؟

آیــا می دانســتید مســاحت کــره زمیــن 
۵۱۵میلیون کیلومتر است؟

آیا می دانستید کهکشــان راه شیری بیش از 
۱۰۰ میلیون ستاره دارد؟

آیا می دانستید حنجره زرافه تار صوتی ندارد و 
این حیوان گنگ است؟

آیا می دانستید تنها غذایی که فاسد نمی شود 
عسل است؟

آیا می دانســتید پلک زدن در زنــان ۲ برابر 
مردان است؟

ضربان قلب خود را توسط موبایل بررسی کنید

در این پردازنده ها، اینتل در اصل با الهام از سیســتم عصبی 
مغز و الگوبرداری از برخی فعالیت های مغزی، اتصاالت مدار ها 
را برقرار می کند. این روش باعث تحــول روند یادگیری در 
ماشین می شود. تراشــه ای که برای روبات ها طراحی شده، 

Loihi نام دارد.
در زمان تحلیل های احساسی، نورون های مغز انسان اطالعات 
را درقالب نوسان های شدید انتقال می دهد. در این تراشه هم 
سعی شده چنین الگویی شبیه سازی شود. با چنین روشی 
اینتل فکر می کند بتواند تراشــه های جدید را توسعه دهد 
تا برای روبات های آینده و خودروهای بدون راننده مناسب 
باشند. در صورت توسعه چنین تراشه ای کامپیوتر می تواند 
بدون اتصال به اینترنت و فضای ابری، به صورت منفرد عمل 
کند و به این ترتیب خطر اتصال به نت و احتمال هک شدن 

کاهش می یابد.
اگر اینتل در چنین روشی موفق شود می تواند با یک هزارم 
انرژی کنونی چندین برابر امروز پردازش انجام دهد. اینتل با 
این روش سعی می کند ماشین ها را به درک بهتری از محیط 

اطراف خود برساند.
شــرکت اینتل در چند سال جاری شــتاب در زمینه هوش 
مصنوعی را افزایش داده است. این شرکت در سال گذشته 
دو استارت آپ به نام»نروانا« و »مویدیوس« را که در زمینه 
هوش مصنوعی فعالیت می کنند تصاحب کرد. این شرکت ها 
روی بینایی و یادگیری ماشین کار می کنند. در سال جاری 
هم اینتل توانســت کنترل شــرکت موبایل  آی را در دست 
گیرد. این شرکت در زمینه توسعه دوربین های مورد نیاز در 

خودرو های خودران فعالیت می کند.
شــرکت اینتل برای هوش مصنوعی با رقیــب قدری مانند 
گوگل و اپل طرف اســت. در زمینه هوش مصنوعی گوگل 
پیشرفت چشمگیری داشته و بخصوص در زمینه خودروهای 
خودران فعال جلوتر است. روش گوگل البته توسعه شبکه های 

عصبی مصنوعی است.
در سیســتم اینتل روش کار یک تغییر بنیادین ایجاد شده. 
در روش های فعلی داده هــا به طور مداوم بیــن پردازنده و 
حافظه در جریان اســت اما در روش آینده اینتل، حافظه و 
پردازنده یکی شــده اند؛ بدین ترتیب در زمان و انرژی مورد 
نیاز برای جابه جایــی داده ها صرفه جویی می شــود. البته 
شرکت آی بی ام هم در حال فعالیت مشــابهی است؛ یعنی 
توسعه پردازنده های خود با توجه به آگاهی از اعصاب انسان. 

آی بی ام این پردازنده ها را 
با کمک پنتاگون توسعه 

می دهد. این تراشــه ها 
قرار اســت در میدان 
نبرد به کمک هوش 
مصنوعی و وســایل 

رزمی  آینده بیایند.
اینتــل  شــرکت 
در  همچنیــن 
حــال کار اســت تا 

پردازنده های آینده اش 
صــد برابر ســریع تر از 

نسل های کنونی باشد.
ترانزیســتورهای لیزی کلید 
این جهش فناوری خواهند 
بــود. ایــن ترانزیســتورها 

می تواننــد بیــن دو حالت پایــدار یعنی 
حالت های الکترونیک و فوتونیک جابه جا شوند. این 

فناوری، سرعت کامپیوترها را در آینده با این پردازشگرهای 
جدید به صد برابر سرعت های کنونی می رساند.

نمونه ای از ایــن قطعات الکترونیکی 
ســاخته شــده که 
بــه آن ترانزیســتور 
»دوحالته« می گویند. 

نایــی  توا قطعــات  ایــن 
جابه جایی متنــاوب بین حالت های 

اپتیکی و الکترونیکی را دارند.
به ایــن روش، داده ها در کامپیوترهای آینــده می توانند از 
طریق فوتون ها هم منتقل شوند. این ســرعت باال به دلیل 
نبود مشکالت تداخلی است که در ترانزیستورهای الکترونی 

وجود دارد.
در سامانه های کنونی، ریزتراشه ها از میلیاردها قطعه کوچک 
به نام ترانزیستور ساخته شده اند. رایانه ها، هم اکنون سرعت 
بسیار زیادی پیدا کرده اند و همین عامل سبب افزایش تعداد 

ترانزیستورها شده است.
بر اساس قانون مور، تعداد ترانزیســتورها در مدار مجتمع، 
هرساله دو برابر خواهد شد. این قانون از سال ۱96۰ که برای 
اولین بار توســط گوردون مور، بنیان گذار اینتل مطرح شده 

اســت، تاکنــون 
برقــرار بــوده؛ امــا 
مشکالت فنی گسترده، این 
قانون را در سال های آینده با 

دشواری روبه رو خواهد کرد.
درصورتی که راه حل تازه ای برای 
پیشرفت ترانزیستورها ارائه نشود، 
در آینده نزدیــک توان پردازش 
رایانه ها ثابت می ماند و افزایش 
چشمگیری نخواهد یافت. ترانزیستورها 
هم اکنون بی اندازه کوچک شده اند و ادامه کوچک سازی آنها 
در آینده نزدیک ممکن نیســت؛ به همین دلیل مهندسان 
ســعی می کنند رایانه هایی را بر اســاس نور طراحی کنند. 
فوتون ها نسبت به الکترون ها دارای سرعت باالتری هستند و 

محدودیت های کمتری دارند.
البته حذف الکترون در پردازشــگرها بســیار سخت است 
و بــه همین دلیــل در پردازشــگرهای جدیــد از ترکیب 
الکترون و فوتون اســتفاده خواهد شد. البته این پردازنده ها 
فعال در حد آزمایشــگاهی هســتند؛ اما در صــورت ظهور 
 این فنــاوری، محیــط پیرامون مــا دچار تحول اساســی

 می شود.
احتماال اینتل در آینده با الگوبرداری از مغز انسان و همچنین 
ورود نســل جدید پرازنده هایش، جهان رایانــه را با تحول 

جدیدی روبه رو خواهد کرد.

الگوبرداری از مغز انسان، رایانه ها را متحول می کند
فناوران: شرکت اینتل در تالش است تا با الگوبرداری از مغز انسان، نسل آینده پردازنده ها را 

توسعه دهد. اگر این شرکت بتواند در این کار موفق شود،در زمینه ساخت ابزار پردازش 
هوش مصنوعی گام بلندی برداشته خواهد شد.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید
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7/595 شماره دادنامه: 9609970354200354 شماره پرونده: 9409980359501345 
شماره بایگانی شعبه: 960051 شاکی: آقای حیدر یاوری فرزند مسلم به نشانی اصفهان 
اتوبان فرودگاه روستای هتن آباد بلوار کشــاورز ک مهر 8 پ 144 ،متهمین: 1- آقای 
ساالر پرســتو فرزند علی به نشــانی تهران نصیرآباد ک بعثت پ 10، 2- آقای سجاد 
شاهســواری فرزند محمد 3- خانم کیمیا محمدپوریان همگی به نشانی در حال حاضر 
مجهول المکان، اتهــام: کالهبرداری، گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات 
 پرونده ختم رســیدگی اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زیر مبادرت به
 صدور رای می نماید.رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- سجاد شاهسواری فرزند محمد 
2- کیمیا محمد پوریان 3- ساالر پرســتو فرزند علی دائر بر مشارکت در کالهبرداری 
به مبلغ 6/350/000 ریال موضوع شــکایت شــاکی حیدر یاوری فرزند مسلم نظر به 
محتویات پرونده کیفرخواســت دادســرای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی، اســتعالم انجام شــده از بانک مربوطه و مخابرات، مالحظه پرینت حساب 
بانکی شاکی تبلیغ واهی در سایت دیوار عدم حضور متهمین جهت دفاع علی رغم ابالغ 
های مکرر و ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان 
 به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین
 ارتشاء، اختالس و کالهبرداری وماده 125 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت 
نامبردگان ) مشترکًا( به پرداخت مبلغ فوق در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق 
صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و تحمل هر یک پنج ســال حبس تعزیری صادر 
و اعالم می گردد. ایــن رای غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریــخ ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهــی در محاکم تجدید نظر 
 استان اصفهان می باشد.  م الف: 20592 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امور 
 تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان) 116 جزایــی ســابق( )292 کلمــه، 
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7/596 شماره دادنامه: 9609970354200846 شماره پرونده: 9409980360200592 
شماره بایگانی شعبه: 960320 شاکی: آقای حسن سلجوقی پیدنی فرزند ستار به نشانی 
اصفهان سه راه ســیمین خ جانبازان خ عرفان فرعی هشتم پ 255، متهمین: 1- خانم 
نگین زیبائیان فرزند محمود 2- خانم شهال زردوست همگی به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: کالهبرداری دادگاه پس از بررســی 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- شهال زردوست 2- نگین زیبائیان فرزند محمود دائر بر مشارکت در 
کالهبرداری به مبلغ 122/100/112 ریال موضوع شکایت شاکی حسن سلجوقی پیدنی 
فرزند ستار نظر به محتویات پرونده کیفرخواســت دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
شکایت شاکی خصوصی، مالحظه پرینت حساب بانکی شــاکی، پاسخ استعالم های 
انجام شده از شرکت مخابرات و بانک مربوطه متواری بودن متهمین و عدم حضور جهت 
دفاع علی رغم ابالغ های مکرر و نظر به ســایر قرائن وامارات موجود در پرونده به نظر 
دادگاه بزهکاری نامبردگان 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 نامبردگان متضامنا به پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی 
و پرداخت همین مبلغ هر کدام در حق صندوق دولــت به عنوان جزای نقدی و هر یک 
تحمل 7 ســال حبس تعزیری صادر واعالم می دارد. این رای غیابی تلقی وظرف 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. م الف:20594 شعبه 116 
 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ) 116 جزایی سابق(

 ) 271 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
7/598 شماره دادنامه: 9609970354200382 شماره پرونده: 9509980363201265 
شماره بایگانی شعبه: 951332 شاکی: خانم سامان دخت صحرانشین سامانی فرزند نبی 
اله به نشانی شهر اصفهان خ هشت بهشت غربی بین چهار راه گلزار و ملک – کوچه 19- 
پالک 19، متهم: آقای ارش استبرقی فرزند الیاس به نشانی مجهول المکان، اتهام: ترک 
انفاق، گردشکار: 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: درخصوص اتهام 
آرش استیرقی فرزند الیاس متولد 1357 مقیم اصفهان دائر بر ترک انفاق نسبت به شاکی 
سامان دخت صحرانشین سامانی فرزند نبی اله ) همسر دائمی متهم( نظر به محتویات 
پرونده کیفرخواست دادســرای عمومی وانقالب اصفهان شــکایت شاکی خصوصی 
اظهارات شهود، تصویر مصدق احکام صادره از شعبه یکم دادگاه خانواده اصفهان مبنی 
بر رد دعوی تکمین مطرح شده از سوی متهم، عدم حضور متهم جهت دفاع علی رغم 
ابالغ های مکرر و احضار از طریق نشر آگهی و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده به 
نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستنداً به ماده 53 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری 
صادر و اعالم می گردد. این رای غیابی محســوب 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:20590 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع 

امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان ) 116 جزایی سابق( ) 248 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/599 شماره دادنامه: 9609970353501404 شماره پرونده: 9509980359701342 
شــماره بایگانی شــعبه: 960297  شــاکی: آقای محمودرضا دهخدائی دهقی فرزند 
محمدرضا به نشانی استان اصفهان شهرســتان اصفهان خیابان معراج )هفتون( کوچه 
امامزاده بن بست 8 متری صدوقی پالک 362 طبقه پایین، متهم: آقای غالم منصوری 
به نشــانی اصفهان خ جی شــرقی کمربندی میدان میوه وتره بار بعد از پمپ گاز پروژه 
نمایشــگاههای بین المللی ، اتهام ها: 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین به اشخاص 
عادی 3- تهدید، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای غالم 
منصوری آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر به ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به 
آقای محمودرضا دهخدایی فرزند محمدرضا دادگاه با عنایت به کیفرخواســت صادره 
ازدادسرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و گواهی 
صادره از پزشکی قانونی و اظهارات گواه و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علی رغم 
ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی و ســایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزه 
انتسابی ومستنداً به مواد 448 و 449 و 709 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 
متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت حارصه گونه چپ و نیم درصد دیه کامل 
بابت حارصه ناحیه فوقانی قدام چپ قفسه سینه و دو دهم درصد از دیه کامل بابت ارش 
شکستگی لبه پوسیده به همراه نسج دندانی چهار باال سمت چپ از قبل سیاه شده در حق 
آقای محمودرضا دهخدایی دهقی ظرف مدت یک سال از تاریخ درگیری محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
همین دادگاه می باشد. م الف:20552 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان 

) 109 جزایی سابق( ) 287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/600 شماره دادنامه: 9609970353501321 شماره پرونده: 9409980365100589 
شماره بایگانی شعبه: 940627  شــاکی: آقای مهدی گلی فرزند اکبر به نشانی استان 
اصفهان شهر اصفهان خانه اصفهان خ سپاه ک گلشن پ 35، متهمین: 1- آقای علیرضا 
نصیری 2- آقای محمد کیان ارثی همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای محسن 

موالسروستانی فرزند عطاا... به نشانی اصفهان ملک شهر خ رباط سوم ک دانش پ 21، 
اتهام: مزاحمت تلفنی، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محسن 
موال سروستانی فرزند عطاا... آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن دایر بر مزاحمت تلفنی 
دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقالب شهرستان اصفهان  
و شکایت شاکی خصوصی آقای مهدی گلی و متن پیامک های ارسالی و پاسخ استعالم 
واصله از شرکت مخابرات و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نشر آگهی و سایر قراین و امارات موجود درپرونده بزه انتسابی به وی محرز و مسلم 
بوده و مستنداً به ماده 641 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 
و مواد 66 و 83 و 86 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 متهم را به پرداخت نه 
میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه 
و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشد. م الف:20553 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان

 ) 109 جزایی سابق( ) 228 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/601 شماره دادنامه: 9609970353501478 شماره پرونده: 9509980365301530 
شماره بایگانی شعبه: 960063 شاکی:آقای یوسف ســازنده فرزند عوضعلی به نشانی 
استان اصفهان شهرستان اصفهان خ کاوه سراه ملک شــهر بن بست ش سیامکی پ 
7 ،متهم: آقای اصغر جعفری به نشــانی اصفهان جابر انصاری ابونعیم جنوبی ساختمان 
آسمان واحد 1، اتهام ها: 1- مزاحمت 2- اخاذی 3- جعل عنوان 4- توهین به اشخاص 
عادی 5- تهدید 6- ارعاب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
اصغر جعفری ) سایر مشخصات در دسترس نیست( دایر بر توهین و جعل عنوان موضوع 
شکایت آقای یوسف سازنده فرزند عوضعلی دادگاه با توجه به شکایت شاکی خصوصی، 
کیفرخواســت غیابی صادره از سوی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان، 
اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتی، صورتجلســه بازبینی فیلم دوربین های 
مدار بسته در 95/7/15 که حکایت از حضور متهم در محل دارد و با جمع آن با اظهارات 
گواهان صحت مدعای شــاکی از نظر این دادگاه احراز می شود و سایر قراین و امارات 
مضبوط در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 608 و 555 از قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 134 از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392 
وی رااز حیث توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و از حیث جعل عنوان به تحمل 
دو ســال حبس تعزیری محکوم می نماید که صرفًا مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:20554 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 109 جزایی سابق( ) 283 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/602 کالسه پرونده: 951142 شماره دادنامه:9502265-95/12/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به نشانی اصفهان 
خ نظر غربی ســه راه نظر بن بست میثم مجتمع مســکونی پیام واحد 3، خوانده: روان 
بخش آقاخانی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای حمیدرضــا اعتزازیان به طرفیت 
 روان بخش آقاخانی به خواســته مطالبه مبلغ 29/500/000 ریال وجه 2 فقره چک به
 شماره های 677380-94/7/20 و 677385-94/9/30 هر دو  به عهده بانک سپه به 

انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواسته و  1/772/500 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخهای فوق(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:20557 شعبه 

12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 294 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

7/603 کالسه پرونده 96-69/ ش 51  شماره دادنامه: 9609976805100945 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای مصطفی طاوسی به 
نشانی اصفهان بلوار ارغوانیه بعد از پمپ بنزین انبار کاشی فروردین، خواندگان: 1- آقای 
مهراب زمان پور 2- آقای حشــمت اله اسکندرزاده هر دو به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی وانت مزدا 2000 بی 
مدل 1991 به شماره انتظامی 399 پ 18 ایران 81 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی 
مقوم 50/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی 
آقای مصطفی طاوسی فرزند قدرت اله به طرفیت خواندگان 1- آقای مهراب زمان پور 
فرزند علمدار 2- آقای حشمت اله اسکندرزاده فرزند عبدالصالح به خواسته الزام خواندگان 
به انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو وانت مزدا 2000 بی به شماره انتظامی 399 پ 18 
ایران 81 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان 
در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه طی مبایعه نامه خودرو مورخ 95/7/27 خودروی مورد 
ادعا از خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن آن را نیز کامل پرداخت کرده ام و خوانده 
ردیف اول نیز طی مبایعه نامه عادی ارائه شده خودروی مورد ادعا را از خوانده ردیف دوم 
خریداری نموده است ولیکن تاکنون نامبردگان از انتقال سند رسمی وانت خریداری شده 
امتناع نموده اند و اینکه خواندگان علی رغم ابالغهای قانونی در جلسه رسیدگی  حضور 
نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض و 
احراز رابطه تسلسل ایادی بین خواهان و ایادی قبل وپاسخ استعالم انجام شده از معاونت 
راهور طی نامه شــماره 1413/6/18399 مورخ 96/5/17 که داللت بر مالکیت خوانده 
ردیف دوم دارد و در تصرف داشتن خودرو توســط خواهان فلذا شورا با عنایت به جمیع 
محتویات پرونده با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و 
تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودروی وانت مزدا 2000 بی به شماره انتظامی 
399 پ 18 ایران 81 به نام خواهان و پرداخت 1/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید ودر خصوص خوانده ردیف اول با استناد به بند 4 ماده 
84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  همین شعبه می باشد و ظرف مدت 20 روز پس از آن 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21617 
 شــعبه 51 حقوقی مجتمع شــماره ســه شــورای حل اختالف اصفهان ) 463 کلمه، 

5 کادر(  

پرداخت   ۳6 میلیارد تومان مطالبات شهرداری از 
دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی

علی  اصغرحــاج حیدری بــا بیــان اینکه پس ازســال ها 
مشــکل پرداخت مطالبــات شــهرداری از ایــن دو مرکز 
علمی و دانشــگاهی  رفع شــده اســت، گفت: در مجموع 
در حــدود ۳۶ میلیــارد تومــان مطالبات شــهرداری در 
قالب اوراق ســهام از طرف دولت برای بدهــی عوارض این 
دو مرکز دریافت شــد.وی با اشــاره به اینکه در چهارسال 
گذشته مردم حمایت و همکاری بســیار خوبی با مجموعه 
شــهرداری داشــتند، ابــراز داشــت: در دوره جدیــد بار 
مســئولیت مجموعه شــورای شهر و شــهرداری نسبت به 
 دوره گذشته ســنگین تر و انتظارات و مطالبات برحق مردم

 زیادتر شده است.
حاج حیدری با اشــاره به اینکه بعضــی از افراد در مجموعه 
شهرداری بار مســئولیتی که بردوش داریم را جدی نگرفته 
بودند، ادامه داد: با توجه بــه حمایت و اعتمادی که مردم به 
مجموعه شورای شهر و شــهرداری دارند در این دوره حفظ 

این جایگاه اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه امروز شــهرداری برخالف گذشته دغدغه 
تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت حقوق پیمانکاران 
و طلبکاران را ندارد، اظهار داشت: با قاطعیت اعالم می کنم  
خمینی شهر در بخش خدمات شهری و نظافت شهری جزو 
پاک ترین شهرهای استان است و با وجود خشکسالی، توسعه 
و حفظ و نگهداری فضای ســبز شهر به  روش های جدید در 
دوره گذشته و جدید در دستور کار شهرداری خمینی شهر 

قرار دارد.
شــهردار خمینی شــهر گفت: از ابتــدای ســال تاکنون 
عملیــات عمرانــی در شــهرک منظریــه باقــوت ادامه 
دارد و تاکنــون در دو محلــه ایــن شــهرک عملیــات 
تکمیــل آســفالت  و  جدول گــذاری   زیرســازی، 

 شده است.
تعامل خوبی میان اداره کل راه و شهرســازی و 

شهرداری خمینی شهر وجود دارد
 وی با اشاره به تعامل خوبی که میان اداره کل راه و شهرسازی 

با شهرداری خمینی شهر وجود دارد، بیان داشت: امیدواریم 
بعد از ۲۵ سال، عملیات عمرانی شهرک تا پایان سال به اتمام 
برسد و مردم این شهرک را از معضالت و مشکالت چندین 

ساله نجات دهیم.
حاج حیدری بــا بیان اینکــه فاز دوم منطقه گردشــگری 
بام ســبز بــرای نوروز بــه بهره بــرداری می شــود ،گفت: 
امروز مــردم خمینی شــهر از شــهرداری انتظــار تکمیل 
طرح هــای نیمه تمــام همچــون خیابــان مرکــزی، 
 شــهدای خوزان، توحیــد، بخشــداری، منطقه دوشــاخ 
 و ... را دارند.شــهردار  خمینی شــهر با تاکید بر اینکه مردم 
خمینی شهر به مجموعه شهرداری و شــورای شهر اعتماد 
کرده  وامید بسته اند، گفت: باید با تمام توان به اعتماد و امید 

مردم پاسخ مثبت بدهیم.
وی با بیان اینکه با تعامل و همکاری شورای شهر امروز دیگر 
بهانه برای مجموعه شهرداری خمینی شهر وجود ندارد، ابراز 
داشت: البته اختالف  سلیقه میان افراد، طبیعی است؛ اما در 
این دوره اختالفی میان شورای شهر و شهرداری خمینی شهر 

در راستای تخریب 
طرفین وجود ندارد.

حــاج حیــدری با 
بیان اینکه شــرایط 
امــروز شــهرداری 
خمینی شــهر برای 
نی  ســا مت ر خد
اســت،  مطلــوب 
همــه  گفــت: 
مســئوالن استان و 
شهرســتان حامی 
شهر و شورای شهر 
برای خدمت بیشتر 
به مردم هســتند و 
اعتماد مــردم ازهر 
چیزی ارزشــمندتر 
 و به عنوان باالترین 
ســرمایه بــرای ما 

محسوب می شود.
رعایت نظم و تکریم ارباب رجوع باید ســرلوحه 

مجموعه شهرداری باشد
 شهردار خمینی شــهر با تاکید براینکه رعایت نظم و تکریم 
ارباب رجوع باید ســرلوحه مجموعه شــهرداری باشد، ابراز 
داشــت: در مجموعه شــهرداری باید همگی دست به دست 
 هــم داده و بــرای خدمت رســانی بهتــر به مــردم تالش

 کنیم.

یادداشت
دستگیری باند هفت نفره سرقت  در فالورجان

 اعضاي یك باند هفت نفره که در چند شهرســتان استان اقدام به سرقت اموال 
مردم مي کردند در عملیات ویژه و ضربتي ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان 

فالورجان دستگیر شدند.

با مسئوالنیادداشت

اخبار

مدیر جهاد کشاورزی نطنز اعالم کرد:

 آغاز برداشت زعفران
 از مزارع شهرستان نطنز

مدیر جهاد کشاورزی نطنز در مورد  برداشت زعفران از مزارع نطنز گفت: نطنز
برداشت یك هزار و ۶00 کیلو گرم  محصول زعفران از 
۲۲0 هکتار از مزارع شهرستان نطنز آغاز شده که کالله 
خشك زعفران است و با توجه به میزان سطح زیر کشت 

و میزان باروری این محصول قید شده است.
عبدالرضا مهــدی بادی افزود: از مجمــوع ۲۲0 هکتار 
مزارع زعفــران شهرســتان نطنز، 1۶0 هکتــار از آن 
در بخــش مرکــزی و ۶0 هکتــار در بخــش کویری 
امامزاده قــرار دارد که تقریبا 100 هکتــار از این 1۶0 
 هکتار بخــش مرکزی در مزارع به شــهر طــرق رود

 اختصاص دارد.
با توجه به بحــران آب در منطقه نطنــز، تغییر الگوی 
کشت در شهرســتان نطنز بحثی ضروری و غیر قابل 
 انکار اســت که باید برنامه ریزی قابل قبولی را برای آن

 انجام داد.

 رییس اورژانس پیش بیمارستانی استان 
مطرح کرد:

تصادف؛ عامل۲۴درصد از 
ماموریت های اورژانس خوانسار

رییس اورژانس پیش بیمارستانی 
استان اصفهان گفت: تکنسین  های خوانسار

اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خوانسار در نیمه 
نخست امســال به ۶۶4 ماموریت شــامل یکصد و 4۵ 
حادثه رانندگی و ۵01 حادثه غیر تصادفی اعزام شدند و 
به مصدومان و بیماران این حوادث امداد رسانی کردند 
 کــه در مجمــوع ۲4 درصد ایــن حــوادث تصادف 

بودند.
علیرضا قاســمی افــزود: از مجمــوع ماموریت های 
غیر تصادفــی در این مــدت، ۳49 نفــر و از مجموع 
ماموریت هــای تصادفــی یکصد و ۲4 مصــدوم پس 
از دریافت خدمــات درمانی اولیه توســط آمبوالنس 

فوریت های پزشکی به بیمارستان منتقل شدند.
وی تصریح کرد: در شــش ماهه نخســت امسال 104 
بیمار قلبی، 4۵ مصدوم ناشــی از ســقوط، ۲7 بیمار 
تنفســی، 17 مورد مســمومیت، 17 مصدوم ناشی از 
حوادث و ســه بیمار زنان و زایمان از خدمات درمانی 
 اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان خوانسار استفاده 

کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

 تدوین طرح جامع ویژه حفاظت 
از بافت تاریخی ابیانه نطنز

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی  ابیانه
استان اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان گفت: روستای تاریخی ابیانه، نامزد ثبت در فهرست میراث 
جهانی قرار گرفته است.فریدون اللهیاری تصریح کرد: تدوین طرح 
های جامع و اسناد باالدستی نقش اساسی در حفاظت از بافت های 
تاریخی ایفا می کند؛ لذا با توجه به اینکه در زمینه حفاظت از بافت 
های تاریخی کشور، ارگان ها و نهادهای متعددی موثر هستند، تهیه 
و تدوین طرحی که با در نظر گرفتن تمامی قواعد و قوانین میراثی و 
قواعد سایر ارگان ها هماهنگ باشد و به سندی جامع برای همگان 

تبدیل شود، بسیار مفید و ضروری خواهد بود.
اللهیاری با اشاره به سایر ویژگی های این طرح جامع یادآور شد: در 
این طرح جامع، حریم منطقه فرهنگی ابیانه به روز رسانی شده است 
و این طرح پس از تدوین در پرونده ثبت جهانی این روســتا جهت 

ارائه به شورای جهانی ثبت، قرار داده خواهد شد.

معاون فرماندار آران و بیدگل:

سرانه مصرف آب شرب در آران و 
بیدگل باالتر از میانگین کشوری است

معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: متوســط  میزان سرانه مصرف آب شرب در آران و بیدگل، آران و بیدگل
۳0 لیتر باالتر از میانگین کشوری است.به گزارش مهر، علی محمد 
یوسفیان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب در محل فرمانداری 
آران و بیدگل با اشاره به سرانه باالی مصرف آب شرب در کشور ایران 
در مقایسه با سایر کشــورها اظهار داشت: متوســط میزان سرانه 
مصرفی آب شــرب در آران و بیدگل ۲۲4  لیتر در شبانه روز  و به 

میزان ۳0 لیتر باالتر از میانگین کشوری است.
وی کمبود منابع آب آشــامیدنی و بهداشتی را یکی از اصلی ترین 
چالش ها و دغدغه های جوامع امروزی عنوان کرد و اظهار داشت: 
برداشت های بی رویه از منابع آبی و استفاده نا صحیح از آن در اغلب 
کشورها و به ویژه در ایران  از دالیل اصلی وقوع بحران کم آبی است.

وی از همه ادارات شهرستان خواست وضعیت موجود مصرف آب 
در بخش های شرب ، کشــاورزی، صنعت و ... حوزه فعالیت خود 
را احصاء و شناســایی و برای اصالح و بهبود آن در قالب طرح ها و 

برنامه های زمان بندی کوتاه مدت و بلند مدت اقدام کنند.
مدیر امور آب و فاضالب شــهری آران و بیدگل نیز در این جلســه 
ضمن تشــریح عملکرد حوزه کاری خــود تعداد چــاه های آب 
شــرب شــهر آران و بیدگل را ۲۵ حلقه با آبدهی حدود ۲۵0 لیتر 
بر ثانیه و میزان آب شــرب دریافتی از خط زاینده رود را ۳۵ لیتر 
بر ثانیه بیان کرد.حســین میرزاییان افزود: میــزان آبدهی چاه ها  
 طی 10 ســال اخیر از 14 لیتر بر ثانیه به 10 لیتر بر ثانیه کاهش 

یافته است.
 میرزاییان ادامه داد: کارکرد چاه ها در تابســتان  تا ۲۲ ساعت در 
شبانه روز افزایش و منجر به کاهش بهره وری وآبدهی آنها می شود 
و در صورت از مدار خارج شدن حتی یك چاه، مشکالت عدیده از 
جمله قطعی آب برای مشترکین را به همراه دارد و رفع این مشکل 
و سایر مشکالت حوزه آب شرب، نیازمند همفکری و مشارکت همه 

ادارات و مردم است.

خمینی شهر شهردار خمینی شهر گفت: فاز دوم منطقه گردشگری بام سبز خمینی شهر تا نوروز امسال 
به بهره برداری می رســد. علی  اصغرحاج حیدری با اشاره به اینکه شــرایط استفاده  از 
ظرفیت های علمی وتوانمندی دانشگاه صنعتی و شهرک علمی و تحقیقاتی برای توسعه شهر فراهم  شده است، 
اظهار داشت: امروز برخالف گذشته درب دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی تحقیقاتی روی شهرداری 
باز است و با حمایت استاندار اصفهان تعامل بسیار خوبی میان مدیریت شهری خمینی شهر با دانشگاه صنعتی 

و شهرک علمی تحقیقاتی برقرار است.

شهردار خمینی شهر:

فاز دوم بام سبز خمینی شهر تا نوروز به بهره برداری می رسد

مردم خمینی شهر 
از شهرداری انتظار 

تکمیل طرح های 
نیمه تمام همچون 

خیابان مرکزی، 
شهدای خوزان، 

توحید، بخشداری، 
 منطقه دوشاخ 

 و ... را دارند

No. 2270 |October 28, 2017 |  16 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



امام جمعه شهرکرد گفت: در آیات قرآن کریم مسلمانان از تعامل با کفار نهی شده اند 
و یک فرد مسلمان نمی تواند با کافر تعامل داشته باشد ، حتی اگر آن شخص همسر 

او باشد.

قرآن، مسلمانان را از تعامل با کفار نهی کرده است
شهرستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری 
گفت: برای نخستین بار در استان، بزرگ ترین مرکز دیتا سنتر 

با اعتباری حدود هشت میلیارد ریال راه اندازی شد.
مرتضی باللی چهارم آبان ماه در جمع خبرنگاران استان با اشاره 
به اینکه توجه به روستاها از سیاست های وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات اســت، اظهــار کرد: دو پــروژه، های وب و 
کنسرسیوم همت در راستای اینترنت پر سرعت به روستاها در 
نظر گرفته شده که توسط شرکت های وب 159 روستای استان 
تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفته اند و با اجرای فاز 
بعدی مربوط به کنسرسیوم همت 381 روستا تحت پوشش 

اینترنت پر سرعت قرار خواهند گرفت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خاطرنشان کرد: 

برای نخستین بار در استان بزرگ ترین مرکز دیتا سنتر به طور 
کامل ساخته شده که هشت میلیارد تومان برای زیر ساخت و 

تجهیزات آن هزینه شده است.
وی با اشــاره به اینکه متولی واگذاری تلفن ثابت در شهرها 
شرکت مخابرات است، افزود: این شرکت ملزم است به محض 
ارائه درخواست مشترک، به مدت یک ماه درخواست را برآورده 

کرده و خط، در اختیار فرد متقاضی قرار گیرد.
باللی با اشاره به طرح اشتغال فراگیر در استان، تصریح کرد: 
حدود 14 رسته به عنوان رسته های اشتغال فراگیر در کارگروه 
اشتغال استان مصوب شده که یکی از آنها فناوری اطالعات 
و ارتباطات و شــرکت های دانش بنیان است که با حمایت از 
طرح های فناورانه، تولید برنامه های امن تلفن همراه و تولید 

محتوای چند رسانه ای تلفن همراه می توان به اشتغال استان 
کمک کرد.

وی گفت: در راستای توسعه کسب و کار نوپا و افرادی که دارای 
ایده هســتند حمایت هایی صورت می پذیرد و تسهیالتی از 
محل قانون بودجه 96 در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خاطرنشان کرد: 
می توان با ایجاد مراکز شتاب دهی از ایده هایی که توسط هر 
شخص مطرح می شود، استقبال کرد تا ایده ها به یک پدیده 

تبدیل شوند.

با مسئوالن

500موسسه در خارج؛ طرف 
قرارداد اداره کل بیمه سالمت

مدیرکل بیمه سالمت اســتان چهارمحال و بختیاری 
گفت: 500 موسســه در خارج از کشــور طرف قرارداد 
اداره کل بیمه سالمت استان هســتند. صفر فرامرزی 
اظهار کرد: اداره کل بیمه سالمت استان در قالب چهار 
صندوق بیمه ای تحت عنــوان کارکنان دولت، صندوق 
بیمه ای سایر اقشار، صندوق بیمه ای روستاییان، عشایر 
و شــهرهای با کمتر از 20 هزار نفر جمعیت و صندوق 
بیمه ای خویش فرما و بیمه سالمت همگانی در حال ارائه 
خدمات به بیمه شدگان است.وی با اشاره به اینکه 500 
موسسه در خارج از کشــور طرف قرارداد اداره کل بیمه 
سالمت استان هستند، تصریح کرد: این موسسات شامل 
بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها، پرتو پزشکی ها، 
توان بخشی ها، مرکز پلی کلینیک ها و مراکز جراحی است 
که خدمات قابل ارائه به اتباع خارجی تحت پوشش این 

بیمه را ارائه می دهند.
فرامرزی خاطرنشــان کرد:در ســال های اخیر مشکل 
هم پوشانی بیمه در اســتان افزایش پیدا کرده و در حال 
حاضر 10 درصد بیمه شدگان چهارمحال و بختیاری بیش 

از یک دفترچه بیمه دارند.

غرق شدگی هشت نفر طی 
شش ماهه نخست سال جاری

مدیرکل پزشــکی قانونی چهارمحال و بختیاری گفت: 
طی شش ماهه نخست سال جاری هشت نفر بر اثر غرق 
شدگی در اســتان جان خود را از دســت دادند.منصور 
فیروزبخت با اعالم این خبر، اظهار کرد: فوت های ناشی 
از غرق شدگی نتیجه رعایت نکردن هشدارهای اعالمی 
از طرف این اداره کل و ســایر ارگان های مربوطه است. 
مدیرکل پزشکی قانونی استان تصریح کرد: در نیمسال 
نخست سال جاری هفت نفر مرد و یک نفر زن بر اثر غرق 
شدگی در استان جان خود را از دست داده اند.فیروزبخت 
افزود: در مدت مشابه سال گذشته نیز هشت مورد بر اثر 

غرق شدگی جان خود را از دست دادند.

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به بیش 
از 2000 خانوار روستایی در لردگان

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری از آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به بیش از 2000 خانوار روستایی در شهرستان لردگان 
خبر داد. گودرز امیــری در جمع مردم روســتای اوره بارز از توابع 
شهرستان لردگان در چهارمحال و بختیاری، از آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به دو هزار و 325 خانوار روستایی در شهرستان لردگان 
خبر داد و اظهار کرد: این طرح در 18 روستای شهرستان لردگان با 
اعتباری ملی و استانی حدود  137 میلیارد و 900 میلیون ریال اجرا 
می شود. وی با اشاره به اینکه این طرح تا پایان سال 98 به بهره برداری 
می رســد، تصریح کرد: در حین اجرای گازرســانی به 18 روستای 
شهرستان لردگان روستاهای واقع در مسیر طرح به ترتیب از نعمت 
گاز بهره مندمی شوند. امیری هزینه سرانه اجرای هر علمک گاز را 60 
میلیون ریال اعالم کرد و گفت: برای گازرسانی به این منطقه 200 

میلیون ریال به ازای هر علمک هزینه خواهد شد.

خط کشی محور فرخشهر به دستگرد 
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جــاده ای چهارمحال و بختیاری از 
اجرای عملیات خط کشی محور فرخشهر به دستگرد- دزک خبر داد. 
احمد جمشیدی با اشاره به اینکه اجرای عملیات خط کشی محور 
فرخشهر به دستگرد- دزک یکی از مطالبات مردم منطقه و مسافران 
طی سالیان گذشته بوده است، افزود: این محور به طول 17 کیلومتر 

و با اعتبار بالغ بر 250 میلیون ریال خط کشی شد.
وی خط کشی محور های برون شــهری را اهرمی برای ایمن سازی 
محور ها و پیشگیری از وقوع تصادفات و تلفات جاده ای عنوان کرد و 
افزود: این عملیات عالوه بر زیباسازی محورها و مشخص شدن باند 
سواره و الین رفت و برگشت، به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 
کمک می کند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری اضافه کرد: با قرار گرفتن در آستانه فصول سرد سال و آغاز 
بارندگی ها در محورهای بدون خط کشی قدرت دید رانندگان کاهش 

یافته و احتمال وقوع حوادث ترافیکی افزایش می یابد.

 »چمران«سخنران مراسم ۱۳ آبان
  در شهرکرد

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: مراسم یوم ا... 13 آبان با سخنرانی مهدی چمران در شهرکرد 
برگزار می شود. علی گرجی در دومین جلسه ستاد برگزاری یوم ا... 
13 آبان اظهار داشت: همایش های بصیرتی امسال با شعار »غیرت 
انقالبی« برنامه ریزی شده است.وی با اشــاره به سخنران ویژه این 
مراسم در مرکز استان افزود: مراسم حماسی استکبارستیزی امسال 
در روز شنبه 13 آبان، ســاعت 9:30 صبح در 42 نقطه استان و در 
شهرکرد به  صورت تظاهرات و تجمع در میدان 12 محرم به سمت 
میدان امامزادگان دو خاتون)س( با سخنرانی دکتر مهدی چمران و 
اجرای زنده سرود حماسی و انقالبی توسط خواننده نسل جوان میالد 

هارونی برگزار می شود.

ابالغ رای
7/536 شماره دادنامه: 9609970350300968 شماره پرونده: 9509980350300962 
شماره بایگانی شعبه: 951162 خواهان: آقای احمد مولویان جزی فرزند یداله به نشانی 
استان اصفهان- شهرستان شاهین شهر و میمه- شــهر گز برخوار- گز بلوار شهدا بن 
بست گلها پ 69، خوانده: آقای پیمان کرباسیان به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، رای دادگاه: درخصوص دادخواست آقای احمد مولویان 
جزی به طرفیت  آقای پیمان کرباسیان به خواســته مطالبه مبلغ 600/000/000 وجه 
رسید بانکی مورخ 92/02/09 به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به 
شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق سند مذبور که اصل آن در 
ید خواهان بوده و از ایراد خوانده نیز مصون مانده است و حکایت از اشتغال ذمه خوانده و 
ظهور در استمرار مدیونیت وی دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی دادگاه 
حاضر نشده ودفاعی از خود به عمل نیاورده است دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته 
و مستنداً به ماده 265 قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی در 
امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/11/03 تا زمان پرداخت و مبلغ 915/000 بعنوان خسارات دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید خواهان مکلف اســت زمان وصول محکوم به هزینه 
دادرسی را بر اساس میزان محکوم به در حق صندوق دولت بپردازد رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در 
محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف: 20668 شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )255 کلمه، 3 کادر(
مزایده

7/569 شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
988/96 ش 2 . 1 . 1  م ش له رضا تاج با وکالت آقای بابک داورپناه و علیه الهام جمالی 
و مهرداد اســماعیلی به آدرس الهام جمالی اصفهان خ باغ دریاچه کوچه 64 )بهار( ک 
شهید ابراهیمی بن بست توکلی ساختمان افشــین کدپستی 8176753668 و مهرداد 
اســماعیلی به آدرس اصفهان باغ دریاچه کوچه بهار ساختمان افشین واحد 2 می باشد 
که بابت محکوم به وهزینه های اجرایی به مبلــغ 130/350/403 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه الهام جمالی به شرح زیر می باشــد: 1- یکدست مبل راحتی هفت نفره 5 
تکه فانتزی مشکی دسته چرم و یک میز اصلی 4 تکه و عسلی های چهارتایی )استفاده 
شــده( به مبلغ 13/500/000 ریال و 2- یک دستگاه LED ســونی )باواریا( به شماره 
سریال 1009580 و میز MDF مربوطه به مبلغ 9/500/000 ریال و 3- یک تخته فرش 
قیطران 1000 شانه پشت لبه چرم دوزی شده سرمه ای شش متری 2/500/000 ریال و 
4- یک دستگاه ماشین لباسشویی کنوود مستعمل 6 کیلویی به مبلغ 7/000/000 ریال 
و 5- یک دستگاه مایکروفر کنوود سربی رنگ مســتعمل به مبلغ 2/000/000 ریال و 
6- یک دستگاه ماشین ظرفشــویی مجیک رومیزی 8 نفره به مبلغ 7/500/000 ریال 
و 7- یک عدد میز ناهارخوری هشــت نفره MDF و هشــت عدد صندلی مبلی راحتی 
 ســفیدرنگ پایه چوبی پشــت دار به مبلغ 9/500/000 ریال که جمــع کل هفت قلم 
فوق الذکر به مبلغ 51/000/000 ریال )پنجاه و یک میلیون ریال( می باشــد که مورد 
اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 96/8/21 
ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید 
طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل 
از روز برگزاری مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن به 
این شعبه اجرای احکام از اموال بازدید نماید پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. م الف:22869 اجرای احکام شــعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان ) 348 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

7/570 به موجب مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی، در رابطه با پرونده اجرایی 

961940 ج/2 مطروحه در اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان، یک باب منزل 
مسکونی که حسب نظریه کارشناسی ارزیابی  و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن 
شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد: مورد مزایده: پالک ثبتی 53 فرعی از 9 
اصلی بخش 14 اصفهان به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه چهار راه شهدا جنب مسجد 
سجاد کوی مادی قمیش بن بست شهید یدا... مکتوبیان پالک 31، اوصاف ملک مورد 
مزایده: طبق نظریه کارشناسی، شش دانگ یکباب منزل مسکونی که دارای مساحت 
عرصه 225/4 مترمربع- اعیانی آن به صورت کلنگی و قابل ســکونت دیوارها خشت 
و ســقف ها تیر و تخته و طاق چشمه ای و با قدمت حدود 50 ســال ساخت می باشد و 
دارای انشعاب آب و فاضالب برق گاز می باشد. 1- مالکین پالک ثبتی مذکور 1- احمد 
مکتوبیان 2- توران مستأجران 3- نصرت حسینی می باشند. 2- حسب نظریه کارشناس 
دادگستری بهای مال توقیف شده از قیمت پایه 4/950/000/000 ریال شروع و در اجرای 
ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید. 3- شرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید 
10 درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 
2171290210008 نزد بانک ملی واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر 
ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت مبلغ 10 درصد واریزی پس از کســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. 4- پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب، برق، گاز و تلفن 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف و بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری 
)در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای بدهی های مذکور باشــد( تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشــد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به 
نقل انتقال و صدور سند برعهده برنده مزایده می باشد. 5- پس از انجام مراحل قانونی 
و پرداخت تمام ثمن معامله و صدور دســتور تملیک مورد مزایده در اجرای مواد 134 و 
143 قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شد. 6- متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل 
از شــروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 
 7- زمان مزایده روز پنج شــنبه مورخ 96/8/25 ساعت 10 صبح و مکان مزایده اجرای

 احــکام شــعبه 2 دادگاه حقوقــی اصفهان واقــع در خیابــان نیکبخت می باشــد.  
 م الف:22847 شــعبه 2 اجرای احکام حقوقی دادگســتری اصفهان ) 447 کلمه، 

5 کادر(
مزایده

7/571 اجرای احکام حقوقی شعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 961653 ج/2 له سید محسن بیابانکی و علیه عباسعلی ماهوش 
محمدی و 13 نفر دیگر مبنی بر دستور فروش ملک مشاع در مورخه 96/8/25 ساعت 9 
صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15  جهت فروش 
شش دانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیاًل درج شده است و 
اکنون در تصرف مالکانه مالکین می باشد توسط  کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ذیل مراجعه و از اموال بازدید 
و با ســپردن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای 
احکام حقوقی در جلســه مزایده شرکت نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: در 
خصوص موضوع ارزیابی ده سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه از پالک به شماره ثبتی 
313 فرعی از 452 اصلی بخش 16 صفحه 476 دفتر 84 مالک ســید محسن بیابانکی 
ورنورسفادرانی- واقع در اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان شهید زرین- اینجانب 
کارشــناس منتخب پس از مطالعه پرونده بررسی اســناد و مدارک در معیت خواهان 
 از محل مورد نظر بازدیــد و معاینه محلی به عمل آورده که نتیجه به شــرح زیر تقدیم 

می گردد. وضعیت موجود: محل مورد نظر زمین است که در قسمتهایی از آن نخاله های 
ساختمانی ریخته شده است با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده )کروکی محل( و محل 
 داده شده توسط مالک مســاحت کل 2940/3 متر مربع بود که با توجه به سهم مالک 
) مدارک ارائه شده توسط مالک( ده سهم از مساحت فوق 408/375 متر مربع می باشد. 
نظریه: با توجه به بررســی و معاینه محلی بعمل آمده در زمان بازدید مساحت موقعیت 
وضعیت عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش ریالی ده سهم 
از محل فــوق 408/375 متر مربع به قرار هر متر مربــع 5/800/000 ریال و جمع کل 
به مبلغ 2/368/575/000 ریال و ارزش ریالی کل مساحت )شش دانگ( 2940/3 متر 
مربع 17/053/740/000 ریال برآورد می گردد.  م الف:22868 شعبه 2 اجرای احکام 

حقوقی دادگستری اصفهان ) 390 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/335 کالسه پرونده 369/96 شماره دادنامه: 9609976805301010-96/7/3 مرجع 
رسیدگی: شعبه 53 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود گل  گیر به نشانی 
اصفهان خ کاوه خ گلستان شهرک کاوه کوی سوسن بن بست سوسن پ 279، خوانده: 
مهدی صادقی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خوانده به ایفای تعهد در خصوص 
نصب پرده مورخ 95/10/30 و خسارت وارده ناشی از انجام تعهد علی الحساب مقوم به 
30/000/000 ریال، 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 شورا: در خصوص دعوی آقای 
مسعود گل گیر به طرفیت آقای مهدی صادقی به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد در 
خصوص نصب و تهیه پرده به اســتناد فاکتور 6284 و خسارت های ناشی از عدم انجام 
تعهد علی الحســاب مقوم به 30/000/000 ریال  به شرح دادخواست تقدیمی و تصویر 
مصدق فاکتور پیوســتی ونظر به اینکه خواهان ابتدا در جلسه رسیدگی مورخ 96/5/14 
نسبت به خسارت وارده ناشی از انجام تعهد دعوی خود را مسترد نموده به استناد بند ب 
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید در خصوص 
الزام خوانده به انجام تعهد در خصوص نصب پرده با توجــه به تصویر مصدق فاکتور و 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده پرونده به استناد فاکتور 6284 
تعهد نموده در مورخ 95/12 پرده و ملزومات آن را تهیه و نصب کند لیکن تاکنون اقدامی 
صورت نگرفته است و با عنایت به اینکه خوانده علی رغم نشر ابالغ در روزنامه در جلسه 
حاضر نشده است و الیحه ای به شعبه ارسال ننموده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 237 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در فاکتور فوق ذکر در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه سپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:21587 شعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف اصفهان) 364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/608 شماره دادنامه: 9609970354501133 شماره پرونده: 9409980359600517 
شماره بایگانی شعبه: 960547 شــاکی: آقای بهروز اکبری پالرتی فرزند علی اکبر به 
نشانی اصفهان خ ســهروردی بعد از ترمینال زاینده رود بین کوچه 18 و 20 ، متهمین: 
1- خانم سوســن کریمی فرزند احمد 2- آقای اکبر عبادالهی فرزند قربانعلی همگی به 
نشانی مجهول المکان، اتهام: مشارکت در ســرقت یک کیسه پسته، گردشکار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیرمبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقــای اکبری عبادالهی فرزند قربانعلی و خانم 
سوسن کریمی فرزند احمد دایر بر مشارکت در سرقت یک کیسه پسته 10 کیلوئی موضوع 
شکایت آقای بهروز اکبری پالرتی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تحقیقات انجام 
شده، فیلم ضبط شده دوربین مدار بســته مغازه شاکی، گزارش مرجع انتظامی، متواری 
بودن متهمین و احضار ایشان از طریق نشر آگهی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده 

بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد 656 و 676 قانون تعزیرات و ماده 125 
قانون مجازات اسالمی هر کدام از متهمین را به تحمل 6 ماه حبس و 30 ضربه شالق 
تعزیری و مشترکًا به رد مال مسروقه یا در صورت تعذر به پرداخت قیمت مال مسروقه 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز بعد از ابالغ قابل واخواهی 
در این داداگه و 20 روز  پس ازآن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر 
اصفهان می باشد. م الف:21655 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 

جزایی سابق( ) 246 کلمه، 3 کادر(  
حصر وراثت

8/61 آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی دارای شناســنامه شماره 471 به شرح دادخواست 
به کالسه 691/96 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مشهدی حسین صانعی بیدگلی به شناسنامه 308 در تاریخ 96/07/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- ماشااله به شماره شناسنامه 43 ، 2- ابوالفضل به شماره شناسنامه 471   3- زهرا به 
شمار شنلسنامه 273 همگی صانعی بیدگلی به عنوان فرزندان متوفی والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنمامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهی 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . م الف: 5/2/96/538  
 مهدی عموزاده  شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف آران و بیــدگل ) 139 کلمه، 

2 کادر( 
ابالغ رای

8/103 شماره دادنامه: 9209973633201099 شماره پرونده: 9209983633200513 
شماره بایگانی شعبه: 920525 خواهان: موسســه قرض الحسنه مهر بسیجیان تحت 
مدیریت آقای غالمحسین تقی نتاج ملکشــاه با وکالت خانم پریسا عظیمی یانچشمه 
به نشانی شــاهین شــهر خیابان رازی فرعی یک غربی پالک 20 همکف، خواندگان: 
1- آقای علی ایمانیان به نشــانی نجف آباد خ مولوی شمالی جنب مسجد ولی عصر پ 
13، 2- خانم پریسا شیاسی، 3- آقای محمدرضا حیاتی، 4- آقای عبداله شیاسی همگی 
به نشانی نجف آباد امیر آباد خ مفتح کوی یاس پ 79، خواســته: مطالبه طلب، دادگاه 
با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی موسسه قرض الحسنه مهر بســیجیان با وکالت خانم 
پریسا عظیمی یانچشمه علیه آقایان و خانمها 1- پریسا شیاسی فرزند عبداله 2- عبداله 
شیاسی فرزند رمضان 3- علی ایمانیان فرزند ابوطالب 5- محمدرضا حیاتی فرزند عباس 
به خواســته مطالبه مبلغ 275/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 321141 
مورخ 1392/2/3 عهده بانک صادرات به اضافه خســارات دادرسی وتاخیر تادیه دادگاه 
نظر به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شــده و وجود اصل مستندات در ید و 
اختیار خواهان که ظهور بر اشــتغال ذمه خواندگان و وجود دین علیه آنان دارد و نظر به 
اینکه خوانده هم دفاع موجهی در جهت رد ادعای خواهان ننموده نســبت به مستندات 
او هم اظهار انکار و یا جعل نکرده اســت و با لحاظ مسئولیت تضامنی خواندگان دعوی 
را وارد و ثابت دانســته با اســتناد به مواد 245-249-310-313 قانون تجارت و مواد 
198-515-519 قانون آئین دادرســی مدنی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در رابطه با تبصره ذیل ماده 2 قانون صــدور چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 
275/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 5/505/000 ریال هزینه دادرسی 
از باب تسبیب به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت 
اصل دین و پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم می نماید. این رای غیابی محسوب و پس 
 از ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی ســپس به مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی 
می باشد. م الف:5443 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر )341 کلمه، 

4 کادر(

رییس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: 18 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه  در 

چهارمحال و بختیاری تعطیل هستند.
به  گزارش ایسنا؛ سید نعیم امامی در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اســتان، اظهار کرد: 480 واحد تولیدی در دولت 
تدبیر و امید تعطیل شد که از این تعداد 230 واحد ابطال و 40 

مورد آن در سال جاری ابطال شده است.
وی افزود: اکنون از یک هزار و 100 واحد صنعتی پروانه دار 

استان، 18 درصد تعطیل هستند.
ذبیح ا... غریب، مدیرکل جهادکشاورزی استان در این مراسم 

گفت: 180طرح  بدون پیشــرفت که متولی آن دستگاه  های 
اجرایی مختلف بودند، توســط جهاد کشــاورزی اســتان 
شناسایی شده است و دلیل عدم پیشــرفت، اجرا نکردن به 
موقع مراحل آنها بــوده که این طرح ها لغو شــدند و اکنون 
می توان یک هزار و 180 پروژه دیگــر را جایگزین آنها کرد 
تا از زیرســاخت هایی همچون تخصیص آب، برق و ... آن ها 

استفاده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان نیز گفت: امسال 
نرخ بیکاری استان در تابســتان 20/3درصد و در بهار 18/3 
درصد بوده است و نرخ مشارکت نیز در تابستان 40/1درصد 

و در بهار 39 درصد بود.
 حبیــب ا...وفایــی بــا اشــاره بــه 175 پــروژه قابــل 
اســتان،  در  اجرایــی  دســتگاه های   واگــذاری 
تصریح کرد: 23 پروژه متعلق به جهاد کشاورزی، 12 پروژه 
منابع طبیعی، 45 پروژه ورزش و جوانان از جمله  پروژه های 

این طرح هستند.
وی خاطرنشان کرد: طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی، 
آبزی پروری به میزان 700 تن، راه اندازی 50 طرح باالی 60 
درصد پیشــرفت فیزیکی از جمله طرح های اجرایی در سال 

جاری هستند.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مطرح کرد:

تعطیلی ۱8 درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه در چهارمحال و بختیاری

رییس اداره اطالعات، ارتباطــات و فناوری چهارمحال و 
بختیاری گفت: 300 هزار کاربر در استان از اینترنت سیار 

یا اینترنت تلفن همراه استفاده می کنند.
مرتضی باللی با اشاره به پوشــش جاده های استان برای 
دسترسی به اینترنت اظهار داشت: کل اپراتورهای همراه 
اول، ایرانسل و رایتل نزدیک به هزار و 281 جاده های اصلی 
 ADSL و فرعی را پوشش می دهد. سال 92 افرادی که از
و وایمکس استفاده می کردند 23 هزار و 851 نفر بود که 
این عدد به 96 هزار مشترک افزایش یافته است. وی افزود: 
همچنین کاربران اینترنت سیار یا تلفن همراه از 113 کاربر 
به 300 هزار کاربر افزایش یافته اســت که این پیشرفت 
چشــمگیری اســت. رییس اداره اطالعات، ارتباطات و 
فناوری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به ارائه خدمات 
شعب پین پد روستایی بیان کرد: پین پدهای روستایی از 
102 عدد به 115 عدد افزایش یافته؛ همچنین پایانه های 
فروش دستگاه پست در سال 92 تنها 114 دستگاه بوده 

که این تعداد به 460 دستگاه افزایش یافته است.

رییس اداره ارتباطات و فناوری چهارمحال:

۳00 هزار کاربر در چهارمحال 
و بختیاری از اینترنت سیار 

استفاده می کنند

بزرگ ترین مرکز دیتا سنتر در 
چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

چهره
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»ســه  ماهش بود که تب شــدید کرد و بعدش تشنج؛ یکی از 
رگ های مغزش داشــت پاره می شد که ســریع رسوندیمش 
بیمارستان؛ وگرنه فلج می شد.« دردی که برای امیرحسین از 
در ناسازگاری وارد شــد. »یکی از گوش هایش کم شنوا و یکی 
از پاهایش کج شد و به شــدت پرخاشگر و همزمان گوشه گیر 
شــد. مدرســه که می رفت معلم هاش می گفتن پای بچه تون 
کجه؛ می گفتم از بچگی اینجوری شــده و نمی شه کاری کرد. 
اعصابشم کال نمی کشید، خیلی زود عصبی می شد. ما هیچ وقت 
باهاش کل کل نمی کردیم.« روایت ها را رقیه نقل می کند؛ مادر 

امیرحسین: »حاال همه جا قاتل ستایش صدایش می کنند.«
17 سال از کشاکش دردی که سه ماهگی امیرحسین را تلخ کرد، 
می گذرد اما ردش باقی مانده؛ ردی که بر جســم، روان و تمام 
امیرحسین خط انداخته و از هرچیزی گذر کرده تا امیرحسین 
را تلخ بزرگ کند. از خیرآبادی که کودکی اش را زهر کرده، از پدر 
و مادری که تربیتش را بلد نبودند و در آخر امیرحسینی که با 

شدیدترین نوع خشونت، فریاد کشیده است.
»کالس اول؛ از بقیه بچه ها جداش کردن«

رقیه آن قدر زل زده به انعکاس عکس امیرحســین در شیشه  

تلویزیون که رقیق شده اســت. غم در خانه رقیه رقیق است. 
صــدای خنده ها و شــیطنت های نوه ها هســت؛ امــا مرثیه 
روزمرگی ها زور بیشتری دارد. »بعد از اون تشنج این جوری شد؛ 
کالس اول هم که بود، از بچه ها جداش کردن و گفتن اعصابش 
به بقیه بچه های کالس نمی کشــه. نمی تونه با بچه ها تو یک 
کالس باشه. کاری هم به کسی نداشت ها، خیلی گوشه گیر بود 

و دوستی نداشت.«
اولین تجربه امیرحسین از مدرسه، جدایی بوده است. مدیر و 
ناظم و معلمی که بی توجه به کودکِی امیرحسین، جدایی اش 
را راحت ترین و بی دردســرترین راه دیده اند؛ معلم و سیستم 
فشل آموزشی، یک  ســر این اتفاق تلخ هستند و مقصری که 
ریشه بسیاری از این دردهاست. »وقتی فهمید از بچه ها جداش 
کردن خیلی ناراحت شــد؛ می گفت من چه فرقی با بقیه دارم 
که من رو جدا کردن؟ حرف معلم ها هم این بود که چون گاهی 
وقت ها پرخاش می کنه و گاهی وقت ها گوشــه گیره، نمی تونه 
پیش بچه ها باشه و باید بره یک مدرسه دیگه. ما هم بردیمش 

مدرسه غیرانتفاعی.«
حذف، راهکار سیستم آموزشــی برای امیرحسین بوده است؛ 

راهکاری که می شد جایگزین دیگری داشته و حاال امیرحسین 
در تکاپوی انتخاب رشته اش باشــد. »مدرسه غیرانتفاعی هم 
که بردمش، گفتن معدلش پایینــه و باید دوباره کالس اول رو 
بخونه؛ امیرحسین دو ســال کالس اول رو خوند. این چیزها 
خیلی عصبانیش می کرد.« می شــد دل داد به دلش و آرامش 

کرد؛ ولی نشد.
همیشه کنترلش می کردم، حواسم بهش بود

یک سال است که چشم هایش این اتاق را نمی بیند؛ اتاقی خالی 
در طبقه دوم که احتماال غم را به پایین سرریز کرده است. »اتاق 
امیرحسین تو همین خونه بود؛ همه کاراش رو تو همین خونه و 
اتاق می کرد. ما عید می خواستیم خونه رو تعمیر کنیم؛ ده روز 
وسایلش رو بردیم طبقه باال. قرار نبود اتاقش اونجا باشه؛ فقط تو 
تعمیراتی که داشتیم ده روز وسایلش رو بردیم باال که وقتی از 
مدرسه میاد راحت باشه. این ده روز که بنایی داشتیم و وسایلش 

رو بردیم باال، کنترلش از دستمون در رفت.«
کنترلش از دســتمون در رفت؛ همان چیزی که چطور بزرگ 
شــدن امیرحســین را روایت می کند. »من خیلی حواسم به 
امیرحسین بود و همیشه کنترلش می کردم؛ در حدی که مدیر 
مدرسه بهم می گفت بیش از حد داری مراقبت می کنی. تمام 
کارهاش رو از مدیر مدرسه می پرسیدم، کیف و موبایلش رو چک 
می کردم، بدون اینکه بفهمه. نمی ذاشتم خیلی با دوست هاش 
بره بیرون. هیچی از این بچه ندیدم که بخوام شک کنم ممکنه 

این کار رو بکنه.«
درد چندبرابــری بــرای خیرآبادِ  در حاشــیه: 

»همه تفریحش گوشی وموبایل بود«
»امیرحسین هیچ تفریحی نداشــت؛ همه تفریحش گوشی و 
موبایل بود. خیرآباد یک پارک درست حسابی برای بچه ها نداره. 
تفریحاتش هم کارای فنی بود؛ هرچی تو خونه خراب می شد 

امیرحسین درست می کرد«؛ این را مادرش می گوید.
یک سر دیگر این اتفاق خیرآباد است. خیرآباد سبز نیست؛ از 
تمام آن باغ ها و سبزی ها، بیابان به جا مانده است. محله ای در 
حاشیه شــهر که ضعف آموزش و حمایت روانی از کودکان در 
مدارس آن بیش از شهر حس می شــود؛ در حالی که به خاطر 
شکل زندگی مردم در خیرآباد و آسیب پذیری آنها، حمایت های 
مشاوره ای و روانی باید به حداکثر برسد. در این شرایط هم که 
ضعف مشاوره در کل سیســتم آموزشی وجود دارد، بیشترین 
آسیب در مناطق حاشیه نشین بروز پیدا می کند. در واقع در این 
مناطق است که به خاطر شکل زندگی های کارگری، تعداد زیاد 

مهاجرین و... این زخم سر باز می کند.
»بی قراری هاش از همون بچگی بود. قرص ها رو از 7 ســالگی 
بهش می دادم و دکتر گفته بود تا 20 سالگی باید ادامه بده. کال 
سازگار نبود، با هیچ کس نمی ساخت؛ فقط با یکی از خواهرهاش 

که 20 سالشــه خوب بود و باهم می ساختن؛ 4 سال باهم فرق 
داشتن و هروقت پیش اون بود اعصابش آروم بود. سه تا خواهر 

داره که همشون زود ازدواج کردن.«
رفیق فابریک امیرحسین: مثل برادر بودیم با هم

»سجاد و امیرحسین مثل برادر بودن باهم؛ اما وقتی اون اتفاق 
افتاد، از سجاد دیگه خبری نشد.« تنها رفیق امیرحسین حاال 
یک سالی می شود که نیست و سوال های رقیه را با سکوت جواب 
می دهد. این روایت اما از زبان سجاد است؛ صمیمی ترین رفیق 
امیرحسین که هنوز آن اتفاق را باور نکرده است: »بچه خیلی 
ساکتی بود، ســرش تو کار خودش بود. کاری هم به کار کسی 
نداشــت. اصال اهل دعوا و این چیزها نبود. وقتی این کارو کرد 
خیلی از دستش ناراحت و عصبی شدم؛ هنوز هم باورم نمی شه 

امیر بچه به این ساکتی این کارو کرده باشه.«
سجاد از تفریحاتشان که می گوید، به سکوت می رسد؛ از اینکه 
تفریحی در خیرآباد نداشــتند و دور زدن در خیابان ها و نصب 
سیستم و نجاری سرگرمی شان بوده است. »در خیرآباد هیچ 
پارکی برای بچه ها نیست؛ سرگرمی و تفریح بچه ها پرسه زدن 

در خیابان ها و بازی  با گوشی و تبلت هاست.«
حالش خوب نیست

حال امیرحسین خوب نیســت و تمام این روایت ها هم برای 
همین اســت. حال هیچ بازمانده ای بعد از آن اتفاق تلخ، خوب 
نیست: صفیه )مادر ســتایش( و رقیه که مادران بازمانده این 
اتفاق هستند، خواهرها و برادرها و پدرها؛ و دردی که هر لحظه 
تزریق می شود. »از وقتی که امیرحسین رفته، حال هیچ کدوم 
از بچه ها خوب نیســت؛ همه دخترام با همسراشون به مشکل 
خوردن. نوه هام رو هم توی مدرسه خیلی اذیت می کنن؛ کافیه 
بفهمن یه نسبتی با پورجعفرها دارن. دائم از امیرحسین می گن و 
اذیتشون می کنن. خانواده هم که هیچی... بعد از این ماجرا تمام 
فامیل با ما قطع رابطه کردن؛ خیلی ازشون خواهش کردیم که 

برن رضایت بگیرن ولی فایده ای نداشت.«
نبودن امیرحسین اما حال هیچ کدام از این بازمانده ها را خوب 
نمی کند. فهیمه حســینی، مــددکار امیرحســین در کانون 
بوده اســت اما درباره بیماری دقیق او چیزی نمی داند و همه 
گفته هایش بر اساس احتماالت است. نه تنها او، که روان شناس 

امیرحسین نیز اطالعات دقیقی ندارد.
حسینی درباره وضعیت امیرحســین می گوید: »بیماری اش 
محرز است و دائما دارو می گرفت. امیرحسین وضعیت روانی 
و شــناختی آشــفته ای دارد که احتمال بیماری دوقطبی و 
شیزوفرنی داده شده است. در کنار بیماری امیرحسین، نحوه 
تربیت و بزرگ شــدنش و جایی که زندگی می کرده نیز تاثیر 

بسیار زیادی در این اتفاق داشته است.«
ملیحه بیهقی روان شناس امیرحسین نیز می گوید: »امیرحسین 
به شدت درون گراســت و ارتباطی با دیگران برقرار نمی کند. 
درواقع اختالل شخصیتی او باعث شــده ناقض قوانین و نظم 
موجود باشد. امیرحسین در رفتارهایش ناسازگار است و بی شک 
تربیت خانواده و عوامل بســیار دیگری بر این ناسازگاری تاثیر 
می گذارد.« این احتماالت اما قطعی نیست؛ آن چیزی که قطعی 

است، حال بد امیرحسین است که با نبودنش خوب نمی شود.

مدیرکل بهزیستی اصفهان گفت: بهزیســتی برای کمک به دختر بازمانده و 
خانواده های حادثه دیده وارد عمل شده؛ اما هرگونه اظهار نظر قطعی درباره 
علت حادثه، بر عهده مراجع قضائی و انتظامی است. سعید صادقی پیرامون 
عملکرد بهزیستی در حادثه خودکشی 2 دختر نوجوان اصفهانی اظهار داشت: 
بهزیســتی نمی تواند  در این زمینه اظهار نظر کند؛ چراکه کسب اطالعات 
هویتی و سبب شناسی آن را به عهده ندارد. وی تصریح کرد: بهزیستی صالحیت 
اظهارنظر درباره علت این حادثه را ندارد؛ چون این مورد یک مسئله قضائی و 
انتظامی بوده و اکنون هم تحقیقات الزم درحال انجام است و هرگونه اظهارنظر 
قطعی توســط مراجع انتظامی قضائی صورت گرفته و اطالع رسانی می شود. 
مدیرکل بهزیستی اصفهان خاطر نشان کرد: دختر بازمانده حادثه هنوز آمادگی 
صحبت کردن ندارد؛ چراکه هم خود دختر و هم خانواده او با یک شوک بزرگ 
روبه رو بوده اند، اما همکاران ما در بهزیستی پیگیری های الزم را انجام می دهند.

مدارس غیردولتی، مجاز 
به دریافت هزینه اضافی 

هستند

بهزیستی برای کمک به 
دختر بازمانده حادثه سقوط 

در اصفهان  وارد عمل شد

رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشــارکت هــای مردمی آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: مدارس غیردولتی عالوه بر شــهریه ابالغی، 
می توانند به ارائه خدمات فوق برنامه غیردرسی، اقدام کرده و برای آن شهریه 
دریافت کنند. حسن محبی اظهار داشت: با اســتناد به ماده 15 و 16 قانون 
تاسیس مدارس و مراکز آموزش غیردولتی، الگوی تعیین شهریه مدارس توسط 
شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه شده و به تایید وزیر 
آموزش و پرورش می رسد. وی افزود: شاخص های تعیین شهریه با توجه به دوره 
تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق 
برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و... لحاظ می شوند. وی ادامه داد: هریک از 
موسسان مدارس موظف هستند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس اعالمی 
یا ابالغی آموزش و پرورش، میزان شهریه ساالنه را برای بررسی و تصویب، به 

شورای تعیین شهریه پیشنهاد کنند.

معاون قضائی دادگستری اصفهان:

اقدامات مجرمانه گذشته 
دلیل سقوط متهم از پنجره 

دادگاه کهندژ است

معاون قضائی دادگستری اصفهان، با اشاره به اینکه حادثه دادگاه کهندژ در مرحله تحقیقاتی است، گفت: اقدامات مجرمانه گذشته دلیل سقوط متهم از پنجره 
دادگاه کهندژ بود. محمد محمدی با اشاره به سقوط جوانی 25 ساله از طبقه چهارم دادگستری کهندژ اصفهان اظهار داشت: اینکه شایعه شده این فرد در تصادف 

با یکی از مدیران استانی، به صورت ناعادالنه مقصر شناخته شده است، اصال صحت ندارد.
وی با بیان اینکه متهم صرف نظر از اینکه چه کســی طرف مقابل وی بوده، در مرجع قضائی حاضر شده است، افزود: پس از بررسی سوابق این فرد، مشخص شد 
مصادیقی از جرم به این فرد منتسب شده است که از بیان این جرایم کیفری معذور هستیم. معاون قضائی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه وقتی شکات دیگر 
متوجه دستگیری این متهم می شوند وارد محکمه قضائی می شوند، تصریح کرد: با ورود شکات و خانواده آنها، متهم طی اقدامی عجیب، خودش را از طبقه چهارم 

مرکز قضائی به پایین پرتاب کرده و جان خود را  از دست داد.

اصفهان؛ میزبان مراسم بزرگداشت نان سالم
همایش بزرگداشت نان، هرساله به همت دانشگاه علوم پزشکی تهران در استان 
تهران برگزار می شود که امسال قرار است استان اصفهان میزبان این همایش باشد.

این همایش 22 آبان ماه دراستان اصفهان برگزار خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان تجربه موفقی در تاسیس 
مراکز تحقیقاتی نوین داشته است

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: اصفهان تجربه موفقی 
در تاســیس مراکز تحقیقاتی نوین داشته و از این 
جهت گام موثری در ارتقای پژوهش و فناوری 

برداشته شده است.
طاهــره چنگیــز در هفدهمیــن کنگره 
بین المللی انجمن جراحــی درون، بین 
منطقه مدیترانه و خاورمیانه اظهار داشت: 
تجربه موفق تاسیس مراکز تحقیقاتی نوین 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال های 
اخیر، موجب شده با همکاری و جلب مشارکت 
موثر هیئت علمی دانشکده ها، گامی موثر در ارتقای 

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه برداشته شود.
وی بیان داشت: امیدواریم برگزاری این کنگره و کارگاه های آن بتواند 
موجب برداشتن گام هایی موثر در بهبود فرآیندهای درمان بیماران 
شده و کاهش عوارض برای آنها و همچنین محیط مناسبی برای بحث 
و تبادل دانش درخصوص مشکالت علمی و عملی فراروی درمان در 
حوزه های تخصصی خود فراهم آورد. رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: انتظار می رود در ادامه مســیر، با انواع اقدامات 
ازجمله برگزاری همایش های مختلف از این دســت با بهره گیری از 
تجارب موفق دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی همکار در سایر 
کشــورها و نیز انتقال و مدیریت موثر دانش، باعث ارتقای روز افزون 

گستره و کیفیت ارائه خدمات سالمت به عنوان هدف غایی شویم.

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان مطرح کرد:

چند توصیه برای زائران اصفهانی 
اربعین

رییس پلیــس امنیت عمومی اســتان اصفهان، به منظور ســهولت 
سفر زائران اصفهانی اربعین، چند توصیه کاربردی 

مطرح کرد.
اکبر عاصمی با اشاره به ایام پیاده روی اربعین 
اظهار کرد: متقاضیان شرکت در همایش 
بزرگ پیاده روی اربعین باید قبل از خروج 
از کشور به اداره گذرنامه واقع در خیابان 
وحید، خیابان رودکی، جنب کالنتری 15 
و اداره گذرنامه این پلیس در شهرستان های 
اســتان، مراجعه و از نظر اجازه خروج و ســایر 

موارد، گذرنامه خود را استعالم کنند.
وی درخصوص خروج بدون اخذ ویزای معتبر از کشور، به زائران هشدار 
داد و افزود: در صورت اقدام به خروج از کشــور بدون دارا بودن ویزای 
معتبر، توسط ماموران مرزی کشور عراق در مبادی ورودی، از ورود آنها 
جلوگیری و در این زمینه پرونده قضائی تشکیل می شود که رسیدگی به 

آن منوط به طی مراحل اداری و قضائی طوالنی مدت است.
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه 
به وضعیت مرزها و نبود امکانات کافی و ازدحام جمعیت، امکان صدور 
گذرنامه و ویزا در آن مــکان وجود ندارد و متقاضیــان باید در محل 

سکونت به انجام این امور اقدام کنند.
وی با بیان اینکــه در فاصله چندین کیلومتری مرزهــا، به راه اندازی 
پارکینگ جهت خودروهای شخصی اقدام شده است، اذعان کرد: باز 
هم توصیه می شود حتی المقدور زائران از ناوگان حمل و نقل عمومی 
جهت عزیمت به مرزها اســتفاده کنند و در صورتی که قصد دارند با 
خودروی شخصی به مرز بروند، نهایت هوشــیاری و دقت در رعایت 

قوانین راهنمایی و رانندگی و اصول ایمنی را مدنظر قرار دهند.

 فعالیت 50 مرکز کار درمانی 
در استان اصفهان 

در اســتان اصفهان 50 مرکز کاردرمانی بــه توان خواهان و معلوالن 
ارائه خدمت می کند. مدیر گروه کاردرمانی دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: در این استان 200 
کاردرمانگر در 50 مرکز دولتی، بهزیستی و 

خصوصی فعالیت می کنند.
حمیدرضا آزادی افــزود: کاردرمانگران، 
ناتوانــی بر اثر معلولیــت، عقب افتادگی 
ذهن، افزایش ســن، بیماری و تصادف را 

بهبود می بخشند.
مدیر گروه کاردرمانی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان، با بیــان اینکه هر فــرد در طول زندگی 
15درصد امکان ناتوانی و نیاز به کاردرمانی دارد، افزود: افراد ناتوان به 
علت اینکه باید به صورت مستمر تحت درمان باشند، در ماه هزینه های 

زیادی را پرداخت می کنند.
وی با اشــاره به اینکه پنجم آبان، »روز جهانی کاردرمانی« نام گذاری 
شده است، گفت: شــعار روز جهانی کاردرمانی امسال »آگاه سازی، 

الهام بخشی و اثرگذاری« است.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان تشدید ممانعت از ورود خودروهای آالینده به 

محدوده زوج و فرد در اصفهان 

روزی 20 هزارتومان! 
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان 
گفت: تشــدید نظارت بر اجرای طرح محدودیت 
زوج و فرد در هسته مرکزی شهر اصفهان، برای 
مقابله با افزایش آلودگی هوا در فصل سرما 
در دستور کار پلیس راهور این شهرستان 

قرار گرفته است. 
ســرهنگ چلمقانــی، جریمــه ورود به 
محدوده زوج و فــرد را هر بــار 20 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: عالوه بر این، در این 
محدوده ها، خودروهــای دودزا، آالینده و فاقد 

معاینه فنی نیز اعمال قانون خواهند شد.
روزانه یک میلیون خودرو در اصفهان تردد می کنند که 60 تا 70 درصد 
سواری و تک سرنشین هستند و این در حالی است که سهم خودروها 

در آلودگی هوای این کالن شهر، بیش از 70 درصد است.

اخبار

خبرآنالین: نمی شود دورش انداخت توی پستوی خاطرات دور و محو. این خانه و این دیوارها گواهی می دهند. آن 
دردها و گریه های بلند که به هوا رفت و هی چرخ خورد و چرخ خورد، بعد از 17 سال در گوش طنین می اندازد. همه 
اینها همچنان حی و حاضرند و هنوز اقرار می کنند که امیرحسین در همین حوالی، در یکی از روزهای سه ماهگی اش، 

تب کرد؛ تب شدیدی که به تشنج ختم شد و تمام زندگی اش را نشانه گرفت.

 هالل احمر

معاون امــداد و نجات هالل احمر اصفهان گفــت: 40 پایگاه 
امدادی به همراه تیم های واکنش ســریع اســتان درحالت 
آماده باش کامل هســتند تا در صورت نیاز در هر ســاعت از 
شــبانه روز به عراق اعزام شــوند و به ارائه خدمات امدادی و 

درمانی بپردازند.
 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
پوشش امداد و نجات در کشور عراق به هالل احمر واگذار شد 
که مدیریت این کار را هالل احمر و مرکز پزشکی حج و زیارت 
به طور مشترک انجام خواهند داد. داریوش کریمی افزود: برخی 
از همکاران ما در هالل احمر، پنجم آبان ماه از طریق فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( به نجف اعزام شدند که این افراد 
شامل پزشک، پرستار، تکنســین دارویی، تکنسین پذیرش و 
نیروهای خدماتی هستند. وی ادامه داد: به احتمال زیاد امسال 
هم مطابق سال گذشته که 30 نیرو اعزام شد کار خواهیم کرد؛ 
60 امدادگر هم به طور داوطلبانه پــس از گذراندن دوره های 
بازآموزی یک روزه ویژه پیاده روی اربعین به عراق می روند. وی 
خاطرنشان کرد: قسمتی از توان خودرویی هالل احمر استان، 
به قم اعزام شده و برخی از کانکس های خدماتی به مقصد استان 
ایالم بارگیری شدند. کریمی ضمن اعالم اینکه استان اصفهان 
پشتیبان استان خوزســتان در مراسم پیاده روی اربعین است 
تصریح کرد: برای افزایش کیفیت خدمات امدادی، اتوبوس ها و 
آمبوالنس های مورد نیاز را هم اعزام کردیم و همچنین بالگرد 

خود را که زیر نظر ســازمان هواپیمایی است و مشکلی برای 
پرواز ندارد، به منطقه فرستادیم. این مسئول همچنین گفت: 
داروهای مورد نیاز به طور متمرکز از سوی مرکز پزشکی سازمان 
حج و زیارت، بارگیری و ارسال خواهند شــد و هیچ دستگاه 

دیگری اجازه انتقال دارو به کشور عراق را ندارد.
معاون امــداد و نجات هالل احمر اســتان، اســتفاده از توان 
درمانگاه های هالل احمر در عراق را امری الزم شمرد و افزود: 
برخی مراکز در کشــور عراق به درمانگاه تبدیل خواهند شد 
که با واگذاری موقت آنها به هالل احمر، در هر شــیفت تعداد 
قابل توجهی پزشک و پیراپزشک مستقر کرده و آماده هر نوع 

امدادرسانی خواهیم بود.

رییــس اداره آموزش وترویــج اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری استان اصفهان گفت: طی یک طرح فوری  
جذب 12هزار دانش آموز از23 شهرســتان  اســتان 
اصفهان که عمدتا درمدارس روستایی ومختلف هستند 

در دستور کار این اداره است.
محســن بارباز اصفهانی، هدف از اجــرای این طرح را 
استفاده ازنیروهای مردمی به صورت داوطلبانه درجهت 
حفظ وصیانت ازمنابع طبیعی استان اصفهان در قشر 

جوان و دانش آموز عنوان کرد.
وی افزود: ارتقای سطح دانش و بینش همیاران طبیعت 
درزمینه های منابع طبیعی وشــرکت دادن همیاران 
طبیعت درراســتای اهداف ســازمان جنگل ها، مراتع 
وآبخیزداری کشــور که همان حفاظــت ازعرصه های 
منابع طبیعی است وهمچنین سازماندهی افراد داوطلب 
درحوادث غیرمترقبه  مثل جلوگیری ازآتش ســوزی 
درجنگل ها و مراتع، ازجمله اهــداف اجرای این طرح 

است.
رییــس اداره آموزش وترویــج اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اســتان اصفهان، اطالع رسانی تخریب و 
ارائه گزارش های تجاوز به عرصه های منابع طبیعی را 
به یگان حفاظت منابع طبیعی برای وارد شدن عوامل 

یگان حفاظت و اداره حقوقی به منظور استیفای حقوق 
منابع طبیعی ازطریق کد تلفنی 1504 را ازجمله شرح 

وظایف همیاران طبیعت دانست.
وی افزود: اولویت بندی شناسایی مناطق بحرانی منابع 
طبیعی وتهیه وتدوین برنامه های آموزشی درراستای 
ترویج اهداف ســازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری 
کشور وحمایت حقوقی از افرادی که درجهت حفاظت 
منابع طبیعــی فعالیت می کننــد، ازجمله برنامه های 
 اداره کل منابــع طبیعــی بــرای همیــاران طبیعت 

است.

رییس اداره آموزش وترویج اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان:

پیش بینی جذب ۱2هزار دانش آموز همیار طبیعت
معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان خبرداد:

۴0 پایگاه و تیم واکنش سریع در حالت آماده باش اربعین

 منابع طبیعی

روایت هایی از زندگی قاتل نوجوان؛  از تشنج در کودکی ، اخراج از کالس  اول  و جدا شدن ناخواسته اتاقش؛

نیمه پنهان ماجرای »ستایش«
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 از شمال افسانه ای 
تا شمال واقعی

    پرورش کرم ابریشم در شمال...
»...ناسازگاري و بدي هواي گرم هرجا با رطوبت 
زياد همراه باشد گزنده تر و آزاردهنده تر است. هواي سواحل درياي 
خزر به همين جهت سخت نامساعد و ناسازگار است؛ مخصوصا هواي 
مازندران كه به زعم بعضي از محققان كوميسن)قومس( باستان است 
در فصل تابســتان به زحمت قابل تحمل مي باشد، اما هواي همين 
ناحيه بعد از ماه اكتبر )مهر( تا ماه مه )ارديبهشــت( همانند هواي 
اروپا خوب و ماليم است. من ماه فوريه )دوازدهم بهمن تا نهم اسفند( 
آنجا بودم و به نشاط تمام، روزگار مي گذراندم؛ زيرا سراسر دشت و 
دمن زيبا و فرح فزا و به قول ايرانيان همانند بهشت دلگشا و طرب خيز 
بود. كناره هاي جوي ها و راه ها همه نارنجستان بود. در آنجا همه گونه 
ميوه از آنچه در سراسر اروپا به دست مي آيد،  اقسام شكار، مخصوصا 
بهترين انواع گرازوحشي وجود دارد، اما شگفتا وقتي به قيافه و چهره 
ساكنان اين منطقه نگريســتم همه را ضعيف و پريده رنگ و رنجور 
يافتم. آن گاه به حقيقت باور كردم كه در اقطار زمين هواي هيچ گوشه 

روي زمين ناسازگارتر و كژطبع تر از هواي اين منطقه نيست!
سرزمين مازندران پيش از دوران پادشاهي شاه عباس كبير به سبب 
بدي هوا جايي ناآباد و كم سكنه بود. اين فاتح بزرگ و سياستمدار 
پيش انديش و روشن نگر عده زيادي از مردم گرجستان و ارمنستان 
را به اين منطقــه كوچاند تا هم آن دو ســرزمين را كه محل تجمع 
سپاهيان عثماني و هجوم آنان به ايران بود خالي از سكنه كند و هم بر 
آباداني مازندران بيفزايد؛ همچنين بر اين اميد بود از ترويج فن تربيت 
كرم ابريشم و توسعه كار ابريشم سازي خزانه را آبادان كند. مادرش نيز 
كه از مردم مازندران بود مدام شاه را به پرجمعيت كردن آن سرزمين 
برمي انگيخت و شاه نيز كه به سبب انتســاب مادرش به مازندران 
بدان جا منسوب بود به آبادان كردن آنجا توجه خاص داشت و بر اين 
اميد بود اسكان سي هزار خانواده ارمني به زودي بر تعداد ساكنان آن 
منطقه مي افزايد. وي مي انديشيد اينان دريانوردي را دوست مي دارند 
و با اهالی مسكو كه هم كيش ايشانند از راه درياي خزر مي توانند داد 

و ستد كنند. وي در اين منطقه چند شهر و چندين كاخ ساخت.«

   استخراج نفت در عصر صفوی
»گردونه هاي عصاري از دو ســنگ گرد كه قطرشان بيش از سه پا 
نيست و كوچك تر از سنگ آسياب هاي ماست، تشكيل شده است. در 
وسط سنگ رو سوراخي است كه اندك اندك دانه هاي كرچك را در 
آن مي ريزند و در كنار سنگ زيرين لوله اي تعبيه شده كه وسيله آن 
روغن حاصل از دانه هاي كرچك يا دانه هاي روغني ديگر وارد ظرفي 
مي شــود. روغن كرچك تيره فام و غليظ و بويناك است و به هنگام 
سوختن دود زياد از آن متصاعد مي شود. به اين جهت پرتغالي ها به 
آن گل دوزخ مي گويند و فقط فقيران و مستمندان از آن روغن براي 
روشنايي اســتفاده مي كنند و باالخره روغن نفت كه ما آن را اشك 
مصطكي مي ناميم و ايرانيان آن را براي سوزاندن به كار مي برند و نيز 
مانند ما اروپاييان از آن در نقاشي رنگ سازي و جالكاري استفاده مي 
كنند و در هيركاني و مدي شمالي واقع در كناره هاي درياي خزر اين 
مايع از شكاف سنگ ها بيرون مي تراود و همانند آب شفاف و روان 
است  و پس از اين كه مدتي در مجاورت هوا باقي ماند گرچه روشني 
رنگش به نسبت رنگ شكاف هايي كه نفت از آنجا بيرون مي آيد زياد 
تغيير نمي كند، اما غليظ مي شود. اگر نفت از البه الي سنگ هاي رو 
به مغرب و شمال بيرون آيد رنگش همچنان سفيد )بجا( مي ماند. 
نفت هايي كه از ميان سنگ هاي ديگر خارج مي شود رنگش به تدريج 

تيره مي گردد.«

   دریانوردی ایرانیان از خلیج فارس تا دریای خزر

» سفرهاي دريايي ايرانيان، فقط در درياي خزر انجام مي شود، زيرا 
در اين دريا بال منازع و بي رقيب مي باشند و هيچ ملت ديگر در اين 
دريا نفوذ ندارد؛ اما در خليج فارس نه كشتي دارد، نه كشتيبان و نه در 
انديشه ايجاد نيروي دريايي است. كشتي هايي كه در اين دريا رفت 
و آمد و تجارت مي كنند يا از آن ملل اروپايي و اعراب است يا متعلق 
به هندي ها. كشــتي هايي كه در راه دريايي ميان ايران و عربستان 
مي گذرند نيز غالبا از آن عرب ها مي باشــد و ايران جز چند قايق كه 
كارشان تخليه كشــتي ها يا بار كردن آنهاست، هيچ كشتي بزرگ 
ندارد. به همين علت فقدان نيروي دريايي بود كه پرتغالي ها با نيروي 
دريايي اندك راه هاي دريايي خليــج فارس را كامال زير فرمان خود 
گرفتند  و سال ها بر آن تسلط داشتند. سپس انگليسي ها و هلنديان 
براي اين كه جانشين پرتغالي ها شوند و مشتركا از راه هاي دريايي 
اســتفاده كنند به اتفاق، پرتغالي ها را از خليج فارس بيرون راندند.

كشتي هاي ايران كه در درياي خزر مستقرند همه محكم و از چوب 
و آهن ساخته شــده اند، زيرا اين دريا موج خيز و توفان زاست و اگر 
كشتي ها سخت و محكم نباشند به يك نهيب امواج خطرناك درهم 
شكسته مي شوند. به عالوه چوب و آهن در ســواحل اين دريا زياد 
است، اما سازندگان كشتي ها درودگران قابل و ماهري نمي باشند. 
مصنوع آنها هم سنگين و بد شكل است و هم دكلشان بد و نامناسب 
كار گذاشته مي شود. برعكس قايق ها و كشتي هاي مستقر در خليج 
فارس چون حتي يك ميخ در ساختمان آنها به كار نرفته بسيار سبك 
است و شــايد به علت كمي آهن و عدم مصرف آن در كشتي سازي 
باشد كه در سراسر خليج فارس يك آهنگر قابل وجود ندارد؛ همچنين 
كشتي سازان براي ساختن كشــتي هاي بزرگ چوب در دسترس 
ندارندو براي محكم كردن قطعات مختلف كشتي به هم به جاي به 
كار بردن ميخ، آنها را با رشته هاي كنف به هم مي بندند. اين رشته ها 
را از الياف درخت نارگيل درست مي كنند. بديهي است كشتي ها و 
قايق هايي كه با اين مواد و بدين گونه ساخته مي شوند استحكام زياد 
ندارند و در ســفرهاي دور و درازي كه از يك سو تا دگر سوي خليج 
فارس ادامه دارد يا از ايران تا عربستان يا رود سند ممتد است مقاومت 
كامل ندارند. درزهاي تخته هاي كشتي ها را چنان به هم مي فشرند كه 
آب در آنها نفوذ نمي كند و به كار بردن قير الزم نمي آيد.نكته جالبي 
كه در مجموع امور مربوط به دريانوردي ايرانيان در هر دو دريا به نظر 
من بسيار جالب جلوه گر شــد، اين بود كه نه تنها كليه دريانوردان 
ايراني از نظر نجابت و شرافت انساني به راستي در نهايت آراستگي 
و امتيازند بلكه از جهت اعتقادات ديني و صدق ايمان، مؤمناني كم 
اهمالند. آنان پيوسته نام پروردگار و پيغمبر را بر زبان دارند و خدا و 
رسولش را هرگز فراموش نمي كنند؛ همچنين با يكديگر در نهايت 

حسن سلوك و نرمخويي و مهرباني رفتار مي كنند.«
)سفرنامه شاردن(

»آبسكون، شهركی اســت بر كران دريا، آبادان و جای 
بازرگانان همه جهان است كه در دريای خزر بازرگانی 
می كنند.« كتاب حدود العالم از شهركی در ساحل دريای 
شمال ياد می كند كه بی گمان يكی از اسرارآميزترين 
جزيره های تاريخ ايران اســت. مكان جغرافيايی آبســكون جزيره ای كه در يكی از 
مهم ترين دوران های تاريخ ايران خواسته و ناخواسته نقش آفرينی كرده است امروزه 
در پس پرده ابهام قرار دارد. بی شك اين جزيره گمشده در روزهای سياه سال 617 ه.ق 
لحظات تلخی را پشت سر گذاشته است. درست زمانی كه سپاه مغول در پی سلطان 

مخلوع به سواحل دريای خزر می رسد.

  تراژدی تاریخ ایران در جزیره آبسکون
از روزی كه سپاه مغول پای در خاك ايران گذاشت، سلطان محمد خوارزمشاه در پی 
جنگ و گريزی ناموفق روی به سوی جنگل های شمال و دريای خزر گذاشت. او هنگام 
فرار از مقابل مغوالن به رسم همه شاهان معزول پيش از خود، گنجينه خزانه سلطنتی 
را نيز با كاروان خود همراه كرد و به مازندران گريخت. ظاهرا اين گنجينه در قلعه ای 
پنهان شــد برای روز مبادا و خود شــاه به كرانه دريای خزر رفت تا از آنجابه دورترين 
نقطه ای كه دست هيچ مغولی به او نرسد، بگريزد، اما ســپاه مغول كه در پی سلطان 
مخلوع شهر به شهر تاخته بود به صفحات شمالی ايران رسيد و طبق اسناد تاريخی گنج 
 های خوارزمشاه را درقلعه مازندران به چنگ آورد. مولف كتاب روضه الصفا می نويسد:

».... به دست مغوالن مال بی قياس افتاد. از آن جمله ده هزار زر سرخ بود و هزار خروار 
اقمشه ابريشمين و جز آن جواهرات در آن قلعه بود كه در خزانه خيال )هيچ كس نمی 
گنجيد(...«  باستانی پاريزی می گويد:» اين ذخاير همه از ماليات های بيجا به دست 
آمده بود. چنان كه ماليات دوساله 615 ه.ق و 616 ه.ق را قبال يعنی در سال 614 ه.ق 
به عنوان تعمير باروی سمرقند)خوارزمشاهيان( از مردم گرفتند و يا از مصادره اموال 
اشخاص به دست آوردند چنان كه وقتی مويدالملك حاكم نيشابور درگذشت، اموال 
او را به مصادره به خوارزم بردند.« در كتاب سيرت جالل الدين منكبرنی آمده كه:»از 
تركه اش هفتاد حمل زر سرخ به خزانه ســلطان آوردند و آن در وقتی بود كه سلطان 
از كنار جيحون از تاتار گريخته بود و چون امكان استصحاب نبود همچنان به مهر در 
جيحون انداختند كه روزی كفار نشود«. محمد خوارزمشــاه در حالی به كرانه های 
دريای خزر رســيد كه ســپاه مغول با راهنمايی يكی از كارگزاران خود خوارزمشاه 
قدم به قدم به او نزديك می شد. در اين حال ســلطان مخلوع به نقل از كتاب سيرت 
جالل الدين چنين می نالد:»همی گريســت و گفت: از چندين زمين های اقاليم كه 
ملك خود گرفتيم امروز دو گز زمين يافت نخواهد شد كه در آنجا گوری بكاوند و اين 

بدن بالديده را دفن كنند...« در اين زمان او در مشورت با بزرگان مازندران تصميم می 
گيرد به جزيره آبسكون بگريزد:» يك چندی آنجا مقام ساخت. چون خبر اقامت او در 
آن جزيره شايع گشــت احتياط را به جزيره ديگر تحويل فرمود و انتقال كرد... درد از 

دست درمان شــد و آهنگ جان كرد.ممات را بر حيات اختيار كرد و او را در آن وقت 
هم در جزيره دفن كردند«. بدين ترتيب طبق تاريخ جهانگشــای جوينی، سلطان در 
 جزيره ای غير از آبســكون مدفون شده. كتاب مجمع االنســاب عقيده ديگری دارد:

»... سلطان از آن جزيره)آبسكون( بيرون آمد و پياده برفت و كس ندانست كه به كجا 

رفت. روز ديگر لشكر مغول رسيدند ... و گويند سلطان قريب صد فرسنگ برفت و رنجور 
شد و چون خبر هتك حرم بشنيد، شكمش فرو شد و بمرد.« برخی از مورخين هم بر 
اين عقيده اند كه جالل الدين جسد پدر را درقلعه ای بين ری و مازندران دفن كرده و 
مغوالن پس از استيال بر آن قلعه جسد را سوزانده اند، اما قبر سلطان هركجا كه باشد 
به نقل از تاريخ »سيرت جالل الدين« پايان بندی تلخی داشت:»...چون انفاس معدود 
بر سلطان آخر آمد، شمس الدين محمود و مقرب الدين مهترمهتران مباشرت غسل او 
كردند و چادری كه او را در آن  نهند دست نداد. شمس الدين محمود مذكور، كفن او را 

به ضرورت از پيراهن ساخت و در اين جزيره دفن كردند.« 

  جزیره ای که وجود ندارد
انصاری دمشقی در آغاز قرن هشتم قمری نوشته:»آبسكون لنگرگاهی بر كناره دريای 
خزر است و آن را قباد ساخته است«. در ميان جزاير ايرانی دريای خزر ظاهرا تنها جزيره 
ای كه می تواند همان جزيره تاريخی آبسكون باشــد جزيره آشوراده است. پروفسور 
مينورسكی می نويسد:»جزيره آبسكون ظاهرا همان گروه جزاير و دماغه های كوچك 
متعدد آشوراده است كه تنگه ای آن را از مصب گرگان رود جدا ساخته است.« آشوراده 
در يك كيلومتری اسكله بندر تركمن در خليج گرگان واقع شده است. برخی از مورخين 
آشوراده را همان آبسكون می دانند اما برخی ديگر نظری متفاوت دارند. آنها معتقدند 
كه در دريای خزر نبايد به دنبال جزيره آبسكون گشت؛ بلكه آن را بايد وسط صحرايی 
خشك جست وجو كرد! در كتاب تاريخ طبرستان چنين نوشته شده:»امر شد كه كشتی 
بانان جيحون، كشتی ها بسازند و نفت و آتش تعبيه كرده و در قلعه اندازند... مدت دو 
ماه و شش روز همه روزه جنگ بود و تيرباران می كردند.« به قول استاد باستانی پاريزی 
كشتی بانان جيحون كجا و بنادر مازندران كجا؟» بايد اينها از طريق خليج، يعنی انتهای 
رودخانه جيحون كه به دريای مازندران می ريخته در اين آب ها حضور يافته باشند.« در 
گذشته های نه چندان دور جيحون به دريای خزر می ريخته، اما با تغييرات اقليمی كه 
رخ می دهد، مسير رودخانه عوض می شود و اكنون به درياچه آرال می ريزد. راز جزيره 
آبسكون ظاهرا در همين تغييرات آب و هوايی نهفته است. آنطور كه باستانی پاريزی می 
گويد، جزيره آبسكون روزگاری در»...دلتای ريختن جيحون به دريای مازندران« واقع 
بوده ولی با تغيير مسير رود، اين منطقه تبديل به صحرا می شود و اكنون جزيره گمشده 
تاريخ ايران را بايد وســط بيابان های تركمن صحرا جســت وجو كرد:»...در البه الی 
طوفان شن و خاك پنهان شده و به خشكی ملحق شده«. جزيره ديروز و تپه ابسكون 
امروز حدود 2 كيلومتر مربع وســعت دارد و ظاهرا به عنوان قبرستان محلی روستای 
گميشان)كمش دفه( استفاده می شود. بدين ترتيب ميراث تراژيك اين جزيره گمشده 

در تاريخ، همچنان پس از قرنها حفظ شده است. 

اسرار جزیره گمشده
وجود جزیره ای اسرارآمیز در دریای خزر به نام آبسکون در تاریخ ایران همواره در پرده ای از ابهام قرار داشته است

نقاشی قدیمی با قدمت حدود 100 سال از قایق های ماهیگیری در ســاحل فریدونکنار و ماهیگیرانی که از صید شبانه 
بازگشته اند و در کنار ساحل خستگی درمی کنند.

»  برای خواندن يك كتيبه و كشف يك سنگ لوح تاريخی بسی راه ها پيموده، آفتاب 
و گرد و خاك ها خورده، بقعه های مخروبه را با دست و آستين رفته و روزها بر اين 
منوال زحمت كشيده ام تا اثری تاريخی كشف كرده ...«  اينها سخنان استادی است 
كه اصفهان، مديون زحمات اوست. اگر او اين همت را نمی داشت كه در مكان هايی كه شايد برای بسياری حتی در 
حال حاضر هنوز بی اهميت است، با توجه به سختی های آن روزگار حضور يافته و عالوه بر تحقيقاتی كه از خود بنای 
تاريخی كرده، با كليه ريش سفيدان و مطلعين محله نيز صحبت كند، شايد نكات زيادی از مسائل مبهم تاريخی 
اصفهان كشف نمی شد. استاد حتی در برخی محل ها شاهد تخريب و دزيدن آثاری بوده و تمام توان خود را برای 
حفاظت از اين آثار به كار برده و در عين حال بسيار متاثر شده است. او استاد جالل الدين همايی است. فرزند طرب 
شاعر و عارف معروف دوران قاجار و نوه همای شيرازی، عارف و دانشمند قرن سيزدهم كه اكنون هر دو در امامزاده 
احمد)ع( خفته اند. تخت فوالد و لسان االرضی كه خود او در زمان حياتش تحقيقات مفصلی از آن كرده وتك 
تك مقابر و بقاعش را مو به مو بررسی كرده، سرانجام در سال 1400 ه.ق آرامگاه استاد شد. كل تحقيقات تاريخی 
وی در چندين مجلد با ارزش در كنار ساير كتب و آثار او قرار دارد. هر دو عمويش عنقا و سها نيز از شاعران معروف 
زمانه خود بوده اند. عنقا، عموی بزرگ تر در زمانی می زيست كه ظل السلطان حاكم جابر اصفهانيان بود. او خط 
نستعليق زيبايی هم داشت و همچون خود استاد جالل الدين همايی عشقی بسيار به آثار تاريخی اصفهان داشت 
و به خصوص در پيش از زمان تخريب عمارت سرپوشيده توسط ظل السلطان بسيار سعی در جلوگيری از تخريب 
آن كرد، اما سرنوشت وی را قهوه قجری مشخص كرده و در سن 48 سالگی دار فانی را وداع گفت. استاد همايی بعد 
از پدر، اساتيد بزرگی داشته است و تحصيالت را پس از چندی مكتب رفتن از مدرسه قدسيه در محله درب امام 
شروع كرده و دقيقه ای از وقت خود را به گفته خودش جز در تحصيل از بين نبرد و پس از آمدن از مدرسه، در منزل 
هم تحت تدريس پدر قرار داشت و باالخره برای ادامه تحصيل وارد مدرسه نيم آورد شد. اين مدرسه هم اكنون 
 هم در محله نيم آورد قرار دارد و در نهايت پس از فراگيری دروس مختلف توسط اساتيد برجسته اجازه اجتهاد

 يافت.  

او عاشق اصفهان بود...
عکس روز

چهارسوق

مدرسه دانشمندان
اورنــگ زيــپ، ســلطان 
هندوستان دختری داشت 
كه نوعی بيماری بــر وی حادث شــد، به طوری 
كه طبيبان آن ديار از او دســت می شــويند ولی 
حكيم الملك اردستانی كه آنجا حضور داشته وی 
را معالجه می كند. ســلطان، جواهر زيادی به او و 
همسرش زينب بيگم می بخشد و زينب بيگم بانی 
ساخت مدرسه ای در اصفهان و در محله نيم آورد 
می شود و اين داستانی است كه جابری انصاری در 
تاريخ خود راجع به نحوه ساخت مدرسه نيم آورد به 

آن اشاره كرده است.
»محله نيم آورد يكی از محالت پر جمعيت اصفهان 
است. نقاط مهم اين محله عبارتند از كوچه جماله 
و مسجد ذوالفقار و يك حمام و يك ميهمانخانه به 
نام خاصه تراش كه فقط شاه را اصالح می كند و اين 
خود مقام شامخ اســت.«  اين گفته های شاردن، 
سياح مشــهور فرانســوی در دوران صفويه است. 
محله نيم آورد اصفهــان كه نــم آورد نيز ناميده 
شده اســت و يا به گفته خواجه فضل الدين صدر 
تركهاصفهانی در ترجمه الملل و النحل در ســال 

843 ه.ق می نويسد: » كتاب را در خانه خود كه در 
محله نيماورت اصفهان است به پايان بردم.«

اين محله يكی از محالت اصفهان در دوره صفويه 
و پيش از آن است و شاردن همچنين از گود نسبتا 
بزرگی سخن گفته كه در ميان اين محله واقع شده 
است؛ البته شاردن حرفی از اين مدرسه نزده چون 
زمانی كه در اصفهان بوده چنين مدرسه ای ساخته 
نشده است  ولی مدرسه بعدا در همين گود بنا شده 
و باالتر از آن كاروانسرای فيل و كوچه موتابان بوده 
است. جابری انصاری در كتاب تاريخ اصفهان و ری 
آن را به زمان شاه ســلطان حسين و تاريخ 1117 
ه.ق منسوب می كند. آنچه اين مدرسه را عالوه بر 
قدمتش معروف می كند، تعدد علمای بزرگی است 
كه دراينجا به تدريس مشــغول بوده اند. در زمان 
معاصر هم اســتاد جالل الدين همايی حجره ای 
در زمان تحصيل در اين مدرسه داشته است. پس 
از ورود به مدرســه كه در آغاز بازار قرار دارد شبيه 
مدارس زيبای آن روزگار وارد حياطی می شــويد 
كه اطراف آن را حجره هايی جمعا به تعداد 78 عدد 
مخصوص طالب و در دو طبقه فرا گرفته است و دو 

ايوان مخصوص نمــاز و تدريس دارد. تزئينات اين 
مدرسه كاشيكاری و گچبری هاست كه نوع خاصی 
از معرق و رنگارنگ اســت و بر زيبايی آنجا افزوده 
است. تزئينات زيبا بيشــتر مربوط به ايوانی است 
كه در سمت قبله قرار گرفته و به عنوان نمازخانه 

استفاده می شده است. 

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

شمال است و میوه هایش
سفرنامه نویسان زیادی از شــمال ایران عبور کرده اند و 
روایت های شیرینی از این اقلیم ویژه ایران زمین به دست 
داده اند.مثال »کارالسرنا« هنگام عبور از شهر مشهدسر که 
در راه بابل قرار داشته می نویسد:»این جاده بسیار فرح  انگیز است. یک طرف 
آن رودخانه بابل است که آبشارهای زیبا از آن پدید آمده است و از باغ های 
زیبا و دلفریب می گذرد. بلندی درخت ها شگفت آور است و غالبا زیر بار میوه 
فراوان قرار دارند. میوه اختصاصی آنها لیموشیرین است. این میوه بی مزه 
است و آب آن را به بیماران می دهند.« »فریزر« در سفرنامه زمستانی اش 
درباره وجه تسمیه مشهدسر نوشته:»وجه تسمیه مشهدسر از آن روست 
که در این مکان امامزاده ابراهیم)ع( برادر امام هشتم )ع(شیعیان را سر 
بریده  اند.«  فریزر در ادامه از درختان افرا، تبریزی، انجیر و بید یاد می کند 
که در راه مشهدسر به بابل قرار داشته اســت. بابل را در قدیم بارفروش 
می نامیده اند. وجه تسمیه این شهر به بارهایی برمی گشته که با کشتی از 
حاجی ترخان به بندر مشهدسر می آمده و سپس از آنجا به بارفروش حمل 
می شده و  به فروش می رفته است. ظاهرا بارفروش یا بابل امروزی باغات 
زیادی داشته که میوه های پرتقال و لیمو و حتی و انار در آن به وفور کشت 
می شده است. کارالسرنا می نویسد که اهالی این شهر خانه هایشان را کوتاه و 
با آب و آهک می ساخته اند و با نقش و نگار آرایشش می کرده اند. او همچنین 

از رنگ قرمز سفال های بام خانه های بابل قدیم یاد کرده است. 

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود زاینده رود

سفرنامه

 دریاچه 
افسانه ای

اينكه بزرگ ترين درياچه جهان در مرزهای شمالی ايران قرار دارد، اتفاقی 
نيست. از نظر زمين شناسی دريای خزر يا دريای كاسپين، باقی مانده ای 
از يك دريای بسيار بزرگ به نام تتيس بوده اســت. اين دريای بزرگ و 
افســانه ای در طول هزاران سال كم كم عقب نشــينی می كند و از بين 
می رود. دريای خزر، آرال و دريای ســياه باقی مانده آن دريای افسانه ای 
هستند كه اتفاقا در متون مذهبی زرتشتی نيز اشاره ای به آن شده است. 

دريايی كه در اوســتا از آن به »فراخكرت« يا »وروكشه« ياد شده است 
احتماال اشــاره ای به اين دريای عظيم دارد. جغرافی دانان دوره اسالمی 
البته نام خزر را برای اين دريا كمتر به كار برده اند. دريای گرگان، جيالن، 
طبرستان، ديلمان، هيركانی و كاسپی ها، اسامی است كه در گذشته های 
دور برای دريای خزر به كار رفته است. ظاهرا خزرها، قومی ترك نژاد از 
 تيره تركان آسيای ميانه و اروپای شرقی بوده اند. نژادی كه به اقوام »هون« 

برمی گردد. هــون ها به رهبری آتيــال در اواخر دوره ساســانی خود را 
بركشيده و بخشی از دنيای آن روزگار را فتح كردند. كاس ها يا كاسپی ها 
اما قومی ايرانی نژاد بودند كه در كاشان و قزوين و سواحل جنوبی دريای 
خزر می زيستند و نام خود را بر اين دريا گذاشتند. از وقايع ايران باستان تا 
حمله مغول و پناه بردن محمد خوارزمشاه به جزيره آبسكون در اين دريا 

رويدادهای تاريخی بی شماری به خود ديده است. 

مکان جغرافیایی آبســکون جزیره ای که در یکی از 
مهم ترین دوران های تاریخ ایران خواســته و ناخواسته 
نقش آفرینی کرده است، امروزه در پس پرده ابهام قرار دارد
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عملیات گریزمان؛ ماموریت جدید بارسلونا
باشگاه بارســلونا، »عملیات گریزمان« را آغاز کرد و مهاجم فرانسوی را به عنوان هدف اصلی 
تیمش در تابستان برگزیده است. پیش از این منچستریونایتد به جذب گریزمان که خود را به 

عنوان یکی از بهترین بازیکنان اروپا در چند سال اخیر معرفی کرده، نزدیک بود.

واکنش روز

فوتبال جهان

واکنش به عذرخواهی روزبه؛

فدای سرت
»من مقصر این باختم. میدونم معــذرت خواهی فایده نداره. من 
شــرمندتونم. هر چی که فکــر می کنید 
آرومتون میکنه بگیــد« این متن 
آخرین پست روزبه چشمی در 
صفحه اینستاگرامش است. 
مدافعی که بــا انجام خطای 
پنالتــی روی علــی علیپور 
خودش را مقصر اصلی باخت 
اســتقالل در دربی می داند. 
نکتــه جالب اینکــه 67989 
کامنت در پای این پست منتشر 
شده که اکثر کاربران استقاللی 
گفته اند اصال از دست روزبه ناراحت نیستند و او نباید خودش را 
بابت باخت استقالل در دربی سرزنش کند. آنها از روزبه خواسته اند 
به شفر بگوید هر چه زودتر برای تیمشان یک مهاجم جدید بگیرد 

تا مشکل گلزنی استقالل حل شود.

باشــگاه پارس جنوبی به زمان دیدار با ســپیدرود اعتراض کرد، اما این اعتراض نتیجه ای در پی نداشت.طبق اعالم ســازمان لیگ فوتبال، تیم پارس جنوبی جم باید پنجشــنبه هفته جاری، در چارچوب 
هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف سپیدرود رشت برود. این در حالی است که طبق برنامه قبلی ســازمان لیگ، این مسابقه قرار بود روز سه شنبه برگزار شود و باشــگاه پارس جنوبی به تغییر زمان برگزاری این 
مسابقه اعتراض کرد.پس از این اعتراض، ســازمان لیگ به این باشــگاه اعالم کرد که از قبل قرار بود تیم هایی که بازیکنی در تیم ملی ندارند یا در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی حضور دارند پنجشنبه به 
میدان بروند. باشگاه ســپیدرود از این تغییر زمان مطلع بود؛ اما این موضوع، به اطالع باشــگاه پارس جنوبی نرسیده و همین موضوع عامل اعتراض پارســی ها بود.پارس جنوبی در مرحله یک شانزدهم پایانی 
جام حذفی با شکست مقابل نساجی از دور رقابت ها حذف شــد، اما از قرار معلوم، همانند اردوهای پیشین تیم ملی، قرار نیست بازیکنی از تیم صدرنشــین لیگ برتر به اردوی آینده تیم ملی دعوت شود یا اگر 
دعوت هم شود کمتر از سه بازیکن خواهد بود.اردوی تمرینی تیم ملی از 10 آبان آغاز می شود و تا 14 آبان در تهران ادامه می یابد. سپس بازیکنان دعوت شده به تیم ملی توسط کارلوس کی روش از 15 تا 19 آبان در 

اتریش به آماده سازی خود می پردازند و بعد از آن اردوی خود را از تاریخ 19 تا 23 آبان در هلند ادامه می دهند.

منهای فوتبال

بازگشت رسول خادم به سرمربیگری تیم ملی؛

نسخه قدیمی تجویز می شود
 ناکامی در رقابت های جهانی فرانسه باعث شد تا شورای 
فنی تیم های ملی کشتی آزاد با جدیت به دنبال دالیل 
این شکست و در صورت لزوم، تغییر کادر فنی تیم ملی 
باشد. این نشست بنا بر دالیلی تاکنون برگزار نشده، اما 
گفته می شود اعضای شــورا با توجه به زمان برگزاری 
انتخابات مجمع، به زودی گردهم خواهند آمد تا تکلیف 
کادر فنی را روشــن کنند.تا به امروز اسامی مختلفی به 
طور غیر رسمی به عنوان گزینه های سرمربیگری تیم 
ملی و جانشینی محمد طالیی مطرح شده و حتی برخی 
از منابع آگاه از تغییر تمامــی مربیان کادر فنی نیز خبر 
می دهند، اما فعال هیچ چیز تا زمان برگزاری نشســت 
شــورای فنی، روشن و قطعی نیســت.هر چند محمد 
طالیی همچنان به عنوان سرمربی در اردوی مقدماتی 
تیم ملی معرفی شده، اما نکته جالب اینجاست که گفته 
می شــود یکی از گزینه های اصلی شــورای فنی برای 
سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد، شخص رسول خادم 
است و اوست که می تواند این تیم را در رویدادهای مهم 
آتی به خوبی هدایت و رهبری کند؛ البته رســول خادم 
در زمان ســرمربیگری محمد طالیی هــم نظارت غیر 
مستقیمی بر روند اجرای برنامه های تیم ملی داشت و 
تنها بخشی که او نمی توانست دخالت مستقیم داشته 
باشــد، هنگام »کوچینگ« آزادکاران از کنار تشک در 
هنگام مبارزاتشــان بود. یعنی دقیقا همان قسمتی که 
بســیاری از آزادکاران ما در رقابت های جهانی 2017 
فرانسه از آنجا لطمه خوردند و گاها در چند ثانیه پایانی 
کشتی، پیروزی را با شکست عوض کردند. با این وجود، 
بسیاری از پیشکسوتان و صاحب نظران کشتی انتظار 
دارند، امور تیم ملی با همان روال قبلی پیش برود تا در 
پیکارهای جهانی سال آینده، ناکامی دیگری تکرار نشود. 
این یعنی استفاده از همان نسخه قبلی برای احیای تیمی 
زخم خورده از رقابتهای جهانی فرانســه.با توجه به این 
وضعیت، برخی از اعضای شورای فنی هم از حضور دوباره 
رسول خادم در رأس امور فنی و سرمربیگری تیم ملی 
استقبال کرده و معتقدند در حال حاضر هیچ گزینه ای 
بهتر از او نمی تواند ناجی تیم ملی باشــد. تیمی که در 
رقابت های جهانی فرانســه یکی از ضعیف ترین نتایج 

خود در تاریخ کشتی آزاد ایران را رقم زد .

استقالل، در یکی دو روز مانده به دربی اتفاقات عجیبی را تجربه کرده است. 
اتفاقی که شاید بتوان اختالف شفر با مک درموت را به آن ربط داد. روایت 11 
نیوز از این اتفاقات را بخوانید: از دو شب قبل از دربی برخی افراد در کادر فنی 
قبلی تیم استقالل در تماس های خود با کادر فنی فعلی خواهان صحبت با 
وینفرد شفر و ارائه راهنمایی برای بازی دادن یا ندادن برخی بازیکنان شده اند.

کادر فنی قبلی تیم استقالل ارتباط بسیار خوبی با مک درموت دارد و از طریق 
وی نقطه نظرات خود را به گوش شفر رسانده و روی این مربی آلمانی تاثیر 
گذاشته اند. در این بین مربی آلمانی استقالل متوجه برخی اتفاقات هم شده 
و به همین دلیل بود که طی دو هفته اخیر اختالفاتی با مک داشت و حتی در 

تمرینات زیاد از وی »بازی« نمی گرفت!

سرمربی پرسپولیس در پایان دیدار مقابل استقالل در ضیافت شامی با حضور 
بازیکنان این تیم جمالت مهمی را خطاب به آنها مطرح کرد.مهم ترین جمله 
برانکو جایی بود که خطاب به شاگردانش اعالم کرد که در همه دیدارها باید 

مانند دیدار مقابل استقالل برای رسیدن به پیروزی تالش کنند.
برانکو در میز شام پرسپولیس به شاگردانش گفت: به همه شما تبریک می گویم. 
گفته بودم شما تعیین کننده دربی خواهید بود نه کسی دیگر. این برد خیلی 

برای ما اهمیت داشت و حاصل تالش همه شما بود.
این بازی فقط سه امتیاز داشت و باید به آینده فکر کنیم، چون ما راه سختی را 
پیش رو داریم. باید بازی به بازی پیش برویم. امیدوارم در همه بازی ها به این 

شکل برای بردن تالش کنید.

 تماس های مشکوک
 برای ارتباط با شفر

زالتان ابراهیموویچ، مهاجم منچستریونایتد به بازگشت به میادین 
نزدیک است و مدعی شد که برای قهرمانی در 

لیگ تالش خواهد کرد.
فصل گذشــته زالتان با یونایتد، 
سه جام کامیونیتی شیلد، جام 
اتحادیه و لیگ اروپا را حذف 
کرد ولی به علت مصدومیت 
از اواخر فصل قادر به همراهی 
تیمش نبــود. مصدومیت او 
همچنان بهبود کامل نیافته ولی 
در مراحل آخر است و حال ستاره 
سوئدی مدعی شد که می خواهد 
قهرمان لیگ شود. او گفت:»گفتم که باید برگردم و آنچه آغاز کرده ام 
را به پایان برســانم. تمام کارهایی که در فصل اول انجام دادم برای 
جام بود. پایانش آنطور که دوست داشــتم، نبود یا آنطور که کسی 
دوست داشته باشد. هدف ما قهرمانی لیگ برتر است. امسال با شروع 

رقابت ها برای من، کارم را یک سره می کنم« 
زالتان درباره اینکه بســیاری پس از مصدومیت اخیرش، فوتبال او 
را تمام شده می دانســتند گفت:» در آن لحظات برای من راحت تر 
بود که بگویم بازخواهم گشــت. چالش بزرگ ســر راه من این بود 
که من هیچــگاه مصدومیت جدی نداشــتم و خیلی ها می گویند 
فوتبال من تمام شــده اســت. وقتی این صحبت ها را می شــنوم، 
 به من انگیزه می دهــد و باعث می شــود با جدیــت در چالش ها

 شرکت کنم.«

زالتان:

 می خواهم قهرمان لیگ برتر شوم

مقامات پرواز امارات بر قرارداد پیشــین خود با آ.ث میالن تا پایان 
سال 2020 تاکید کرده و تصمیم گرفتن 
در کنار آ.ث میالن بمانند.شــرکت 
هواپیمایی امارات، حامی مالی 
میالن همچنــان قصد دارد به 
همــکاری اش با روســونری 
ادامــه دهد.در قــرارداد آنها 
بندی وجود دارد که به طرفین 
اجازه می دهد درصورت تغییر 
مالکیت باشگاه، به صورت یکطرفه 
و بدون پرداخت غرامت قرارداد را 
فســخ کنند )کاری که آدیداس انجام داد و 
خواستار پایان همکاری با میالن شــد(، اما اماراتی ها قصد چنین 
کاری را ندارند و به قرارداد خود با میالن تا سال 2020 پایبند خواهند 
بود.در سال 2015 ، میالن 12/87 میلیون یورو از هواپیمایی امارات 
دریافت کرد و در ســال 2016 این رقم به 15/08 میلیون افزایش 
یافت؛ همچنین رقم 1/08 میلیون یورو بــه عنوان پاداش به دلیل 

قهرمانی در سوپرکاپ ایتالیا به حساب میالن واریز شد.

پرواز امارات در کنار میالن ماند

سعید نریمانی هفته  گذشته، هفته ای ویژه و پرهیاهو 
برای ورزش کشور و به خصوص فوتبال 
بود.هفته ای که پایان آن به شهرآورد ختم شد و طبق معمول 
هر سال، این بازی توجه بسیاری از جوانان و فوتبال دوستان را 
در گوشه و کنار ایران به خود جلب کرد. در هر صورت این بازی 
هم به پایان رسید و سرخ پوشــان پایتخت در آن به پیروزی 
رسیدند .دربی هشــتاد و پنج همانند دربی های گذشته پر از 
اتفاقات ویژه بود .اتفاقاتی مختلف از درهای ورودی ورزشگاه تا 
زمین مسابقه.دربی هشتاد و پنج درحالی آغاز شد که دو تیم 
شرایط متفاوتی داشتند.پرسپولیس حذف شده در آسیا برای 
فراموشی این خاطره بد، احتیاج به پیروزی برابر همتای تهرانی 
خود داشت.آنها پیش از این طی دیداری، نفت تهران را از پیش 
رو برداشته بودند و با روحیه ای مناسب خود را آماده شهرآورد 
 کردند. در طــرف مقابل اســتقالل که فصلی کابــوس وار و 
پر حاشــیه را آغاز کرده بود، با مربی جدید خــود پای به این 
مسابقه می گذاشت.مسلما برای گذر از بحران های چند ماهه 
چه مرحمی بهتر از برد در دربی برای این تیم وجود داشــت؟ 
آبی ها اگرچه برتری در این مسابقه را نوش دارویی برای خود 
می دانستند ولی نیم نگاهی هم به مساوی داشتند.نتیجه ای که  
آنها را با شرایط موجود راضی نگه می داشت.برای بررسی دربی 
هشــتاد و پنج زوایای مختلفی را باید در نظر گرفت.هواداران 

دربی یکی از مهم ترین رکن های این مسابقه هستند.به عبارت 
ساده تر دربی بزرگ ایران و دیگر دربی های جهان به واسطه 
حضور بی شمار هواداران به اوج هیجان می رسند. برای درک 
بهتر این موضوع کافی اســت بازی همواره حســاس رئال و 
بارسلونا را بدون حضور تماشاگران تجسم کنید! دربی تهران نیز 

از این موضوع جدا نیست.
دربی هشــتاد و پنج با همه چاره اندیشــی های انجام شده 
مسابقه ای با حداکثر بی نظمی بود.مطابق تصورات انجام شده 
این بازی با استقبال بی نظیر هواداران برگزار شد و مسئولین 
فدراسیون خبر از فروش اینترنتی بلیت های این بازی دادند 
ولی به گــواه شاهدان،بســیاری از تماشــاگران بدون خرید 
بلیت به ورزشگاه رفتند و هواداران بلیت به دست پشت درها 
ماندند!درک این پرسش که با وجود حضور ماموران و ناظران 
بی شمار چگونه خیل عظیمی بدون بلیت به ورزشگاه می روند 
کمی تامل برانگیز است.فروش بلیت با قیمت نجومی،فروش 
دخانیات در ورزشــگاه و ... از نکته های جالب دیگر در بخش 

هواداران بود.در زمین مسابقه هم، غوغایی برپا بود.
وینفرد شــفر آلمانی با موهای ســفید کرده در ورزشگاه ها و 
مسابقات مختلف پای به آزادی گذاشته بود.تیم شفر نظمی 
آلمانی را به اجرا گذاشــت.نظمی برخاســته از متن فوتبال 
آلمان.پاس های کوتاه و ایجاد فشار یا پرس به تیم مقابل برای 

بازپس گیری توپ.شــفر تیمش را با دو هافبک دفاعی و یک 
مهاجم نوک به زمین فرســتاده بود.حضور این ترکیب نشان 
از این داشت که اســتقالل ابتدا برای گل نخوردن به مسابقه 
آمده  به خصوص که تیم مقابل خط حمله ای آتشین داشت.

اســتقالل در ترکیب خود چند جابه جایی هم داشت.حضور 
حســینی جوان به جای رحمتی.تغییری مهم که چندان هم 
به نفع استقالل نبود.حسینی اگرچه روز بی دردسری را پشت 
سر گذاشت ولی در حساس ترین صحنه مسابقه از پیش بازنده 
بود.شاید اگر رحمتی در دروازه بود علی علیپور به این راحتی 
نمی توانســت از نقطه پنالتی به گل برســد.حضور چشمی و 
مجیدی در خط دفاع نکته ای جالب برای مسابقه بود. دو مدافع 
جوان و آینده دار که البته روز پراشتباهی را سپری کردند. نبود 
یک رهبر با تجربه )بخوانید پژمان منتظری( در خط دفاع،این 
نقطه را برای اســتقالل آســیب پذیر کرده بود.عمق دفاع باز 
استقالل، مکانی برای مهاجمین سرعتی بود.جایی که اوسانی 
در مسابقه با نساجی و علیپور در دربی به استقالل ضربه زدند.

استقالل پسا منصوریان، عالوه بر ضعف دفاع یک مشکل عمده 
دیگر دارد.عدم گل زنی!مهاجمان استقالل این روزها کبریت 
بی خطر هستند.حضور هافبک های خالقی چون اسماعیلی و 
شجاعیان هم هنوز نتوانسته گره گشای خط حمله استقالل 
باشــد.تیمی که بیشترین گل زده را در مســابقات لیگ برتر 
دارد،در لیگ امســال تنها چهار گل زده اســت.تیم استقالل 
اگرچه نسبت به گذشته بهتر و روان تر و با نظم تر بازی می کند 
ولی بر کسی پوشیده نیست که شــفر کار سخت و زمان بری 
برای ساختن استقالل دارد.شاید به همین دلیل است که شفر 
آرزو می کرد کاش دربی، دو سه هفته دیرتر بود.در طرف مقابل 
پرسپولیس با مربی کرواتش قرار داشت.تیمی یکدست که این 

روزها بهترین تیم ایران است.
پرسپولیس اگرچه نسبت به گذشته افت کمی داشته ولی یقینا 
برد در دربی آنها را به ساحل آرامش رسانده است.پرسپولیس 
در این دربی یکی از کم مهره ترین تیم های دو سال اخیر بود.

محرومیت طارمی و مصدومیت احمدزاده می توانست کمک 
حال استقالل باشد.

برانکــو نشــان داد که تیمــش متکی بــه یک یــا دو مهره 
نیســت و در این دیدار خود را بــه آب و آتش نــزد. فوتبالی 
 شــبیه ســبک تیم های کرواســی و یوگســالوی ســابق.

دفاع منطقی،قدرت نمایی و بازی فیزیکی در میانه و میدان و 
حضور یک هافبک خالق و مهاجمی فرصت طلب.بشار رسن 
و علیپور به خوبی توانستند عنصر خالقیت و فرصت طلبی را 
به اجرا بگذارند.پرســپولیس در خط دفاع روز موفقی داشت.

حســینی،خلیل زاده و انصاری و پشت ســر آنها دروازه بانی 
مستحکم.خوشبینانه است که شــفر با یک مهاجم به دنبال 
شکســت این دژ دفاعی بود.فوتبال منطقی و بــرد ناپلئونی 
برانکو بر نظم آلمانی شفر یک پیام ویژه برای استقالل داشت: 
 دروازه بان شــش دانگ نعمتی است و مهاجم فرصت طلب از

 نان شب واجب تر!

پیشکســوت فوتبال اصفهان درباره علت عدم نتیجه گیری تیم های 
اصفهانی ذوب آهن و ســپاهان در لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: من 
مشخص ترین و بارزترین علت عدم نتیجه گیری این دو تیم را تغییر 
و تحوالت زیاد در ترکیب این فصل دو تیم می دانم. در تیم سپاهان 
شاهد هستیم که بسیاری از بازیکنان و بدنه اصلی تیم جا به  جا شده 
است و بازیکنان جدید به این تیم ملحق شده اند و بازیکنان قبلی تیم 
را ترک کرده اند.حسین سیمکانی افزود: برای اینکه سرمربی سپاهان 
با این بازیکنان هماهنگ شود زمان الزم است و این تغییر و تحوالت 
باعث شده کرانچار آن طور که باید و شــاید در تیم عملکرد مناسبی 
نداشته باشد و یقینا سپاهان بازی به بازی بهتر خواهد شد.پیشکسوت 
فوتبال اصفهان تصریح کرد: در تیم ذوب آهن نیز علت اصلی در عدم 
نتیجه گیری مناسب، وجود تغییرات بوده است. با این تفاوت که در 
تیم ذوب آهن تغییرات در کادر فنی نیز اتفاق افتاده و کادر فنی سابق 
این تیم اشراف کاملی روی تیم داشتند ولی کادر فنی جدید به علت 
اینکه هنوز از بازیکنان شناخت ندارد، نتوانسته خواسته ها را به نحو 
مطلوب برآورده سازد.سیمکانی گفت: اگر به امیر قلعه نوعی با توجه به 
سوابقش، فرصت داده شود، می تواند تیم ذوب آهن را به جایگاه واقعی 
خود در جدول برساند و تا به شناخت کامل فردی از بازیکنان برسند، 
قدری زمان بر اســت و ســرمربی باید از این زمان برای پیدا کردن 
ترکیب و هماهنگ کردن بازیکنان اســتفاده کند.وی اظهار داشت: 
یک مربی که سه الی چهار سال با یک تیم همراه باشد، با یک مربی که 

به تازگی به تیمی پیوسته است، ازلحاظ شرایط بسیار متفاوت است 
و باید به مربی جدید زمان داده شود.پیشکسوت فوتبال اصفهان در 
مورد جذب بازیکنان در دوتیم ســپاهان و ذوب آهن عنوان کرد: در 
این دوتیم یکسری بازیکن خارجی جذب شده اند که مربیان شناخت 
زیادی روی آنها ندارند. اینها بازیکنانی هستند که در زمان تمرین و 
مسابقه، مربی به تدریج روی آنها شناخت پیدا می کند و گاهی اوقات 
ممکن است با این بازیکنان به بن بست بخورند و این بازیکنان کیفیت 

مدنظر را نداشته باشند.
ســیمکانی بابیان اینکه بازیکنان خارجی در ایران از طریق تماشای 
فیل بازی آنها انتخاب می شوند، گفت: ممکن است بازیکن خارجی 
در باشگاه قبلی اش در ترکیب ثابت شده بوده و ممکن است در باشگاه 

جدید نتواند آن انتظارات را برآورده سازد.
وی تصریح کرد: درمجموع بــا توجه به توان مالی باشــگاه های ما، 
بازیکنان درجه یک خارجی جذب نمی شــوند و بازیکنان درجه دو و 
سه جذب می شــوند که کیفیت قابل قبولی ندارند.این پیشکسوت 
فوتبال در مورد بازیکنان ایرانی جذب شــده در این دو باشــگاه نیز 
خاطرنشان کرد: بازیکنان ایرانی احتیاج به زمان دارند و مربیان این 
دوتیم هرچه سریع تر باید به شناخت از آنها برسند و با توجه به فضای 
جدید و نیاز به هماهنگی، اندکی زمان می برد و این هنر مربی است 
 که این زمان را کوتاه کند و متاسفانه در این دوتیم این زمان در حال

 افزایش است.   

نقل قول روز

تصویر توپ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه لو رفت
سایت »فوتی هدالینز« تصاویر لو رفته از توپی که قرار است در رقابت های جام جهانی 2018 
روسیه مورد استفاده قرار بگیرد را منتشر کرد. این توپ سفید رنگ با طرح های مشکی  نامش 
»تل استار« و تولید شرکت »آدیداس« آلمان است؛ همچنین روی توپ لوگوی رقابت های 

جام جهانی 2018 نیز دیده می شود.

قاب  روز

 جمله کلیدی برانکو 
در شام پرسپولیسی ها

پیشکسوت فوتبال اصفهان:

سپاهان و ذوب آهن به زمان نیاز دارند

کلین شیت در 9 بازی پیاپی از سوی دروازه بان خوب رم، کارشناسان 
ایتالیایی را وادار بــه تحلیل و تقدیر این 
درخشش کرده اســت. بازی های 
خــوب و تالم برانگیــر اخیر رم 
در ســری A ایتالیا بسیاری از 
هواداران قدیمــی و متعهد 
این تیم را به آینــده امیدوار 
کرده است. در حالی که جدال 
ناپولی و اینتر در باالی جدول 
ارزشــمند و جذاب بــه نظر می 
رسد، اما رم آرام و بی سروصدا دل 
به هفته های آینده در این میدان 
 مبارزه بســته و بازیکنانش آرام امــا  با اقتدار بــرای حریفان خود

 خط ونشان می کشند. ابیسون بدون تردید یکی از برگ برنده های 
این فصل رم محسوب می شــود، دروازه بانی که ادعایی ندارد و نزد 
هواداران رم به پسر مودب مشهور شده و کارش را خیلی خوب بلد 
اســت . در بازی اخیر مقابل کروتونه، الیسون ششمین کلین شیت 

خود را در 9 بازی سری A  انجام داد.

»نیمار« نقره داغ شد
نیمار روز یکشنبه در تســاوی 2-2 پاری ســن ژرمن و مارسی با 
فلورین تائوین، مدافع مارسی درگیر شد و کارت قرمز دریافت کرد؛ 
هرچند بسیاری معتقدند که فلورین در این میان اغراق کرده است.

به این ترتیب نیمار که با مبلغ بی سابقه 222 میلیون یورو از بارسا 
 به پاری ســن ژرمن پیوســت، دیدار تیمش برابر نیس را از دست 
خواهد داد. عالوه بر این، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فرانسه 
به دلیل اقدامات طرفداران مارسی در طول بازی، پرونده ای را علیه 
این تیم به جریان انداخته اســت.نماینده این باشــگاه باید روز 16 
نوامبر در کمیته مذکور حضور یابند و درباره رفتار تماشاگران خود 

توضیح دهند.

 کلین شیت 9 قسمتی 
از سوی سنگربان رم

اعتراض بی نتیجه پارس جنوبی به زمان دیدار با سپیدرود؛
 صدرنشین باز هم نماینده ای در تیم ملی ندارد؟

نگاهی به زوایای شهرآورد؛

نظم آلمانی، فوتبال منطقی
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دوره مشترک دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، اساتید اتحادیه والدورف آلمان و انجمن منطقه ای دوستداران 
کودک، در دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان برگزار می شود. این دوره بین المللی در قالب سه مجموعه ویژه 
دانشجویان، اساتید، مربیان و مدیران، با هدف آشنایی با سیستم آموزشی والدورف برنامه ریزی شده است.

شهرداری

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: متوسط عمر 
ناوگان در سال جاری نسبت به سال گذشــته از 8/7 درصد به 7/2درصد 
کاهش یافته است. حســین جعفری  تاکید کرد: تاکســی ها چند برابر 
خودروهای دیگر در شهر تردد دارند به همین دلیل فرسودگی آنها سریع تر 
و موثرتر است.مدیرعامل سازمان تاکســیرانی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه یک هزار و 7۰۰ تاکسی پیکان از رده خارج در ناوگان تاکسیرانی 
اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد تاکنون هزار و 35۰ دستگاه 
تاکسی تبدیل به احسن یا اسقاط شده است.جعفری خاطرنشان کرد: 35۰ 
دستگاه تاکسی باقی مانده نیز در ســال جاری تبدیل به احسن یا اسقاط 
خواهند شــد. وی گفت: شــهروندان می توانند برای اعالم نظرات و ارائه 
پیشنهادات خود، با شماره تلفن 35۶88۱۰۰ سازمان تاکسیرانی شهرداری 

اصفهان تماس بگیرند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
خبر داد:

تبدیل به احسن هزار و350 
تاکسی در اصفهان

همزمان با سراسر کشــور، پنجمین دوره انتخابات شــورای هیئت های 
مذهبی در اصفهان برگزار شد .

مدیر کل تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان گفت:در این دوره ازانتخابات 
 423 بانــو و آقا از پنــج هزار و 4۰۰ هیئت مذهبی اســتان نامزد شــده 

بودند .
حجت االسالم اروجی افزود:انتخابات  در 32 حوزه انتخابیه استان، شامل 
24 شهرستان و 7 شهر و منطقه خوراسگان، برگزار  شدکه در پایان 2۰2  

نفر از اعضای اصلی و علی البدل معرفی می شوند.
انتخابات هیئت های مذهبی هر چهارسال یک بار برگزار می شود و تقویت 
باورهای مذهبی،ایجاد انسجام برای اجرای فعالیت های مذهبی و افزایش 
مدیریت مشارکتی در برنامه های فرهنگی، از مهم ترین وظایف مسئوالن 

هیئت های مذهبی است.

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان خبر داد:

برگزاری انتخابات شورای 
هیئت های مذهبی

برگزاری دوره مشترک ایران و آلمان در اصفهان

زور وزارت کشور بر شورای شهر چربید؛

  انتصاب های شهردار اصفهان 
بر مبنای چارت جدید

پس از کش و قوس میان وزارت کشور و شــورای شهر اصفهان بر 
سر تغییراتی در چارت شهرداری ها، انتصاب های شهردار اصفهان 
برمبنای چارت جدید آغاز شده و در این راستا طی 2 روز اخیر ۶ نفر 
منصوب شده اند.قدرت اله نوروزی همچنین طی احکام جداگانه ای 
سید محمود حسینی را به عنوان مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری 
اصفهان و جواد حاتمی را به عنوان مدیر کل بازرسی برگزید.شهردار 
اصفهان روز چهارشنبه محمد کیهانی را به عنوان مدیر منطقه 2 و 
سید رسول هاشمیان را به عنوان مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان 
منصوب کرد، این تحوالت  روز پنجشــنبه  نیز ادامــه پیدا کرد و 
حسین امیری به عنوان مدیر منطقه ۱5 شهرداری اصفهان منصوب 
شد.در ادامه تغییرات در شــهرداری، روز پنجشنبه و طی صحبت 
چند دقیقه ای که شهردار اصفهان با آذربایجانی داشت، خبر تغییر 
وی را به او اعالم کرد و محمدشریف شاهی در امور شفافیت و مبارزه 

با فساد، به عنوان دوازدهمین مشاور شهردار اصفهان منصوب شد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

 تشییع پیکر شهدا در خیابان 
سبب برکت در جامعه می شود

رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهــان با بیان اینکه شــهادت 
روحانیون مدافع حرم نشانه ای برای جامعه است، افزود: هنگامی که 
یک روحانی به شــهادت می رســد برای کســانی که هم حجره و 
هم کالس او بوده اند معانی بسیاری دارد. ما با هم بر سر یک کالس 
نشسته ایم اما آنها به یک باره مسیر رشــد و تعالی را به سرعت طی 
کردند و ما هنوز دور و بــر کاغذی که به آن پیچیدیــم مانده ایم.

حجت االسالم  والمسلمین محمد قطبی با بیان اینکه درس اصلی 
این بود که اگر دل از دنیا بکنیم می توانیم سرعت خود را در رسیدن 
به مسیر تعالی زیاد کنیم، گفت: می توان مسیر تعالی را با سرعت طی 
کرد، شهدا مصداق کسانی هستند که به سرعت راه را طی کرده و به 
باالترین درجات رسیده اند. قطبی به برگزاری تشییع پیکر شهدا در 
خیابان های شهر و استقبال مردم از این حرکت اشاره و اظهار کرد: 
حضور پیکر شهدا در خیابان ها مایه برکت برای جامعه می شود، با 
دیدن این استقبال پرشور، انســان به این فکر می افتد که ای کاش 

توفیق مرگ باسعادت را داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان:

جاده مرگبار موته، هر شب از 
حیات وحش اصفهان قربانی می گیرد

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان، در ارتباط با رفع 
مشکالت جاده ای که در میان پارک ملی موته احداث و موجب تلف 
شدن حیات وحش از سال های گذشــته تاکنون شده است، اظهار 
داشت: مسئوالن در سال های گذشــته در ارتباط با بهسازی این 
جاده قول های فراوانی دادند که هیچ کدام از آنها عملیاتی نشــده 
است. مرتضی جمشیدیان افزود: این جاده مرگبار هر شب از حیات 
وحش بی گناه اصفهان و حیوانات در معرض انقراض و حفاظت شده 
قربانی می گیرد به نوعی که هر هفته چندین آهوی ایرانی، کفتار، 
گرگ، روباه، خرگوش و دیگــر حیوانات حیات وحش، قربانی عدم 
اجرای بهسازی این جاده می شــوند.فرمانده یگان حفاظت محیط 
زیست اصفهان با اشاره به اینکه جاده به تابلوهای هشدار در ارتباط 
با عبور حیوانات وحشی مجهزشده اما این تابلوهای هشدار تا امروز 
بی فایده بوده است، تاکید کرد: این جاده نیازمند فنس کشی و ایجاد 
جاده روگذر برای عبور حیوانات است که در مدت زمان اندکی انجام 
خواهد شد؛ اما مسئوالن راه وشهرسازی تاکنون از ایجاد این جاده 

طفره رفته اند.    

نگاه  روز

انتقاد زرگرپور از عدم حضور روسای شورای شهر 
و شهرداران در جلسات مبارزه با مواد مخدر:

جای خالی شهرداری 
استاندار اصفهان در جلسه شــورای هماهنگی مبارزه 

مــواد  مخدر استان، اظهارداشــت: آسیب های با 
اجتماعی برای اســتانی مانند 
اصفهان که سبقه فرهنگی، 
تاریخــی و مذهبی غنی 
دارد، موضوعــی مهم و 
حیاتی است و اگرچه از 
متوسط کشــور پایین تر 
اســت اما همین مقدار نیز 

قابل تحمل نخواهد بود.
رســول زرگرپور اعتیاد را یکی از اصلی ترین آسیب های 
اجتماعی برشمرد که در اولویت های مقام معظم رهبری 
نیز تاکید شده است و افزود: ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
اســتان در این رابطه نقش موثری دارد و در ســال ۹5 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از 
بعد محتوایی، رتبه اول را در بین استان های کشور به خود 

اختصاص داده است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه شــهرداری های استان 
فعالیت های خوبی انجام می دهند اما مشارکت کمرنگی 
در امر مبارزه با مواد مخدر دارند، بیان کرد: شهرداران و 
شورای شهر در جلسات حضور جدی ندارند درحالی که 
جایگاه مهم و نقش موثری در این رابطه خواهند داشت. 
وی از همه شهرداران و روسای شورای شهر خواست که 
حضور در جلسات مبارزه با مواد مخدر و پیگیری مصوبات 
این شورا را جزو اصلی ترین وظایف خود تلقی کنند و در 
این مبارزه مهم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است 

نقش موثرتری داشته باشند.
زرگرپور با بیان اینکه نرخ رشــد ابتالی بانوان به مواد 
مخدر در اســتان از آقایان باالتر است، ادامه داد: استان 
اصفهان در مجموع درخصوص نرخ ابتال به مواد مخدر 
رتبه 23 کشور را دارد که جایگاه خوبی نیست؛ اما نسبت 
به دیگر اســتان ها وضعیت بهتری در استان مشاهده 
می شــود.وی با بیان اینکه در گذشته برای نگهداری و 
مداوای معتادین متهاجر خانم مکانی وجود نداشــت، 
تصریح کرد: با کمک بهزیستی، هم برای نگهداری بانوان 
متهاجر معتاد که به حکم قضائــی باید تحت مراقبت 
قرار گیرند و هم داوطلبان تــرک اعتیاد، محلی ایجاد 
شــد و بانوان معتاد می توانند به این مرکز رجوع کرده 

و مداوا شوند.

آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: طبیعتا اگر انسان تقوا 
داشته باشد، بصیرت پیدا می کند و ترک گناه هم همین تاثیر 
را دارد؛ یکی از چراغ هایی که خداوند برای پیدا کردن راه در 
وجود انسان قرار داده اســت، عقل و قدرت تشخیص بوده و 

عقل انسان نوری برای هدایت است.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: عقل مــا خوبی ها و بدی ها را 
نشان می دهد و هرجا نا توان می شود، خداوند توسط پیامبران 
و راهنما ها به انسان کمک می کند؛ عقل، دشمنانی دارد که 
گاهی نور آن را کم می کنند. برخی خصلت های انسانی چون 
حســادت، غضب و تعصب جاهلی، دشمن عقل هستند و از 
لشکریان شیطان محسوب می شوند. طباطبایی نژاد تصریح 
کرد: تقوا این خصلت های بد را از بین می برد. انســان با تقوا 
حســادت ندارد و پیرو تعصبات خطی نیست؛ جوان متدین 
و آماده در کشــور وجود دارد اما پیر مردان از کار افتاده سر 
کار می  روند زیرا تعصبات خطی وجود دارد.وی گفت: وجود 
طمع سبب نا کار آمدی عقل می شــود و گاهی در بین سران 
برخی کشور ها و حتی در ادارات مشــاهده شده که مسائل 
را با پول حل می کنند؛ الزمه تکیه بر خداوند داشــتن تقوا 

و نترس بودن است. بسیاری از مشــکالت با این صفت حل 
می شود و شجاعت نیز به معنای نیروی قلب است که با تقوا 

به دست می آید.
امام جمعه اصفهان توضیح داد: اگر خصلت های بد انسانی با 
تقوا کنار نروند، بر انسان چیره خواهند شد؛ تقوا با ذکر و یاد 
خدا ایجاد می شود و اگر این صفت وجود داشته باشد انسان 
در فضای مجازی دچار غفلت نمی شود. ماجرای دو جوان که 
هفته گذشــته خود را به دلیل بازی نهنگ آبی از  پل پایین 

انداختند، به دلیل نبودن تقواست.
طباطبایی نژاد افزود: برخــی صفات در انســان با یکدیگر 
معارضه دارند؛ مملکت با خط و خطوط به هم می ریزد و خط 
فقط راه خداوند اســت. اســتفاده از افراد ناکارآمد در کار ها 
سبب ایجاد مشکالت می شود و راه چاره نیز ایجاد تقواست؛ 
در کشور های خارجی شــاهد تیراندازی های زیاد هستیم و 

امنیت وجود ندارد.
وی تصریح کرد: از مردم خوب اصفهان در رابطه با تشــییع 
شــهدای دفاع مقدس و مدافع حرم تشــکر می کنم. شاهد 
حضور جمعیت خوبی بودیم و نباید در این خصوص سست 

باشیم. شهدا حق زیادی بر گردن ما دارند و امنیت ما به خاطر 
این بزرگواران است؛ شهدای مدافع حرم جلوی خطر بزرگی 
را گرفته اند و اگر به کشور های کناری دست پیدا کنند، هدف 

بعدی ما هستیم.
امام جمعه اصفهان بیان کرد: امروز هفتم صفر و بنا بر گفته 
برخی علما، مصادف با شــهادت حضرت امام حسن مجتبی 
علیه السالم است؛ امام حسن علیه السالم 54 سال عمر کردند 
و به وسیله زهر فرستاده شده از سوی معاویه، توسط یکی از 

همسرانشان به شهادت رسیدند.
طباطبایی نژاد گفت: در هفته آتی، ســالگرد شهید حسین 
فهمیده و روز بسیج دانش آموز و سالگرد وفات سلمان فارسی 
از صحابه پیامبر  را پیش رو داریم؛ همچنین سالگرد شهادت 
قاضی طباطبایی است و امیدواریم بتوانیم راه شهدا را ادامه 

دهیم.
وی اذعان کــرد: اکنون یکی از مواقعی اســت کــه صدا و 
ناله مســلمانان بلند است؛ مســلمانان یمن و میانمار که به 
ســختی زندگی می کنند و در حال مرگ هستند؛ هیچ یک 
از کشور های غربی، آل سعود را محکوم نکرده  و نمی گویند 
کار های ما خالف حقوق بشر است و زمانی که جنایتکاری در 

ایران اعدام می شود صدایشان بلند می شود.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: باید به مسلمانان یمن و میانمار 
کمک کنیم و از مادیات دل بکنیم؛ به مــردم نا توان کمک 
کنیم و مطمئن باشیم خداوند چندین برابر کمک های ما به 

ما اجر خواهد داد.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: نباید از تحریم های آمریکا بترسیم 
و مقام معظم رهبــری از ابتدا گفتند که انرژی هســته ای و 
موشک بهانه اســت و اگر اینها را نیز کنار بگذاریم بهانه های 
جدیدی ایجاد می کنند؛ قرار نیســت برجــام پس از برجام 
داشته باشیم و هفته گذشته من گفتم که اروپا و آمریکا دست 
در دست هم دارند که صدا و سیما آن را پخش نکرد؛ اما این 

سخن را به یاد داشته باشید.
وی افزود: کشور های غربی دنبال منافع خود هستند و غیرت 
ندارند و نباید از اینها ترسید. شعار مرگ بر آمریکا نباید کنار 

گذاشته شود.
امام جمعه اصفهان اذعان داشــت: پیاده روی اربعین مانور 
سیاســی عبادی بزرگ شــیعیان بوده و این اتفاق در تاریخ 

بی مانند است. 
همه دنیا حواسشان به این پیاده روی است؛ باید سعی کنیم 
برای دیگران الگو باشیم. مســیر رفتن به زیارت امام حسین 
علیه السالم بسیار متعالی و متفاوت است و نباید اعمال دور 

از اخالق انجام داد.

امام جمعه اصفهان در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: خودم و همه شما نمازگزاران را به تقوای 
الهی دعوت می کنم؛ تقوا و دوری از گناه، عذاب نرم را بر طرف می کند و حربه ها را کنار می زند و به انســان 

بصیرت می دهد.

امام جمعه اصفهان:

پیاده روی اربعین، مانور بزرگ سیاسی شیعیان است

چهارشنبه 3 آبان 96 بود که مراسم وداع خانواده ها  حمید وکیلی 
با شهیدان عزیزشان بعد از حدود 30 سال برگزار شد 
و با پیکر گلگون کفنان خود وداع کردند؛ پنج شهیدی که از عملیات های 
مختلف دوران دفاع مقدس پیکرشــان تازه تفحص شده بود. مادری در 
حاشیه مراسم وداع با شهدای تازه تفحص شده می گفت:» پس از سی و 
پنج ســال فقط چند از استخوان فرزند رشــیدم که به جبهه فرستاده 

بودمش را دیدم.«
این مادر شــهید در ادامه گفت: »با همه این درد و رنج هایی که پس از 
35 سال برای دیدن دوباره پسرم کشــیدم اما از فرستادنش به جبهه 
نه تنها پشیمان نیســتم بلکه به خود افتخار می کنم؛ چرا که او را برای 
 دفاع از میهن و اســالم به جبهه فرســتادم و در راه خدا به شــهادت

 رسید.«
نشستن پای صحبت های مادران شهدا اگرچه غمناک است اما به خوبی 

می توان اقتدار و ایستادگی را در بین آنها احساس کرد.

صبح پنجشنبه و زمان  تشییع 5 شهید تازه تفحص شده از دوران دفاع 
مقدس بود؛ اما در میان این 5 شــهید، پیکر دو شهید از شهدای مدافع 
 حرم نیز وجود داشت که قرار بود تشییع و ســرانجام به خاک سپرده 

شوند.
نخستین شــهید روحانی مدافع حرم، حجت االسالم احمد قنبری بود؛ 
شهیدی که پس از دو ســال پیکرش در جبهه های مقاومت شناسایی 
 شده و قرار بود در روز پنجشنبه روی دســتان مردم اصفهان تشییع 

شود.
شهید پاسدار حسین آقادادی دیگر شــهید مدافع حرم بود که در دو 
هفته اخیر و پس از خادمی هیئت های امام حسین)ع( در محرم 96 در 

جبهه های مقاومت به شهادت رسید.
ســاعت 9 صبح پنجشــنبه میدان فیــض اصفهان برای تشــییع 7 
شــهید گلگون کفن، مملو از جمعیت شــده بود و حتی ساعاتی قبل 
 از تشــییع، مردم در این مکان برای اســتقبال از این شــهدا آمده

 بودند.
میهمان ویژه این مراسم، سردار سرتیپ محمد پاک پور، فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران بود.  با قرائت چند آیه از کالم ا... مجید و مداحی 
حاج محمد یزدخواستی این مراسم آغاز شد، پس از چند دقیقه کم کم 
بوی پیکر مطهر شهدا به مشام رسید و شهدا وارد مراسم شدند؛ بغض ها 
در گلوی مردم والیی اصفهان شکسته شد و هر کسی در گوشه کناری با 

این شهدا درد دل می کرد.
سخنران این مراســم آیت ا... سیدابوالحســن مهدوی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری بــود که در این مراســم اظهار کرد: شــهدا وظیفه 
 سنگینی را بر دوش ما گذاشتند و مردم امروز آمده اند تا از آنها تجلیل
 کنند، شهدا نیاز به تجلیل ندارند؛ بلکه بزرگداشت آنها نیاز معنوی بوده 

و دینشان بر گردن ماست.
وی افزود: شهدا با راضی کردن پدر و مادر و همسر خود و با وجود داشتن 
فرزند و امکانات مادی، رفتند و به آرزوی دیرینه خود رسیدند که همه 

اینها در نقطه ای به نام انقطاع جمع اســت؛ انقطــاع یعنی دل کندن، 
 دل های آنها وابسته به عالم ملکوت است؛ گرچه جسم آنها در عالم ملک

 است.
پس از ســخنرانی این عضو مجلس خبرگان رهبری، شرایط برای اقامه 
نماز میت ویژه این شهدا آماده شــد. سرانجام نماز میت مردم اصفهان، 
به امامت آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه شهر اصفهان و 
نماینده مقام معظم رهبری در استان اصفهان بر پیکر پاک این شهیدان  
اقامه شد.پس از اقامه این نماز، شهیدان روی دستان مردم پرشور اصفهان 
تا گلستان شهدا، تشییع و هر کدام در محلی از این مکان مقدس به خاک 

سپرده شدند.
شــهید مدافع حرم حجت االســالم احمد قنبری، در جوار مزار دیگر 
شــهدای مدافع حرم استان آرام گرفت و شــهید مدافع حرم حسین 
 آقادادی در کنار مزار برادر شهید خود، در گلستان شهدا به خاک سپرده 

شد.

با مسئوالن

استقبال باشکوه اصفهانی ها از شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس؛
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پیامبر اکرم صلی ا...علیه و آله :
هر گاه خواستی دعا کنی ، پیش از آن ، نمازى بخوان يا صدقه اى بده 

يا کار خیرىبكن يا ذکرى بگو.
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 مقابله با بدقولی افراد
 با ۵ توصیه نتیجه بخش)2(

۲. انتظارات را شفاف بیان کنید
تعیین انتظــارات به شــکلی شــفاف از بدقولی 
می کاهد. گاهی می توان با توضیحی ساده در آغاز 

کار، از سوءبرداشت های آینده جلوگیری کرد. 
بنابراین همیشه مطمئن شوید دیگران به روشنی 
می دانند »چه« می خواهیــد و »چه مدت« زمان 

برای انجام آن در اختیارشان قرار می دهید. 
ابهام؛ اغلب منجر به ســرخوردگی و تامین نشدن 
اهداف می شــود. فراموش نکنید تنها با پرسیدن 
»متوجــه شــدید؟« راه بــه جایــی نمی برید؛ 
از دیگــران بخواهیــد برداشــت خــود را بیان 
کنند و بــه گفته هایتــان واکنش نشــان بدهند 
 تا مطمئن شــوید همه  با هم به درک مشــترکی 

رسیده اید.
۳. بر بایدها تاکید کنید نه نبایدها

آدم های بســیاری عادت دارنــد به خاطر رفتارها 
و کارهایــی که نمی پســندند، غر بزننــد. در این 
مسیر، آنها معموال فراموش می کنند پسند خود را 

می خواهند مشخص کنند.
۴. پیش از متهم کردن، اجازه  توضیح دادن 

بدهید
در مقابله با بدقولی ابتــدا فرصت دوباره بدهید.در 
رویارویی با فردی که کارش را به خوبی انجام نداده 
است، در گام نخســت به او فرصتی دوباره بدهید؛ 
شاید مشغله اش خیلی زیاد بوده است و به گمانش 

وظایف دیگرش اولویت داشته اند. 
شاید هم نیاز به راهنمایی بیشتری داشته  و البته 
شــاید رخداد غیرمنتظره ای رخ داده که فراموش 
کرده  است به شــما اطالع بدهد. پای صحبتشان 
بنشــینید و اجازه بدهید دالیل و مشکالت شان را 

مطرح کنند.
۵. پیامدهای بدقولیشــان را با آنها در میان 

بگذارید
افراد معموال نمی دانند رفتارشــان چــه اثری بر 
دیگران یا خودشــان می گذارد؛ بنابراین برایشان 
روشن کنید که پایبند نبودن به حرف و تعهد شان، 
چه تاثیری بر شــخص شــما، افراد دیگر و حتی 

خودشان دارد.
شاید مجبور شــوید تا دیروقت برای انجام کاری 
بمانید که وظیفه  آنها بوده است؛ شاید این موضوع 
بر کار همه  تیم اثر بگذارد و درنهایت شما را مجبور 
به تعدیل کند؛ شــاید شــما را از خودشان ناامید 
کنند؛ شــاید هم، شــما یا دیگران درباره  سپردن 
مســئولیت های دیگر به آنها مردد شــوید. نیت 
شما ناراحت کردن آنها نیســت؛ تنها می خواهید 
پیامدها را روشــن کنید تا امکان بهبود کارها در 

آینده فراهم شود.

مهارت زندگی

 سیره بزرگان

ایمان)2( 
  مراتب ایمان

 امام صادق علیه السالم، به مرد سراج زین ساز که خدمتگزارش بود 
فرمود: بعضی از مسلمین دارای یک سهم از ایمان و بعضی دارای دو 
سهم و بعضی سه و بعضی هفت سهم هستند؛ سزاوارنیست برشخصی 
که یک سهم از ایمان را داراست، دو سهم بار کنند و آنکه دو سهم از 
ایمان دارد، سه سهم بر او بار کنند؟ فرمود: برایت مثالی بزنم، مردی 
همسایه ای نصرانی داشــت و او را به اسالم دعوت کرد. نصرانی هم 
دعوت او را اجابت کرد و مسلمان شد. چون سحر شد درب خانه اش 
آمد و در زد. نصرانی گفت : کیستی؟ گفت: من فالنی هستم، وضو 
بگیر و لباس بپوش تا برای نماز برویم. پس تازه مسلمان وضو گرفت و 
لباس پوشید و برای نماز حاضر شد. هر دو نماز بسیاری خواندند، پس 
از آن نماز صبح  خواندند و صبر کردند تا صبح روشــن شد. نصرانی 
خواست به منزل برود که آن مرد گفت: کجا می روی، روز کوتاه است 
و االن ظهر است نماز ظهر بخوانیم. پس نشست تا نماز ظهر را خواند، 
خواست برود گفت : نماز عصر نزدیک است صبر کرد و نماز عصر را 
خواند ، خواســت برود گفت: نماز مغرب را هم بخوان و این وقتش  
کوتاه است، پس او  را نگه داشت و نماز مغرب را نیز خواند، باز خواست 
برودگفت: یک نماز دیگر باقی مانده، صبر کن نماز عشا را بخوانیم، 
پس نماز را خواندند و از یکدیگر جدا شدند. چون سحر شد مسلمان 
ناوارد درب نصرانی تازه مســلمان را کوبید. گفت: کیستی؟ خود را 
معرفی کرد و گفت: وضو بگیر و لباس بپوش، برویم نماز  بگذاریم!تازه 
مسلمان گفت: برای این دینت شخصی را پیدا کن که بیکارتر از من 

باشد، من مردی بینوا و دارای عیال و فرزندانم
 پس امام  صــادق)ع( فرمود: او را به نصرانیت بــاز گردانید و مانند 
اولش شــد. ) او را در چنین فشــاری قرارداد کــه از دین محکمی 

بیرونش آورد.(

باغ 
کاغذی

»قرن بیستم )ایدئولوژی های خشونت(« اثر»ارنست نولته«              
با ترجمه»مهدی تدینی« را موسســه انتشارات »ققنوس« 
چاپ کرده است.کتاب قرن بیستم؛ ایدئولوژی های خشونت 
کم حجم ترین کتاب در میان آثار ارنســت نولته، تاریخ نگار و 
متفکر آلمانی است. اساس کتاب درس گفتارهایی است که 
او در دهه 1990 برای مخاطبان دانشگاهی وغیردانشگاهی 
در شــهررم تهیه کرده بود.در این کتاب بسیاری از اندیشه ها 
و تزهای نولته به صورت بســیار مختصر آمده است که برای 
آشنایی با اندیشه های نولته می تواند درآمد مناسبی باشد. این 

کتاب پرسش هایی را ایجاد می کند که برای یافتن پاسخ های 
آن در مرحله بعد می توان به ســراغ دیگر آثــار اصلی نولته 
رفت؛ همچنین این کتــاب به تاریخ قرن بیســتم از دیدگاه 
ایدئولوژی های خشونت طلب یا آماده خشونت می پردازد؛ یعنی 

بیش از همه دو ایدئولوژی بلشویسم و ناسیونال  سوسیالیسم.
 انتخاب این چشم انداز به هیچ عنوان رویکردی نامعمول نیست. 
بلکه برعکس، باید اذعان کرد که نــگاه تاریخ نگاران وقتی به 
موضوع قرن بیستم می پردازند، اتفاقا بر همین مسئله متمرکز 

می شوند.

 قرن بیستم 
)ایدئولوژی های خشونت( 

رشته های دانشگاهی که تا چند سال آینده منسوخ می شوند

دانستنی ها

 ترس، زاده تاریکی نیست 
من نیز در حیرتم که چرا ترس ها در شب مستولی 
می شود؟ پس از 20 سال حیرت، اکنون می دانم 
ترس، زاده تاریکی نیست، بلکه ترس ها همانند 
ستارگان همیشه هستند و این درخشندگی روز 

است که آنها را محو و ناپیدا می کند.

»وقتی نیچه گریست«
 اروین دیالوم 

حرف حساب
هنگام انتخاب یک مدرک دانشگاهی باید تغییرات دنیا و 
تغییرات تقاضای آن را در نظر بگیریــد؛ بنابراین  در اینجا 
پنج مدرک دانشگاهی را به شما معرفی می کنیم که با ظهور 

تکنولوژی قطعا منسوخ خواهند شد.
مدرک حسابداری

کویک بوک هــا )QuickBooks( یکی از نــرم افزارهای 
مدیریت فعالیت های اقتصادی هستند و با وجود آنها دیگر 
واقعا به حسابدار نیازی ندارید. هر روز شرکت های بیشتری 
به روش های آنالین کارهای مالیاتی خود را انجام می دهند. 

مدرک هتلداری و گردشگری
آیا با کیوســک هایی که در فرودگاه ها گــزارش پرواز ها را 
ارائه می دهند آشــنایی دارید؟ آینده هتل ها نیز به همین 
شــکل پیش بینی می شــود. تحصیل در رشته هتلداری 
و گردشگری اشــتباه اســت، زیرا تکنولوژی جای بیشتر 
بخش های این صنعت را خواهد گرفت. نیاز به عواملی که 
 پشــت میز هتل ها و آژانس های گردشگری بایستند واقعا 

در حال کاهش است.

دستیار حقوقی
این روز ها کامپیوتر ها می توانند بیشتر وظایف دستیار حقوقی 
را انجام دهند. تحقیق و بایگانــی خیلی راحت می تواند به 

صورت آنالین انجام شود و نیاز به نیروی انسانی نیست. 
رشته ارتباطات رادیویی

رادیو و تلویزیون دیگر تنها خروجی های اخبار نیســتند 
و مدرک ارتباطات رادیویی روی یک تکنولوژی منســوخ 
شده تمرکز دارد. فعالیت های ارتباطی هرروز در حال تغییر 
هستند از اسنپ چت ها تا فیسبوک، این روز ها روش های 

بسیار زیادی برای دسترسی به اخبار وجود دارد.
مدرک داروسازی

نسخه شما می تواند توسط یک روبات جمع آوری و نوشته 
شود. باوجود داروخانه هایی که از روبات ها برای انتخاب و ارائه 
دارو استفاده می کنند دیگر واقعا نیازی به داروساز در دنیا 
نیست. ترکیب مواد هنوز نسبتا مورد استفاده قرار می گیرد، 
اما این نیاز هم در حال کاهش است.پیشنهاد می کنیم به 

جای این رشته، سراغ پزشکی بروید.
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