
افزایش ۶۷ درصدی کشف پرونده های قاچاق کالن در استان

رشد صادرات مواد پروتئینی استان اصفهان

سند2030 از کاپیتوالسیون 
خطرناک تر است

امام جمعه اصفهان:
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رونق چهارباغ 

با چهار فیلم جدید
4

خوروبیابانک ظرفیت باالیی 

در توسعه صنایع معدنی دارد
6

۸ اثر طبیعی در چهارمحال و 
بختیاری ثبت ملی می شود

7

اجرای طرح فروش ویژه در 
بازارهای روز کوثر اصفهان
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سومین مناظره در حالی برگزار  زینب ذاکر 
شد که خیابان های شهر، چندان 
خالی از جمعیت نبود و جشــن میالد حضرت صاحب 
الزمان)عج( باعث شده بود تا مردم و به ویژه جوانان در 
نقاط مختلف شهر، مشغول پایکوبی و برگزاری جشن و 

شادی باشند. 
در اســتودیوی محــل برگــزاری آخریــن مناظره 6 
کاندیدای ریاست جمهوری اما شــور و هیجانی ویژه 

حکم فرما شده بود. 
فینال مناظرات، می توانســت تبدیل به جذاب ترین و 
درعین حال تعیین کننده ترین مناظره شود. مناظره 
ســوم با موضوع »اقتصادی« برگزار شد؛ اما همان طور 
که پیش بینی می شــد برخی نامزدها، بــدون توجه 
به موضوع این مناظــره، ازقبل آماده پاســخگویی به 
اتهاماتی شــده بودند که قبل از مناظره و در فضاهای 
 مجازی توســط رقبای انتخاباتی یا حامیان آنها مطرح 

شده بود...

ادامه در همین صفحه...

مناظره سوم با موضوع »اقتصادی« برگزار شد؛

آخرین نبرد!

خرید طال 
سرمایه گذاری مثبت یا منفی؟

زاینده رود بررسی می کند؛

فرماندار اصفهان در همایش توجیهی و تبیینی بایدها و نبایدهای تبلیغاتی 
نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان با 
بیان اینکه 1046 نفر، نامزد شرکت در انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای 14گانه 
شهرستان هســتند، اظهار کرد: از این تعداد، 713 نفر، نامزد شرکت در انتخابات 
شورای اسالمی کالنشهر اصفهان هستند که این بیانگر حجم باالی کار در روند اجرای 

انتخابات است که جز با همکاری و تعامل نامزدها محقق نخواهد...
ادامه در صفحه  11

فرماندار اصفهان: 

تبلیغات انتخاباتی نامزدها 
رصد می شود

سومین مناظره در حالی برگزار شد که خیابان های 
شهر، چندان خالی از جمعیت نبود و جشن میالد 
حضرت صاحب الزمان)عج( باعث شده بود تا مردم و به ویژه جوانان در 
نقاط مختلف شهر، مشغول پایکوبی و برگزاری جشن و شادی باشند. در 
استودیوی محل برگزاری آخرین مناظره 6 کاندیدای ریاست جمهوری 
اما شور و هیجانی ویژه حکم فرما شده بود. فینال مناظرات، می توانست 
تبدیل به جذاب ترین و درعین حال تعیین کننده ترین مناظره شــود. 
مناظره ســوم با موضوع »اقتصادی« برگزار شــد اما همــان طور که 
پیش بینی می شــد برخی نامزدها، بدون توجه به موضوع این مناظره، 
ازقبل آماده پاسخگویی به اتهاماتی شــده بودند که قبل از مناظره و در 
فضاهای مجازی توسط رقبای انتخاباتی یا حامیان آنها مطرح شده بود. 
این موضوع سبب شد تا بازهم شاهد بگومگوهای دونفره و گاه چهارنفره 
میان روحانی و جهانگیری از یک سو و قالیباف و رییسی از سوی دیگر 
باشیم. هاشمی طبا در این میان مثل همیشــه آرام بود و میرسلیم هم 
درخشــش مناظره قبلی را نداشــت و یکی دوباری هم بــه هم تیمی 
خود-قالیباف- توصیه کرد که خارج از موضوع بحث نکند! بحث »دولت 
قبل« در لحظاتی از مناظره، به ســوژه بگومگوها تبدیل شد. درقسمتی 
از مناظره که روحانی بازهم پای دولت قبل را پیش کشــید، رییســی 

پیشنهاد قبلی خود مبنی بر ایجاد مناظره میان روحانی و احمدی نژاد 
را دوباره مطرح کرد!

قالیباف، جهانگیــری را »نجومی بگیر« معرفی کــرد و جهانگیری هم 
تاکید کرد که تا به حال از هیچ رانتی اســتفاده نکرده اســت. موضوع 
»یارانه« ها نیز از سوژه های داغ آخرین مناظره بود. رییسی که پیش از 
این وعده افزایش یارانه ها را داد، از منابع پیش بینی شده جهت افزایش 
یارانه ها ســخن گفت و هاشمی طبا در پاســخ، از رییسی خواست این 
منابع را معرفی کند و جهانگیری هم تاکید کرد که افزایش یارانه امکان 
پذیر نیست و اگر باشــد، دولت یارانه ها را افزایش خواهدداد. در مقابل 
رییسی بر فعال شدن دولت و دستگیری از نیازمندان و فقرا در ماه های 
پایانی دولت یازدهم تاکید کرد و این فعالیت ها را »انتخاباتی« دانست. 
مناظره ســوم در حالی برگزار و تمام شــد که برخالف پیش بینی ها،  
نتوانســت جذابیت و هیجــان مناظــرات دوره های قبلــی انتخابات 
ریاست جمهوری را داشته باشد و بیشــتر به تقابل نمایندگان دوجریان 
اصالح طلب و اصولگرا تبدیل شــده بود. حال بایــد منتظر ماند و دید 
در آخرین جمعه اردیبهشــت مــاه 96 ، مردم به کــدام کاندیدا برای 
 راهیابی به پاســتور رای مــی دهند و برنامــه های کــدام کاندیدا را 

پسندیده اند.

زینب ذاکر 

9

در مسجد جامع عتیق، کتاب تاریخ اصفهان را ورق 
بزنید

قوشخانه یا قوچخانه؟!

برخی از فضاهای سبز اصفهان کنونی بازمانده ای از 
باغ های صفویه است

هشت بهشت اشغال شده!
ویژه

مناظره سوم با موضوع »اقتصادی« برگزار شد؛

آخرین نبرد!

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
شنبه 23 اردیبهشت  1396 | 16 شعبان 1438
شماره 2135 | 12 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2135.May 13. 2017
12 Pages



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2135 | شنبه 23 اردیبهشت 1396 | 16 شعبان 1438

گفتوگوهایایران،روسیهوترکیهبهزودیبرگزارمیشود
ســرگی الوروف اعالم کرد که کارشناســان ایران، روســیه و ترکیه طــی 12 روز 
 آینده، در مورد اســتاندارهای عملکرد مناطق امن در ســوریه بــا یکدیگر گفت وگو 

خواهند کرد.

يادداشت

يادداشت

روز چهارشنبه هفته گذشته بود که کمیسیون 
سید رسول 
رضايی

ملی انتخابات کره جنوبــی اعالم کرد »مون 
جائه این« نامزد حزب لیبــرال دموکرات، با 
کسب 41/1 درصد آرای رای دهندگان کره جنوبی، مجوز ورود به 
کاخ آبی را دریافت کرده است. رای مردم کره جنوبی به رییس جمهور 
جدید، نشانگر استقبال آنها از تغییرات در این کشور است؛ چرا که 
رییس جمهور جدید کره حرف های تازه ای می زند؛ حرف هایی که 
وی در تبلیغات انتخاباتی خود نیز روی آن مانور زیادی داد و همین 
باعث شد تا وی از رقبای خود پیشی گرفته و بعد از جنجال برکنار 
شــدن رییس جمهور قبلی کره جنوبی، حال سکان هدایت یکی از 
صنعتی ترین کشورهای آسیا را به عهده بگیرد که رابطه اقتصادی 
گسترده ای نیز با ایران دارد. در وضعیت جدید کره جنوبی آنچه به 
نظر می رسد این است که دیدگاه های »مون جائه این« رییس جمهور 
جدید این کشور شرق آســیایی با خانم »گئون هه« رییس جمهور 
قبلی، در بسیاری از مسائل متفاوت است و این تفاوت بخصوص در 
مورد ارتباط این کشور با همسایه شمالی خود نمود بیشتری می یابد.

در سیاســت خارجی، »مون جائه این« صریحا اعالم کرده است که 
رویکرد نگاه به شرق را تقویت خواهد کرد.او همچنین در نخستین 
سخنرانی پس از پیروزی در انتخابات، صریحا گفته است که تحت 

شرایط خاص احتمال دارد در آینده نزدیک، عازم کره شمالی شود.
اعالم آمادگی برای مذاکره با رهبر کره شمالی، از جمله وعده هایی 
است که آقای جائه این در تبلیغات انتخاباتی مطرح کرده و در این 
رابطه شــاید این نکته که وی فرزند یکی از پناهندگان کره شمالی 
است، در گرایش وی به کاهش تنش با عموزاده های شمالی بی تاثیر 

نباشد.
مون جائه این همچنین دربــاره حضور نظامی آمریــکا و تاثیرات 
منطقه ای آن نیــز نظرات متفاوتــی دارد. او در اظهــارات دوران 
رقابت انتخاباتــی خود، به صراحــت تاکید کرده اســت که زمان 
واگــذاری مســئولیت تامین امنیت شــبه جزیره کره به ســئول 
 فرارسیده و آمریکا باید به حضور تنش برانگیز خود در منطقه پایان 
دهد. با این وجود اظهــارات مون جائه این دربــاره ضرورت خروج 
شبه جزیره کره از ســیطره امنیتی آمریکا درحالی است که آمریکا 
اصلی ترین متحد کره جنوبی به شــمار می آید و تا سال های اخیر 
همواره اصلی ترین شــریک تجاری این کشور بوده است. به همین 
دلیل قطعا از مون جائه این که با شعار تغییر در شرایط اقتصادی به 
 قدرت رسیده، نباید انتظار تغییر در مناسبات راهبردی با آمریکا را 
داشت. در همین راستا خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی 
اعالم کرده اســت که انتخاب رییس جمهور جدید کره جنوبی می 
تواند باعث بروز بی ثباتی در روابط واشنگتن و سئول شود، اما انتظار 

نمی رود در اتحاد دو کشورتغییر قابل توجهی به وجود آورد.
با این حال و بدون شک آنچه همیشه در پیشبرد سیاست های آمریکا 
موثر بوده، وجود تنش در مناطق مختلف دنیاست که در بسیاری از 
موارد آمریکایی ها با علم به این موضوع و به صورت کامال خود خواسته 
و البته با توسل به دالیل واهی در ایجاد تنش های مختلف در اکثر 
مناطق جهان و بخصوص ما بین همسایگان، نقش اصلی را داشته اند. 
یکی از مناطقی که آمریکا از وجود تنش در آن منفعت زیادی می برد، 
شبه جزیره کره در شرق آسیاست، چراکه آنها قطعا به دلیلی برای 
حضور نظامی در شرق آسیا برای نزدیک بودن به چین نیاز دارند که 
کره شمالی بهترین دلیل برای این حضور نظامی در دهه های اخیر 
بوده اســت و مطمئنا آنها نمی خواهند این دلیل مهم برای توجیه 

حضور نظامی خود درشرق آسیا را از دست بدهند.
و اما دلیل دیگری که می توان برای استقبال آمریکا از وجود تنش در 
شرق آسیا عنوان کرد، این اســت که نظام لیبرالی آمریکا وابستگی 
زیادی به اقتصــاد دارد و بخش مهمی از اقتصاد آمریکا وابســته به 
در آمدهای این کشــور از فروش سالح اســت و آنها همیشه در پی 
افزایش این فروش، به خوبــی از تنش های موجود در نقاط مختلف 
دنیا سوء استفاده کرده اند و ما نیز به خوبی این موضوع را در منطقه 
غرب آسیا با فروش انواع ســالح های آمریکایی به کشورهای حوزه 
خلیج فارس لمس کرد ه ایم. بر این اســاس به نظر می رســد بازار 
اقتصادی آمریکا و بازار گرمی آمریکایی ها برای حفظ حضور نظامی 
شان در مناطق مختلف جهان، وابستگی شــدیدی به وجود تنش 
دارد. لذا آنچه موجب برطرف شــدن تنش هــا و برقراری صلح در 
جهان می شود، از طرفی موجب کسادی بازار آمریکایی نیز خواهد 
شد و در این موضوع بخصوص تنش در شبه جزیره کره، باید منتظر 
ماند و دید که آیا آمریکایی ها رییس جمهــور جدید کره را راحت 
 خواهند گذاشت که بتواند تنش ها با کره شــمالی را کاهش دهد 

یا خیر.

احترام ویژه سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه به فرمانده کل 
قوا در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین)ع( سپاه

عکس روز

 احترام ویژه سردار سلیمانی 
به فرمانده کل قوا

ريیس جمهورکره جنوبی در پی صلح با کره شمالی؛

صلح؛ آن چیزی که بازار 
آمریکا را کساد می کند

خبرگزاری دانشجو: مهدی محمدی نوشت: جمعی از دانشجویان نخبه 
اعالم کردند بخش بزرگی از تز دکتری آقای روحانی سرقتی است. او هنوز 
هیچ موضعی نگرفته است و من فکر می کنم نخواهد گرفت. احتماال ترجیح 
می دهد به همین داستان دیوار و پیاده رو ادامه دهد. این مسئله کوچکی 
نیست و نمی توان از کنار آن به ســادگی گذشت. روحانی اکنون رییس 
جمهور این کشور است و تالش می کند برای دیگران معلم کشورداری هم 
باشد. اینکه ایشان داده برایش از انگلیس یک مدرک دکتری خریده اند 
برای ایران عزیز و شــریف باعث سرافکندگی اســت و باید بابت آن به 
شدیدترین وجه ممکن پاسخگو باشــد. در حالی که جوان های نخبه ما 
بیکارند و در بهترین حالت تاکسیرانی می کنند، چرا کسی که نمی تواند 
یک دقیقه به انگلیسی حرف بزند، باید مدرک دکتری تقلبی دست بگیرد 

و بر کشوری مملو از دانشمندان نخبه و باهوش ریاست کند؟!

چگونه کسی که نمی تواند انگلیسی 
صحبت کند، از انگلستان دکترا گرفته؟!

باشــگاه خبرنگاران: عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، برخی از موضوعات درباره پرونده دری اصفهانی 
را تشریح کرد. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد گفت: برخی مدعی 
بودند جاسوسی دری اصفهانی در موضوع مذاکرات برجام دروغ است 

اما وی به اتهام جاسوسی در حال محاکمه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در حال 
حاضر چند جلسه از دادگاه دری اصفهانی برگزار شده و اعترافات وی به 

زودی منتشر خواهد شد.
کریمی قدوسی تاکید کرد: بنده خواهان این هستم که مردم با طوماری 

از قوه قضائیه بخواهند تا اعترافات دری اصفهانی منتشر شود.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشــان کرد: معتقدم اعترافات دری 

اصفهانی درباره پشت پرده های برجام، بسیار تکان دهنده خواهد بود.

 توضیحات کریمی قدوسی 
درباره یک پرونده امنیتی

آگهیتجدیدمزایده

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی
وخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

آگهی تجديد مزايده عمومی فروش ساختمان 
واقع در اصفهان، نظر شرقی، کوچه قصر، 

پالک 22 با کاربری مسکونی 
متقاضیان شــرکت در مزایده می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir مراجعــه و یــا با 
شماره تلفن 37924005- 37923989- 031 

تماس حاصل فرمایند. 
م الف: 40734

بین الملل

رییس جمهور ترکیه هشدار داد تصمیم آمریکا درباره 
تامین سالح برای ُکردها در سوریه، امنیت این کشور و 

منطقه را تهدید می کند. 
به گــزارش شــبکه تلویزیونی الحــدث، رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه گفت: »متحدان باید یا 
از ترکیه یا از گروه های تروریستی حمایت کنند. برای 
جنگیدن با داعش نباید به یک گروه تروریستی دیگر 

کمک کرد. 
تامین سالح برای نیروهای سوریه دموکراتیک، آینده 
ســوریه و منطقه را با خطر روبه رو می کند. در دیدار 
آینده با دونالد ترامپ، رییس جمهــور آمریکا به طور 
مفصل موضع و نگرانی خود را درباره این تصمیم تشریح 

خواهم کرد.«
وی افزود: »بارها بر مخالفت خود با تجزیه سوریه تاکید 
کرده ایم. امیدواریم در این اقدام اشتباه )تامین سالح 
برای کردهای سوریه( بازنگری شود. امیدوارم آمریکا در 
کوتاه ترین زمان در این اشتباه تجدیدنظر کند. ما برای 
حفظ ملت و تمامیت ارضی ســوریه تالش می کنیم. 
همه تحوالت در سوریه وعراق به امنیت ملی ما به طور 
مستقیم ارتباط پیدا می کند و به همین علت گام های 

الزم را برداشته ایم.«

معترضان اخراج »جیمز کومی«، مدیر اف.بی.آی، در 
شهرهای مختلف آمریکا تظاهرات برپا کردند.

در پی اقدام ترامپ در راســتای اخــراج مدیر اف.بی.
آی، تعداد زیادی از مردم آمریکا علیه این اقدام ترامپ 
تظاهرات کرده و خواســتار انجام تحقیقات مســتقل 

درباره ارتباط مشاوران تیم ترامپ با روسیه شدند.
صدها نفر از تظاهرات کنندگان در مقابل کاخ ســفید 
تجمع کرده و با سر دادن شعار علیه ترامپ، اقدام وی را 
دخالت در تحقیقات اف.بی.آی درباره ارتباط با روسیه 

عنوان کردند.
تعداد زیادی از مردم دیگر ایالت های آمریکا نیز با تجمع 
در مقابل دفاتر ســنا، به اقدام ترامپ در اخراج جیمز 

کومی واکنش نشان دادند.
دونالد ترامپ سه شنبه شــب، »جیمز کومی«، مدیر 
اداره تحقیقات فدرال آمریکا را اخراج کرد که این اقدام 
با واکنش های مختلف از سوی رســانه ها و گروه های 

مختلف آمریکا مواجه شد.

واکنش های اولیه به يک حادثه تروريستی
 موضوع حادثه تروریستی میرجاوه و احتمال قصور و اهمال 
پاکســتانی ها در این حادثه به اندازه ای حاد بود که موجب 
شود یک هیئت عالی رتبه سیاسی نظامی و امنیتی از جانب 
جمهوری اسالمی ایران به اسالم آباد عزیمت کند؛ از این رو 
یک هفته پس از وقوع حادثه تروریستی میرجاوه و شهادت 
10 مرزبان غیور کشــورمان و مفقودشدن یکی دیگر از این 
عزیزان، در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت، ظریف وزیر امور 
خارجه کشورمان به همراه آقایان محرابی معاون ستاد کل 
نیروهای مســلح، ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، 
رضایی فرماندهی مرزبانی کشور و هاشمی استاندار سیستان، 
عازم اسالم آباد پاکستان شدند و مذاکراتی جدی با مقامات 
پاکستانی برای مراقبت بیشــتر مرزی از جانب آنها صورت 
دادند و همچنین در خصوص راه های تامین امنیت مرزهای 
دو کشــور و بســتن راه های نفوذ گروهک های تروریستی 
و تضمین امنیت مرزهای مشــترک، با مقامــات بلند پایه 

پاکستان گفت وگو و تبادل نظر کردند.

  طرف پاکستانی در جریان این مالقات ها با طرف ایرانی قول 
تجدید نظر در آرایش نیروهای خود را در مناطق مرزی داد.

اما قاطعانه تریــن موضع گیری در قبال حادثه تروریســتی 
میرجاوه را سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
کشــورمان انجام داد؛ وی اوایل هفته جاری در آیین جشن 
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، با اشاره 
به جنایت تروریست ها از داخل خاک پاکستان علیه نیروهای 
مرزبانی ایران در میرجاوه، گفت: در صورت ادامه تعرضات، 
مامن و مخفیگاه تروریســت ها در هر کجا که باشــد مورد 

ضربات کوبنده قرار خواهد گرفت.
واکنش اسالم آباد!   

 به فاصله یــک روز از این اظهــار نظر قاطع رییس ســتاد 
کل نیروهــای مســلح، وزارت خارجه پاکســتان، »مهدی 
هنردوست« سفیر ایران در اسالم آباد را احضار کرد؛ »سرتاج 
عزیز« مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی نیز طی 
مصاحبه ای با شبکه خبری »دنیا« در پاکستان، اعالم کرد: 
»اگر تهران اطالعات الزم در زمینه تروریست هایی که علیه 

مرزبانان این کشور اقدام کرده اند را در اختیار ما قرار دهد، 
اسالم آباد علیه آنان وارد عمل خواهد شد.«

  ايران از محل استقرار تروريست ها قطعا اطالعات 
دارد

 در واکنش به اظهارات مشــاور نخســت وزیر پاکســتان، 
سردار اسماعیل کوثری رییس پیشــین اداره امنیت ستاد 
کل نیروهای مســلح و رییس کمیته دفاعــی مجلس نهم، 
به خبرنگار گروه سیاســی خبرگزاری میزان گفت: از محل 
استقرار تروریست ها، ایران قطعا اطالعات دارد، اما نمی تواند 
این اطالعات را به صورت علنی مطــرح کند چرا که در این 

صورت تروریست ها نقل مکان می کنند.
مزدوران سعودی وارد گود شدند  

 همچنین در روزهای اخیر برخی از علمای افراطی پاکستان 
نظیر »اورنگزیب فاروقی« نیز با بزرگ نمایی بیانات ســردار 
باقری سعی کردند از آن در راستای ایجاد تنش میان تهران 
و اسالم آباد بهره بگیرند و از این طریق مطامع و اغراض رژیم 

سعودی را پیش ببرند.
 این تــالش مذبوحانه مزدوران تکفیری رژیم ســعودی در 
پاکســتان برای ایجاد تنش میان روابط تهران و اسالم آباد، 
در شرایطی بود که مسئوالن عالی کشورمان از همان ابتدای 
وقوع حادثه تروریستی میرجاوه )که اهمال پاکستانی ها در 
آن محرز بود( به رفع این موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک 

تاکید داشتند.
 به نظر می رسد ســعودی ها قصد دارند از حادثه تروریستی 
اخیر میرجاوه که توسط شاگردان مدارس تکفیری خودشان 
رخ داده، برای اهداف شوم و توســعه طلبانه شان در منطقه 
بهره گیرند؛ از همین رو به دست نشانده های تکفیری خود در 
این کشور ماموریت داده اند تا ایران هراسی را شدت بخشند. 
نکته مهم دیگر آن است که سعودی ها در باتالق خودساخته 
یمن به شــدت به ارتش پاکســتان نیاز دارد و به هر میزان 
که دولت پاکستان از همســایه قدرتمند غربی خود یعنی 
جمهوری اسالمی ایران دورتر باشــد، برای حکام سعودی 

مطلوب تر است.
 ســعودی ها در ابتدای تجاوز به یمن، نام 34 کشور را برای 
پیوستن به ائتالفشان رزرو کردند که پاکستان هم در زمره 
آنها بود؛ اما مجلس پاکســتان در وهله نخست به پیوستن 
ارتش این کشور به ائتالف سعودی علیه یمن رای منفی داد؛ 
این امر باعث خشم ســعودی ها و موجب شد آنها با یکسری 
اقدامــات از جمله اخــراج کارگران پاکســتانی از ریاض و 
همچنین دعوت از نارندا مودی نخست وزیر هند به ریاض، 

مقامات پاکستانی را تحت فشار قرار دهند.
 در نتیجه، مقامات پاکستانی ابتدا با حضور ارتش این کشور 
در مانوری به عنوان »رعد شــمال«، با محوریت عربستان 
موافقت کردند و سپس »راحیل شریف« فرمانده سابق ارتش 
خود را به ریاض گسیل داشــتند تا با »محمد بن سلمان« 
شاهزاده جنگ ساالر سعودی دیدار کند و در صورت لزوم، 

فرماندهی عملیات ضدمردم یمن را برعهده گیرد.

خبرگزاری میزان: حادثه تروريستی روز ۶ ارديبهشت در نقطه صفر مرزی ايران و پاکستان در منطقه میرجاوه که قدر 
مسلم در نتیجه قصور و اهمال مسئوالن پاکستانی صورت گرفت و منجر به شهادت ۱۰ مرزبان عزيز و غیور ايرانی شد، به 

لحاظ ديپلماتیک مسائلی را میان تهران و اسالم آباد ايجاد کرده است.

اتمام حجت اردوغان با آمریکا

برپایی تظاهرات در آمریکا 
علیه اخراج رییس اف.بی.آی

ماهی گیری مزدوران سعودی از آب گل آلود میرجاوه! 

آنتریک»ریاض«

خبرگزاری میزان: پایگاه »واشنگتن فری بیکن« در گزارشی نوشت که 
ایران در آستانه قرار دادن دو ماهواره در مدار زمین است و تخصص مورد 
نیاز برای پرتاب این ماهواره ها، برابر با تخصص مورد نیاز برای ساخت 
موشک قاره پیما با قابلیت رسیدن به آمریکاست.واشنگتن فری بیکن 
افزود: بنا به اعالم مقامات نظامی ایران، این کشور در حال آماده شدن 
برای پرتاب دو ماهواره ســاخت داخل به مدار زمین است.این پایگاه 
افزود: ایران جدیدترین آزمایش موشــکی خود را در حالی انجام داده 
است که مقامات آمریکا در حال بررسی توافق هسته ای با ایران هستند.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران به دنبال تقویت بنیه نظامی خود و 
توسعه تکنولوژی موشک های بالستیک است و تخصص مورد نیاز برای 
پرتاب ماهواره به فضا، برابر تخصص مورد نیاز برای ســاخت موشک 

قاره پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکاست.

رســانه های چین روز پنجشــنبه بیانات حضرت آیــت ا...خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در مراســم دانش آموختگی دانشجویان 
افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حســین)ع( درباره انتخابات 
و قدرت موشــکی ایران را به طور گســترده بازتاب دادند.رسانه های 
چین خاطرنشــان کرده اند که از دیدگاه رهبر عالی ایران نباید اجازه 
فتنه افروزی و ناامن کردن فضا به دشمنان در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری داده شــود.تلویزیون مرکزی چین در گزارشی آورده است: 
آیت ا... خامنه ای بخصوص به دشــمنان ایران به عنوان نیروهایی که 
می کوشند تا مسیر انتخابات ریاســت جمهوری را به انحراف بکشند، 
هشدار جدی داده و از همه خواسته اند در این شرایط حساس هوشیاری 
خود را حفظ کنند.تارنمای انگلیش نیوز نیز نوشت که از دیدگاه رهبر 

عالی ایران همه نامزدها باید به اخالق پایبندی نشان دهند. 

واشنگتن فری بیکن گزارش داد:

ایران در آستانه قرار دادن 
دو ماهواره در مدار زمین

رسانه های چین:

هشدار جدی رهبرعالی 
ایران به دشمنان

رییس جمهور آمریکا دیدار خود با وزیر خارجه روسیه را که به 
این کشور سفر کرده است، بسیار خوب توصیف کرد.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بعد از دیدار با ســرگئی 
الوروف وزیر خارجه روســیه گفت که همه باید برای پایان 

دادن به خشونت در سوریه تالش کنند.
رییس جمهــور آمریکا با بیان اینکه دیــدار خوبی با الوروف 

داشته است، گفت که کشتار وحشیانه در سوریه باید متوقف 
شود و همه باید برای آن کار کنند.

ترامپ خطاب به الوروف تاکید کــرد که ضرورت دارد برای 
پایان دادن به بحران سوریه  تالش شود.

وی همچنین از الوروف خواســت که نظام اســد و ایران را 
مهار کند.

سرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه نیز گفت که با ترامپ 
و تیلرســون درباره ایجاد مناطق کاهش تنش در ســوریه و 
چشم انداز دور بعدی مذاکرات ســوریه در آستانه گفت وگو 

کرده است. 
وی افزود: با ترامپ و تیلرسون درباره همکاری روسیه و آمریکا 
گفت وگو کرده و درباره همکاری مشترک در زمینه مذاکرات 

آستانه، با آنها به توافق رسیده است.
وزیر خارجه روسیه همچنین از توافق با تیلرسون درباره ادامه 
همکاری کارگروه مشترک روسیه و آمریکا برای از بین بردن 

اختالفات بین دو کشور خبر داد.
الوروف گفت که روســیه آماده همکاری بــا آمریکا درباره 
مناطق کاهش تنش در سوریه است و ما امروز پیشنهادهایی 

ملموس را بررسی کردیم. 
وی افزود: روسیه از تصمیم دی میســتورا برای از سرگیری 

مذاکرات سوری در ژنو استقبال می کند. 
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: من معتقدم که اعضای دولت 
ترامپ اشــخاصی عملگرا هســتند که می توانند برای حل 

مسائل تالش کنند.

درخواست رییس جمهور آمریکا از روسیه درباره ایران
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مهلت به شرکت های تعاونی حمل ونقل بین المللی در اصفهان
اســتاندار اصفهان گفت: مقرر شده با حضور نمایندگان دســتگاه های ذی ربط، کارگروه 
کارشناسی در خصوص تشکل های توانمند حمل و نقل بین المللی کاال در استان تشکیل 

شود و تا مدت سه ماه پیشنهادات الزم را ارائه کنند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کشف پروند ه های کالن کاالی 
قاچاق باالی یک میلیارد ریال در استان، سال  گذشته ۶۷درصد افزایش 

داشته است.
سردار عبدالرضا آقاخانی، همچنین از کشف محموله 85 میلیارد ریالی 
انواع کاالهای خارجی قاچاق در اصفهان خبر داد و اظهارداشت: 2 باند 

بزرگ قاچاق کاال در این زمینه شناسایی و منهدم شد.
وی با بیان اینکه با تشدید اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
استان، مجموع کشفیات کاالی قاچاق در فروردین امسال 85میلیارد 
ریال بوده اســت، افزود: این رقــم از حجم ارزش ریالــی پرونده های 
قاچاق استان، در مقایســه با مدت مشابه سال قبل ۷1درصد افزایش 
یافته است. فرمانده انتظامی اســتان اصفهان همچنین به توقیف ۶9 
دستگاه خودروی سبک و ســنگین حامل کاالی قاچاق در این مدت 
اشاره و خاطرنشان کرد: بیشترین کاالی خارجی کشف شده قاچاق 
در فروردین ماه امسال شامل لوازم خانگی، صوتی و تصویری، پارچه، 

سیگار و البسه بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون 40 درصد از محموله های قاچاق در 5 گلوگاه 
ایست و بازرسی استان کشف می شود، گفت: حجم بیشتر کشفیات ما 
 در ایست و بازرسی های شهید امامی شــهرضا و شهید شرافت نائین

 است.

ویژه

در شهر

10 هزار فرصت شغلی جدید در 
بخش کشاورزی استان اصفهان

استاندار اصفهان گفت:2 هزار و 13۷ پروژه با هشت هزار 
و ۷00 میلیارد ریال اعتبار و 10 هزار فرصت شغلی جدید 
در بخش کشاورزی اســتان در زمان دولت تدبیر و امید 

ایجاد شد.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه حدود 11 درصد از اشتغال 
اصفهان و 8 درصد از تولید ناخالص ملی در این استان به 
بخش کشاورزی اختصاص داردافزود: بخش کشاورزی 
استان اصفهان در سایه صنعت و گردشگری قرار گرفته و 
تاکنون نتوانسته است جایگاه واقعی خودش را نشان دهد. 
وی گفت: باید تالش کنیم تا بخش کشاورزی استان از زیر 
سایه صنعت و گردشگری خارج شود و در جایگاه واقعی 
خود قرار گیرد؛ وجود 400 هزار هکتار زمین کشاورزی 
مرغوب و تولید ۶میلیون تن محصول مختلف کشاورزی 
و نیز وجود کشاورزان با تجربه، از مهم ترین ویژگی های 
کشاورزی این استان محسوب می شود.زرگرپور گفت:در 
سال های اخیر با اینکه 25 درصد از زمین های کشاورزی 
اصفهان بر اثر خشکســالی از چرخه تولید خارج شد، اما 
میزان تولیدات نهایی کشاورزی استان کاهش پیدا نکرد 
بودجه تحقیقات بخش کشاورزی استان که با کمبود آب 

مواجه است باید 10 برابر شود.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه امسال یکهزار میلیارد ریال 
بودجه در زمینه تحقیقات، به استان اصفهان اختصاص 
پیدا کرد،افزود: 8500  میلیارد ریــال این رقم در قالب 
اعتبار پژوهشــی دانشــگاه ها و 150 هزار میلیارد ریال 
 دیگر در عرصه تحقیقات ســایر نهادهــا و مراکز هزینه

 می شود. 

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به آمارهای دولتی در نرخ بیکاری تصریح کرد: آماری که از طرف 
دولت برای نرخ بیکاری اعالم شده 12/4درصد بوده است اما نرخ بیکاری 
پنهان در حقیقت 25 درصد است که وزیر کار دولت نیز در مجلس شورای 
اسالمی اعالم کرد؛ همچنین نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاه ها نیز 
25 درصد است. حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه تعداد قابل 
توجهی از واحدهای تولیدی در استان اصفهان تعطیل شده و کارگران 
و متخصصان این واحدها بیکار شده اندافزود:به عده ای از کارگران بیکار 
شده از طرف تامین اجتماعی مستمری بسیار کمی پرداخت می شود اما 
عده زیاد دیگری به دلیل اینکه قبال بیمه نبوده اند اکنون نیز مشمول بیمه 
بیکاری نمی شوند. وی گفت: باید برای نجات کارگران بیکار شده که بیمه 

بیکاری نیز دریافت نمی کنند، تصمیمات فوری گرفته شود.

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: این دســتگاه، بــا قطر 30 متر، قدرت 
حمل وزنی معادل250 تن وسرعت دوران هشــت دهم دور در دقیقه 

ساخته  می شود. 
حسن ماسوری اعتبار ساخت این سینی دوار را 20میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود :با ساخت این سینی، امکان تغییر جهت مسیر لوکوموتیو و 

تعویض آن از یک ساعت به کمتر از 5دقیقه میسر می شود . 
وی گفت :کاهش مصرف سوخت، کاهش احتمال برخورد و ایجاد سانحه، 
بهره برداری مناســب تر از ناوگان ریلی موجود، کاهش مانور و استفاده 
بهینه از نیروی انسانی و کاهش استهالک ناوگان ریلی از دیگر مزایای 

بهره برداری از این طرح است . 
ماسوری  افزود :پیش بینی می شــود این سازه تا شش ماه آینده آماده  

بهره برداری شود.

نرخ بیکاری پنهان 
25درصد است

 احداث سازه سینی دوار 
در ایستگاه راه آهن اصفهان

دبیر انجمن نساجی استان اصفهان با تایید تعطیلی کارخانه 
وطن اظهار کرد: کارخانه وطن کــه قدیمی ترین کارخانه 
کشور محسوب می شــود، پس از طی مسیر پرفراز و نشیب 
92 ساله خود، این روزها زمین گیر شده و مشکالت رکود در 
بازار نساجی و کارخانه های این صنعت، توانی برای احیای 
این کارخانه باقی نگذاشته است. این کارخانه در حال حاضر 

به محل خریدوفروش خودرو تبدیل  شده است.
مظفر چلمقانی تصریح کرد: باال بودن نرخ سود تسهیالت، 
جرایم بانکی و واردات بی حدوحصر موجب کاهش ظرفیت 

تولید کارخانه های نساجی اصفهان شده است.
چلمقانی تاکید کرد: با وجود مشکالت متعدد و حمایت های 
حداقلی دولت ها نسبت به صنعت نساجی، این صنعت آن قدر 
ریشه داشته که در یک دهه اخیر به خوبی در برابر مشکالت 

مقاومت کرده است.
وی ادامه داد: صنعت نســاجی از نظر اشــتغال زایی در رده 
برترین صنایع قرار داشته و کمتر صنعتی نظیر نساجی ایجاد 

اشتغال می کند.
دبیر انجمن نساجی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: این 
صنعت اگر بخواهد کلیه نیاز مصرف کشــور را تامین کند 
نیازمند 200 هزار نیروی انســانی جدید است. این صنعت 
با کمترین حجم ســرمایه نســبت به دیگر صنایع فعال در 
کشور می تواند بیشترین اشتغال را ایجاد کند که از مهم ترین 

مشکالت امروز جامعه ایران بوده و تولیدات صنایع نساجی 
با ارزشی حدود 12میلیارد دالر، می تواند نقش مهمی در امر 

خودکفایی کشور داشته باشد. 
چلقمانی اظهار داشــت: صنعت نســاجی بجز 5درصد از 
سرمایه گذاری کشــور، 12درصد از اشــتغال را نیز به خود 

اختصاص داده است.
دبیر انجمن نساجی اســتان اصفهان در خاتمه بیان کرد: با 
توجه به رکود موجود پیشنهاد می شود برای خروج صنعت 
نساجی از رکود، ضرایب مالیاتی کارخانه های نساجی کاهش 
یافته و طرح هایی نظیر کاهش حق بیمه کارفرما، بخشودگی 

جرایم مالیاتی و استمهال بدهی ها عملیاتی شوند.

رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان طی چهار ســال قبل بــا تولید 
5۶۶ هزار تن، وارد کننده گوشــت مرغ بــود اما امروز با 
 تولید ۶30 هزار تــن، صادرکننده این مــاده پروتئینی 

است.
محسن کریمیان سرانه مصرف گوشــت مرغ در استان 
اصفهان را 25 کیلوگرم در ســال اعالم کرد و با اشــاره 
به اینکه تولیدات محصوالت دام و طیور در این اســتان 
طی سه سال و نیم گذشته نســبت به مدت مشابه قبل 
2۷درصد افزایش یافته اســت گفت: مجموع تولیدات 
دامی اســتان اصفهان از چهــار میلیــون و 500هزار 
 تن به پنــج میلیــون و 800 هــزار تن افزایــش یافته

 است.
وی افزود: در این مدت، تولید گوشــت قرمز در اســتان 
اصفهــان نیز با رشــد 19 درصدی از 21۷ هــزار تن به 

258هزار تن رسید.
کریمیان با اشــاره به اینکه به دلیل کاهش 3۶ درصدی 
منبــع آبی در ســال های اخیــر، 120 هــزار هکتار از 
زمین های کشــاورزی این اســتان بر اثر خشکسالی از 
زیر کشت خارج شده است، در عین حال تصریح کرد: با 
وجود خشکسالی و کاهش منابع آبی، مجموع تولیدات 
زراعی این استان در سه سال و نیم گذشته با پنج درصد 

رشد نسبت به دوره قبل، از سه میلیون و 190هزار تن، به 
3میلیون و 300 هزار تن افزایش یافت.

وی همچنین به تولید محصوالت باغی در استان اصفهان 
نیز اشــاره کرد و گفت: در این دوره، ســه تا چهار هزار 
هکتــار از باغ های اســتان بر اثر خشکســالی و کاهش 
نزوالت آســمانی از بین رفت و ســطح زیر کشت حدود 
هفت درصد کاهش یافت اما باوجود این مشکالت، تولید 
محصوالت باغی استان از یک میلیون و ۷55هزار تن به 
2میلیون و 24۷هزار تن افزایش یافت که در مقایســه با 
دوره چهارساله قبل از تصدی دولت یازدهم، 28درصد 

افزایش را نشان می دهد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

رشد صادرات مواد پروتئینی استان اصفهان

جهادکشاورزیسوژه
دبیر انجمن نساجی استان تایید کرد:

پایان »وطن«

سکه تمام بهار آزادی
11،730،000 ریال)طرح جدید(

6،670،000 ریالنیم سکه

3،810،000  ریالربع سکه

2،620،000 ریالسکه یک گرمی

1،133،940 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

معاون اتحادیه خودروی استان اصفهان، پیرامون میزان خودروهای وارداتی از خارج  کشور 
به اصفهان، گفت: این خودروها نسبت به نیاز مشتریان بازار روز خودرو بوده و تعداد دقیق 

خودروهای وارداتی به اصفهان مشخص نیست.
حمید قندی با بیان اینکه از ۶2 هزار خودروی ســواری وارداتی در سال 95 چند درصد 
آن وارد اصفهان شده است، افزود: قیمت خودروهای سواری وارداتی بیش از 150 میلیون 

تومان است و به دلیل قیمت باالی این خودروها فقط افراد خاصی خریدار آنها هستند؛ 
چون قدرت خرید عموم مردم در سطح پایین قرار دارد و بیشتر این خودروها در پایتخت و 

تنها ۶ تا ۷درصد آنها در شهر اصفهان به فروش می رسد.
وی با اشاره به اینکه کیفیت خودروهای داخل هیچ گونه تغییری نکرده و حتی شرایط آنها 
به دلیل انحصاری بودن بازار خودرو نامطلوب تر هم شده است، تصریح کرد: در این شرایط 
گرایش مردم به خرید خودروهای چینی )که کیفیت پایین تری نسبت به محصوالت داخلی 
دارد( بیشتر شده و برخی هم به دلیل نداشتن قدرت خرید خودروی وارداتی، انتخابی جز 
خرید این محصوالت بی کیفیت ندارند. قندی پیرامون واردات قطعات یدکی خودرو، گفت: 
کارخانه های ایران خودرو و سایپا این قطعات را با واسطه ها وارد می کنند و نمایندگی ها و 

لوازم یدکی ها در استان ها خریدار آنها هستند.
وی ادامه داد: به طور مثال شرکت هیوندا با گارانتی محصوالت، مستقیم قطعات یدکی 
خودرو را وارد کشور می کند.آخرین گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در 
سال 95 نشان می دهد که 11 مدل سواری در حال تولید و مونتاژ توسط خودروسازان 
داخلی همچنان در پایین ترین سطح کیفی ممکن قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره 
کیفی را کسب کرده اند.این خودروها عبارت اند از: سایپا 111، سایپا 132، سایپا 131، 
تیبا و تیبا هاچ بک )از محصوالت سایپا(، ام وی ام 110 اس و ام وی ام 550 )از محصوالت 
مدیران خودرو(، پژو پارس، سمند و پژو 405 )از محصوالت ایران خودرو( و لیفان ایکس ۶0 

)محصول کرمان موتور( که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.

معاون اتحادیه خودروی استان؛

سهم ۷ درصدی اصفهان از خودروهای وارداتی

یکی از مهم ترین فلزات گران بها برای  فاطمه 
سرمایه گذاری، طالست. از زمان های کاویانی

قدیم نیز سرمایه گذاری روی این فلز ارزشمند پیشنهاد شده 
است و به جهت ســهولت جا به جایی و قابلیت  نقدینگی  و 
تبدیل شــوندگی آن  برای کســانی که ابتدای راه سرمایه 

گذاری هستند خرید و فروش آن پیشنهاد می شود. 
زمانی که  شــرایط بانک ها نامطلــوب و وضعیت اقتصادی 
بحران زده است طال یکی از سرمایه گذاری های امن محسوب 
می شود و حتی زمان هایی که بازار معامالت مسکن کمی از 
رونق می افتد و مردم از خرید و فروش اوراق قرضه می ترسند 
باز هم بهترین پیشنهاد همان سرمایه گذاری روی طالست. 
قابلیت نقد شــوندگی طال حتی از  داد و ســتد ســهام  در 
بورس اوراق بهادار نیز بیشــتر اســت و از دیگر نکات خوب 
سرمایه گذاری در این زمینه آن اســت که شما به هر میزان 
که بخواهید و ســرمایه داشته باشــید می توانید روی طال 
سرمایه گذاری کنید، محدودیت زمانی ندارد و ریسک خرید 

و فروش آن از دیگر انواع سرمایه گذاری کمتر است.
البته از آنجایی که هنگام فروش باید  طال را کمتر از  قیمت 
اصلی آن به فروش برسانید یکی از پیشنهادها این است که 
طالی دست دوم بخرید تا در هنگام فروش کمتر ضرر کنید. 
اگر هم از طال های زینتی اســتفاده می کنید از آن دســته 
طالهایی بخرید که در آنها از سنگ های زینتی استفاده نشده 
باشد زیرا سنگ های زینتی ممکن است خیلی زود از سکه 

بیفتند یا ارزش خود را از دست بدهند.
اگر هدف تان از خرید طال، داشتن سرمایه است، بهتر است 
سکه بخرید. این به معنای آن نیست که ارزش سکه و طال با 
هم متفاوت است. این دو ارزش یکسانی دارند، اما موقع فروش 
سکه، سود بیشتری نصیب شما می شود. سکه اجرت ساخت 
ندارد، اما وقتی بخواهید زیورآالت تان را بفروشید، رقمی برای 

اجرت ساخت از آن کم می شود.
خرید و فروش طالی زینتی همیشــه ســودمند نیست؛ به 
دلیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرت ســاخت 
که خریدار هنگام خرید ملزم به پرداخت آن است؛ همچنین 

در هنگام فروش همان قطعه از قیمت طال کسر خواهد شد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب های بسیار، 
ســرانجام در تیرماه 138۷ توسط رییس جمهور وقت برای 
اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد؛ قانونی که پس 
از 8 سال موجب ورشکستگی بیش از 4 هزار واحد صنعتی 
و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم 24 هزار نفر در کل کشور 
شده است. این در حالی اســت که صنعتگران و صنف طال و 
جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی 
ندارند، بلکه موافق نیز هســتند.اما نه روی شمش خام طال، 
بلکه بر اجرت کار ساخته شــده، طبق ماده 3 همان قانون. 
متاسفانه این کار غیر کارشناسی در کشور به اجرا درآمد که 
متقابال از طرف فعاالن این حوزه با اعتراض و اعتصاب و حتی 
تعطیلی چند روزه مغازه داران نیز همراه شد، اما راه به جایی 

نبرد و آنچه نباید می شد، اتفاق افتاد.
طال کاالیی سرمایه ای اســت و مالیات بر ارزش افزوده باید 
صرفا از اجرت مصنوعات طال اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده 
همان طور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک 
کاال دریافت شود، نه از کل ارزش کاال. البته طال کاال نیست 
چون میلیون ها بار به چرخه تولید باز می گردد. هم اکنون این 
مالیات 9 درصدی از کل ارزش طال به عالوه اجرت و سود اخذ 
می شود که نیازمند بازبینی و صد البته مطالعات کارشناسانه 
است زیرا طال فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می گردد.

بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طال 
که هنوز ارزش افــزوده ای ایجاد نکرده، معنایــی ندارد؛ اما 
دریافت آن از اجرت طالی ساخته شده منطقی و صحیح به 
نظر می رسد؛ زیرا طالی ساخته شده عمال ارزش افزوده ای 

ایجاد کرده است.
دولت و مســئوالن مالیاتی کشــور طال را به عنوان کاالیی 
لوکس در نظر گرفته اند که به مصرف نهایی می رســد اما در 
حقیقت طال در کشور ما کاالیی زینتی و سرمایه ای قلمداد 
می شــود که از قابلیت نقدشــوندگی باالیی نیز برخوردار 
است. بر این اساس این کاالی ارزشــمند با هدف پس انداز 
از سوی مصرف کننده خریداری می شــود تا در صورت نیاز 
به ســرعت نقد شــود، بنابراین هرگاه مصرف کننده به این 
نتیجه برســد که خرید مصنوعات طال به دلیل ضرر و زیان 
باال در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، ســرمایه 
 خود را به جای دیگر برده و به جای طال از بدلیجات استفاده 

می کند.
بدیهی اســت که خریدار با حداقل 35 درصــد ضرر و زیان 
در زمان فروش مواجه خواهد بود. اعمــال مالیات بر ارزش 
افزوده بر مصنوعات طال موجب شــده که بسیاری از مردم 
رغبتی برای سرمایه گذاری در این بازار نداشته باشند چرا که 

سرمایه گذاری در این بازار 
پر زرق و برق با ضرر و زیان 
بســیار باالیی همراه است 
 که چندان منطقی به نظر

 نمی رسد.
در شــرایطی که بــازار از 
سال 92 با رکود اقتصادی 
شــدیدی مواجه اســت، 
دریافت 9 درصــد مالیات 
بر ارزش افزوده از شــمش 
خام و در کنــار آن دریافت 
اجرت و ۷ درصد ســود از 
مشــتریانی که طــال را به 
عنوان سپر تورمی در نظر 
می گیرند، شرایط را بسیار 
پیچیــده کــرده و عماًل به 
رکود بیشتر و کسادی بازار 

دامن زده است.

زاینده رود بررسی می کند؛

خرید طال؛ سرمایه گذاری مثبت یا منفی؟

قیمت انواع
Mobile گوشی موبایل

بازار

HTC One E9 Dual SIM 16G 5 اچ تی سی

15,330,000
ریال

15,345,000
ریال

HTC Desire 626 Dual SIM 16Gb اچ تی سی

 7,500,000
ریال

 7,510,000
ریال

HTC One X9 Dual SIM 32Gb 5 اچ تی سی

 10,130,000
ریال

 10,134,000
ریال

بهره برداری از 12 هزار و ۷00 
پروژه در استان اصفهان 

اســتاندار اصفهان گفت:در دولت تدبیر و امید بیش از 
12هزار و ۷00 پروژه با اعتباری بالغ بر 105 هزار میلیارد 
ریال در استان اصفهان افتتاح و بهره برداری شده است.

رســول زرگرپور افزود: 55 درصد از مجموع اعتبارات 
پروژه هایــی که در این مــدت در اســتان اصفهان به 
بهره برداری رسیده با ســرمایه گذاری بخش خصوصی 

و در زمینه صنعت، کشاورزی و گردشگری بوده است.
اســتاندار اصفهان گفت: حدود 25 درصد از اعتبارات 
این پروژه ها هم توسط شــهرداری ها)بخش عمومی( 

و 20درصد نیز توسط بخش دولتی انجام شده است.

قابلیت 
نقدشوندگی طال، 
حتی از  داد و ستد 

سهام  در بورس 
اوراق بهادار نیز 

بیشتر است

افزایش ۶۷ درصدی کشف 
پرونده های قاچاق کالن در استان
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يادداشت
برگزاری همایش بزرگ پژوهشگران فردوسی در اصفهان

همایش بزرگ پژوهشگران فردوسی ۲۲ اردیبهشــت ماه در حضور جمعی از 
بزرگان شاهنامه پژوه و با آواگری فریدون خســروی در اتاق بازرگانی اصفهان 

برپا  شد. 

عکس روز

اخبار فرهنگی

بهرام الیکی از جمله اساتید پیشکسوت در رشته معماری 
و مرمت بناهای تاریخی بود که سابقه ای بیش از نیم قرن 
در این رشته هنری داشت و نام خود را با مرمت بسیاری 
از آثار و بناهای تاریخی در کشــور جاودانه ساخت. این 

هنرمند روز چهارشنبه گذشته به دیدار حق شتافت.
مراسم تشــییع پیکر آن مرحوم ۲1 اردیبهشت ماه، از 
محل سالن معراج باغ رضوان به سمت آرامگاه ابدی آن 

مرحوم در قطعه هنرمندان انجام شد.

نخستین تیزر فیلم ســینمایی »ســاعت 5 عصر« به 
نویسندگی و کارگردانی مهران مدیری منتشر شد.

 فیلم سینمایی »ســاعت 5 عصر« جدیدترین ساخته 
مهران مدیری با بازی بازی سیامک انصاری چندی پیش 
پروانه نمایش گرفت و پیش بینی می شود بتواند عید فطر 
به نمایش دربیاید.مدیری در خصوص داستان این فیلم 
در گفتگو با برنامه سینمایی هفت گفته بود: »ساعت 5 
عصر« از 7 صبح تا 5 بعدازظهر یک فرد را در تهران روایت 
می کنــد. آن روز آخرین فرصت آن فرد اســت که باید 
کاری را انجام دهد. فیلم مثل گلوله برفی است که هرچه 
جلوتر می رود بزرگتر می شود و ریتم مدام تندتر می شود. 
فیلم موضوعی به شدت اجتماعی دارد که هر روز با آن 
مواجه ایم اما به آن توجهی نمی کنیم.طرح اولیه فیلمنامه 
»ساعت پنج عصر« توسط مهران مدیری نوشته شده و به 

همراه خشایار الوند تکمیل شده است.

 استادکار رشته مرمت 
در اصفهان درگذشت

اولین تیزر فیلم سینمایى 
»ساعت ٥ عصر« منتشر شد

»على صادقى« در کنار »رضا شفیعى جم«

 توصیه بازیگر »ابد و یک روز« 
به مردم

شبنم مقدمی در هیاهوی تبلیغات داغ انتخابات ریاست جمهوری مردم 
را به آرامش، دوستی و احترام به عقاید همدیگر دعوت کرد.

بازیگر »ابد و یک روز« در این باره در اینستاگرام نوشت: 
»فارغ از اینکه به کی قراره رای بدیم، یه چیز مسلمه، اونم اینکه هرکدوم 
از ما با دیدگاه و عقیده خودمون، بهترین ها رو برای مملکت مون و برای 
مردم مون می خوایم. ما با هم، هم وطن ایم، خواهر و برادر، همشهری.  
ما همونایی هستیم که وقِت مصیبت،غِم همو می خوریم ...اینارو یادمون 
نره ، پس به هم، به عقیده هم،به عملکــرِد هم احترام بگذاریم. دکاِن 
فحاشی رو تعطیل کنیم. تِه تهش، که دشمنی ای در کار نیست...غیر 
از اینه؟ می شه منتقِد مؤدبِ  هم باشیم؟ می شه عفِت کالم رو حتی در 
مورد مخالفین رعایت کنیم؟ می شه دائم به خودمون یادآوری کنیم که 
چقدر همو دوست داریم؟...به نظر من که هیچکدوِم اینا محال نیست. 
گالی قشنِگ باغچه کوچیکم، تقدیم به شما. دوستا،همشهریا،هم وطنا. 
هر جای ایراِن بهاری این روزها که هستین. هر عقیده ای که دارین،به 
هر کی که رای می دین...به هر زبــان و لهجه ای که حرف می زنین...

مال هر قوم و قبیله ای که هستین...دوستتون دارم...روز و روزگارتون 
همیشه بهار.«

اینستاگردی

سلفی عالی رضا شــفیعی جم در کنار علی صادقی، بهراد خرازی و 
آرش میراحمدی، ذوق زده از حضور در ماشین بی سقف.

نگاهی به اکران فیلم های جديد در پرديس چهارباغ؛

رونق چهارباغ با چهار فیلم جدید
اکران فیلم های سینمايی »نهنگ عنبر۲«، »آشوب«، »نقطه کور«، و »وياليی ها« ازهفته گذشته در چهار سالن پرديس سینمايی چهارباغ آغازشد. پرديس سینمايی چهارباغ 
که پیش از بازسازی با نام سینما »خانواده« فعالیت داشــت اکنون به پرديسی مجهز و چهارسالنه تبديل شــده و از نیمه دوم فروردين ماه پذيرای تماشاگران سینما است. 
اين پرديس اکران چهار فیلم را در چهار سالن خود آغازکرده است. اين فیلم ها »نهنگ عنبر۲«، »آشــوب«، »نقطه کور«، و »وياليی ها« هستند که از اين میان فیلم »نهنگ 
 عنبر ۲« توانست در اولین روز اکران خود رکورد فیلم »گشت ۲« که لقب پر فروشترين فیلم تاريخ ســینمای ايران در يک روز را از آن خود کرده بود بشکند و صاحب رکورد

 شود. 

برای دیدن نهنگ عنبر ۲ به نویسندگی و کارگردانی سامان مقدم و با هنرنمایی بازیگرانی چون رضا 
عطاران و مهناز افشار می توانید در سانس های 1۰:۳۰، 1۲:۳۰، 1۴:۳۰، 1۶:۳۰، 1۸:۳۰، ۲۰:۳۰، 
۲۲:۳۰ و ۲۲:۴5 به سالن نقش جهان مراجعه کنید. فیلم »آشــوب«، به نویسندگی و کارگردانی 
کاظم راست گفتار نیز روایتگر داســتان جوانی هنرمند و روشن فکر است که در شرایط اجتماعی 
دوره خود نمی تواند برای پیشرفت زندگی اش از هنرش اســتفاده کند و به ناچار به سراغ راههای 
غیراخالقی می رود. بازیگرانی چون کوروش تهامی، آتیال پســیانی، یکتا ناصر، شــهره لرستانی، 
فرهاد آییش، همایون ارشادی، امیرحســین صدیق، داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، ارژنگ 
امیرفضلی، نادر سلیمانی، رامین ناصرنصیر، نیما فالح، فخرالدین صدیق شریف، داریوش کاردان، 
رضا فیاضی، سعید امیرسلیمانی، رضا بنفشه خواه و... در این فیلم ایفای نقش می کنند. برای دیدن 
این فیلم می توانید در سانس های 1۰:15، 1۲:15، 1۴:15، 1۶:15، 1۸:15، ۲۰:15 و ۲۲:15 به 

سالن چهلستون بروید.
»نقطه کور« دیگر فیلم روی پرده این سینما، فیلمی از مهدی گلستانه است. در خالصه داستان فیلم 
آمده است که خسرو فردی که ۲۳ روز را بر پهنه دریا و به دور از خانواده اش گذرانده است با دنیایی از 

ابهامات فکری که تمام مدت همراه او بوده وارد خانه اش در تهران می شود اما تمامی ذهنیت هایش 
عینیت یافته و او قادر به مقابله با مسائل پیش آمده نیست. این فیلم نیز با نقش آفرینی محمدرضا 
فروتن، هانیه توسلی، شقایق فراهانی، محسن کیایی، خاطره اسدی، مریم بوبانی، نیکی مظفری و 
... ساخته شده و برای تماشای آن می توانید در سانس های 1۰:۴5، 1۲:۴5، 1۴:۴5، 1۶:۴5، 1۸:۴5 

و ۲۰:۴5 به سالن چهارسوق مراجعه کنید.
و اما آخرین فیلم »ویالیی ها« است. فیلمی به نویسندگی منیر قیدی و ارسالن امیری و با کارگردانی 
منیر قیدی با موضوع دفاع مقدس که روایتگر قصۀ خانواده های فرمانده هان سپاه و ارتش در سال 
1۳۶5 است و در آن عزیز، زن 5۰ ساله ای را نشان می دهد که همراه نوه هایش وارد مجموعه ویالها  
می شود. در این فیلم الیاس راننده ای بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می شود همه نگران 
این می شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرمانده هان را بدهد و پس از مدتی سیما که عروس عزیز 
است از تهران می آید تا بچه های خود را به خارج از کشــور ببرد. برای عالقمندان به فیلم های ژانر 
دفاع مقدس تماشای این فیلم در سانس های 11:۰۰، 1۳:۰۰، 15:۰۰، 1۹:۰۰ و ۲1:۰۰ در سالن 

شیخ بهایی امکان پذیر است.

مزایده
2/358 شماره آگهی: 139603902004000009 شماره پرونده: 139404002004000199  
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9400498 شــش دانگ یک قطعه باغ پالک 
شماره شش فرعی از دو هزار و پانصد و نود و شش اصلی واقع در بخش پنج ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان- خیابان توحید میانی کوچه شهیدان کاظمی کوچه ایزدی پالک آبی 125 
که اسناد مالکیت آن در صفحات 585 و 212 و 215 و 218 دفاتر 143 و 1258 امالک ذیل ثبت 
به شماره های 17213 و 233098 و 233099 و 233100 با شماره های چاپی 0623412 و 
0623413 و 0623414 و 0623415 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل به راهرو احداثی 
بطول یازده متر شرقًا بخط مستقیم  به قطعه 2596/5 بطول بیست متر جنوبًا  براهرو  احداثی 
بطول یازده متر غربًا بخط مستقیم مفروض به قطعه 2596/7 بطول بیست متر مربع و حقوق 
ارتفاقی مورد ثبت حق العبور از راهرو احداثی سمت شمالی را دارد و حکایت دیگری ندارد 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای دو طبقه ساختمان شامل طبقه همکف و اول 
بوده که بر طبق سند مالکیت آن دارای عرصه ای به مساحت دویست و بیست متر مربع و پس 
از انجام عقب نشینی و بر اصالحی به جهت کوچه شــمالی و کوچه جنوبی آن پالک مزبور 
دارای مساحت زمین عرصه به مقدار حدودی 195/80 مترمربع با کاربری مسکونی و دارای 
گواهی پایان کار شماره 15/18075 مورخ 67/12/7 و مساحت ساختمان اعیانی آن در دو 
طبقه همکف و اول به مقدار حدوداً 286 مترمربع و دارای بالکنی به مساحت 13/60 مترمربع 
در طبقه اول و با توجه بررسی و مطالعه پرونده شهرداری این پالک دارای کاربری مسکونی 
و اعیانی در دو طبقه و گواهی پایان کار و قدمت ساختمان حدود بیست و هفت سال از طرف 
منطقه پنج اصفهان اعالم گردیده است نوع ساخت اعیانی با دیوارهای آجری و سقف های 
تیرآهن و آجر و تیرچه و کف ســاختمان در طبقه همکف ســرامیک و طبقه اول موزائیک و 
بعضًا موکت، نمای ســاختمان در ضلع کوچه شــمالی و در حیاط جلوی ساختمان از نوع 
سنگ سرویس های بهداشتی در هر دو طبقه شامل حمام و دستشویی با بدنه کاشی و کف 
سرامیک و آشپزخانه ها با کابینت فلزی و بعضًا قسمتی چوبی، درب و پنجره های بیرونی 
آلومینیومی و فلزی و درب های داخلی چوبی و بعضًا دکور چوبی بشنه داخلی ساختمان گچ 
و رنگ و بعضا ابزار زنی، گرمایش بصورت بخاری گازی و سرمایش کولر آبی دارای حیاط 
سازی با کف فرش موزائیک و نمای دیوارها سنگ) در حیاط( و دارای انشعابات و اشتراکات 
برق و گاز و آب و فاضالب می باشد ملکی آقایان حسین کاروان ) یک دانگ مشاع( و مهدی 
کاروان ) یک دانگ مشاع( و خانم زهره خلیلیان ) سه دانگ مشاع( و خانم هاجر کاروان ) یک 
دانگ مشاع( که طبق اسناد رهنی شماره 48590-1393/5/16 و 48620- 1393/5/19 تنظیمی 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 81 اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
بستانکار فاقد بیمه می باشد، از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 96/03/13 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهارراه اول خیابان الهور به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 10/700/000/000 ریال ) ده میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از انشعاب و یا حق 
اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ  اصفهان مورخ 96/2/23 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه 
مزایده چک تضمینی بانک ملی ایران به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده  باید کل 
مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید. م الف: 4485 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)720 کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/377 شماره صادره: 96/25003742 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک شماره 24/347 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
زهره باغبان الیادرانی و غیره فرزند عبداله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/03/16 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م 

الف: 4556 حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)141 کلمه، 2 کادر(
 تحدید حدود اختصاصی

2/378 شــماره صــادره: 96/25005148- 96/2/17 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ساختمان پالک شماره 2146 فرعی از 27/297 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام ابراهیم افتاده فرزند اسماعیل در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 96/3/18 ساعت 9 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20  قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 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 تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.م الف: 4557 حیدری رئیس ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ راي

385/2 شــماره دادنامه: 9509970354302230 شــماره پرونده: 9509980363000527 
شماره بایگاني شــعبه: 951143 شــاکي خانم زینب مرادپوریان فرزند یارمراد به نشاني 
اصفهان خوراسگان خ مســجد علي کوي امام زاده اســحاق منزل قضاوي پ 4 متهم: آقاي 
داریوش مرادي به نشــاني خوراســگان خ کنگاز ک شمشــاد پ 3. اتهام ترک انفاق زوجه 
گردشکار: دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت به 
صدور راي مي نماید. راي دادگاه در خصوص اتهام آقاي داریوش مرادي دائر بر ترک انفاق 
همسرش خانم زینب مرادپوریان فرزند یارمحمد به شرح کیفرخواست صادره از دادسراي 
عمومي و انقالب اصفهان، با عنایت به مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شاکي در مقام طرح 
شکایت، تحقیقات محلي انجام یافته توســط مامورین انتظامي، مؤداي شهادت شهود عدم 
حضور متهم با وصف ابالغ در دادسرا و دادگاه و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 53 
قانون حمایت از خانواده حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو ســال حبس تعزیري صادر و 
اعالم مي گردد. راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
این دادگاه و ســپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه محترم تجدیدنظر 
استان اصفهان است. م الف: 4416 شعبه 117 دادگاه کیفري دو شهر اصفهان )117 جزایي 

سابق()218 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

2/413 شــماره دادنامه: 9609970351100078 شــماره پرونده: 9509980351100993 
شماره بایگانی شعبه: 951075 خواهان: آقای محسن نادری فرزند حیدر به نشانی اصفهان 
خیابان امام خمینی خیابان امام رضا کوی خــرداد پالک 36 با تلفن همراه: 09131072161 
خواندگان: 1- خانم یگانه حافظ فرقان فرزند احمد به نشانی اصفهان بزرگمهر خ شیخ صفی 
بعد از چهار راه  ســوم پالک 10. 2- آقای محمدرضا ســلیمانی فرزند غالمرضا به نشانی 
اصفهان بزرگمهر خ شــیخ صفی بعد از چهارراه سوم پالک 10 خواســته ها: 1- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی  2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه رای دادگاه در خصوص دعوی آقای محســن نادری فرزنــد حیدر به طرفیت 
1- خانم یگانه حافظ فرقان فرزند احمد 2- محمدرضا سلیمانی فرزند غالمرضا به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 193795 مورخ 94/12/25 عهده بانک صادرات شعبه 
بالل اصفهان به مبلغ نهصد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود اصل 
چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان که داللت و ظهور در اشغال ذمه صادرکننده 
و ضامن آن و استحقاق دارنده چک در مطالبه وجه سند داشــته و با توجه به عدم حضور 
بالوجه خوانده با وصف ابالغ به آدرس بانکی و عدم شناســایی خوانده با توجه به وجود 

رابطه زوجیت بین آنان دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 و 
309 و 310 و 313 قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و ماده 22 قانون 
صدور چک مصوب سال 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 1379 و رای 
وحدت رویه شماره 597 مورخ 74/2/12 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ دویست و هفتاد و دو هزار ریال بابت هزینه اوراق ودفتر 
خدمات قضایی به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول 
آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر 
اعسار از هزینه دادرسی، نظر به اینکه خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام نموده 
و دادخواست خود را مسترد داشته لذا به اســتناد بند الف ماده 107 قانون اخیرالذکر قرار 
ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در قسمت ماهوی غیابی 
بوده و ظرف بیســت روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد 
قرار صادره نیز ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 
 مرکز استان می باشــد. م الف: 4406 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)487 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/424 شــماره صــادره: 1396/43/362977 - 1396/2/16 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ ســاختمان پالک شــماره 10498 فرعی از 12/367/1 واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام سمیه 
ســلیحی فرزند حســن و مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 96/03/18 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد.م الف: 4787  حیدری رئیس ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهان

)150 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

2/428 شماره صادره :1396/02/364378 - 96/2/18 نظر به اینکه آقای رمضان تنگستانی 
فرزند محمد باستناد استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رســمًا گواهی شده مدعی 
فقدان اسناد مالکیت جمعًا به میزان یک دانگ مشــاع از شش دانگ پالک شماره 13 فرعی از 
1529 اصلی واقع در بخش 1 نایین که به میزان الف- یک سهم و هشت دهم از یک سهم مشاع 
از هفتاد و دو سهم شــش دانگ که در صفحه 442 دفتر 16 امالک ذیل ثبت 809 به نام خانم 
شکوفه کسائی نائینی فرزند خلیل اله ثبت و صادر گردیده ب- پنج سهم و یک دهم از یک سهم 
مشاع از هفتاد و دو سهم شش دانگ که در صفحه 7 دفتر 25 امالک ذیل ثبت 809 به نام آقای 
علیرضا کســائی نائینی فرزند خلیل اله ثبت و صادر گردیده ج- پنج ســهم و یک دهم از یک 
سهم مشاع از هفتاد و دو سهم شــش دانگ که در صفحه 10 دفتر 25 امالک ذیل ثبت 809 به 
نام آقای محمدرضا کسائی نائینی فرزند خلیل اله ثبت و صادر گردیده و بعدا مع الواسطه به 
موجب سند رسمی شماره 47453 مورخ 84/7/17 دفتر خانه 2 نایین به او انتقال قطعی یافته 
و معامله دیگری انجام نشده و درخواست صدور اسناد مالکیت نسبت به سهم مالکیت خود 
نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عــدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 75 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نایین)305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/429 در خصوص پرونده کالســه 1008/95 خواهان محمدرضا شــایان فردادخواستی 

مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم ابراهیمی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
96/04/3 ســاعت 16 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی  مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صــدوق 4 راه وکال 
مجتمع شــهدای مدافع حرم مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
 م الف: 4403 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)106 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/431 در خصوص پرونده کالســه 1416/95 خواهان احمد مشکوت با وکالت آقای محمد 
مهران نیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا میرخاقانی حقیقی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 96/04/10 ساعت 10/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی کنار اتوبان شــهید خرازی حد فاصل 
خیابان آتشگاه و خیابان میرزاطاهر مجتمع شماره سه 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: 4332 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)112 کلمه، یک کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

2/434 شــماره ابالغنامه: 9610100350301105 شماره پرونده: 9609980350300090 
شــماره بایگانی شــعبه: 960116 خواهان مجتبی فابری دادخواســتی به طرفیت خوانده 
مهرداد کمیاب به خواســته مطالبه خسارت و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 305 ارجاع 
و بــه کالســه 9609980350300090 ثبت گردیده کــه وقت رســیدگی آن 1396/4/25 و 
ساعت 10 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامــل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقت مقــرر فوق جهت 
 رســیدگی حاضر گردد. م الف: 4430 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

)174 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

2/443 شــماره صادره: 1396/43/363247 - 1396/2/16 نظر به اینکه ســند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3110 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
37274 در صفحه 205 دفتر امالک جلد 344 به نام خانــم صدیقه طالبی حبیب آبادی فرزند 
علی تحت شــماره چاپی مسلســل 2/857445 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است. سپس 
به موجب ســند انتقال شــماره 85100- 1363/6/25 به مالکیت نامبرده درآمده سپس وی 
با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 25001698- 1396/1/21 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 9079 - 1396/1/20 به گواهی دفترخانه 
434 اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 4836 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان

 )145 کلمه،3 کادر(

مدیر خانه گرافیک حوزه هنری اصفهان گفت: سال گذشته 
در زمینه گرافیک در اصفهان اتفاق های خیلی چشمگیری 
نیفتاده است، در بخش جشنواره ها فعالیت می کنیم اما در 
کل در ارزیابی آثار ارسال شده برای ما نسبت به سال های 

گذشته اگر ضعیف نشده باشیم اما متوقف شده ایم.
امیر مسعود حالج در گفت وگو با خبرنگار تسنیم افزود: 
یکی از عواملی که ســبب این توقف می شــود کاهش 
بودجه اســت برگزار کننده ها نیازمند بودجه هستند ما 
در ُوسع خودمان برخی نشست و برنامه ایی را داشته ایم 
 اما کارهای تولید شده و ارسال شده برای ما کارهای خیلی 

تاثیر گذاری نبوده اند.

بودجه ای برای هنر گرافیک 
در اصفهان وجود ندارد 
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افراد خالق خودشان بسته بندی گوشی شان را طراحی کنند؛

 فراخوان مسابقه طراحی
 بسته بندی نوکیا ۳۳۱۰

هوش مصنوعی به کمک 
کودکان ربوده شده می آید

هر پیام رسان چه مقدار از حجم 
اینترنت را مصرف می کند؟

شرکت HDM که سازنده گوشی های نوکیاست، طی یک مسابقه 
از همه مردم دعوت کرده است بسته بندی خالقانه ای برای گوشی 

نوکیا ۳۳۱۰ طراحی کنند و این گوشی را جایزه بگیرند.
طراح حرفه ای باشــید یا دانشــجوی هنــر یا صرفا یــک هوادار 
 Nokia 3310 موبایل های نوکیا با قریحه هنری، می توانید برنده
با طراحی خودتان شوید. برنده خوش شــانس این مسابقه عالوه 
بر Nokia 3310 اختصاصی، هنرمند طراح پشــت بسته بندی 
مدل محدود این تلفن نیز خواهد شــد؛ فرصتی خارق العاده برای 

هنرمندان خالق با استعداد برای شکوفایی.
بــرای شــرکت در این مســابقه، همــه شــرکت کنندگان باید 
عکس هایشــان را در اینســتاگرام با 3310art# آپلود کرده و 
حســاب Nokiamobile@ را که در آن جزئیات کامل مسابقه 
در بخش Bio اعالم شده است، دنبال نمایند. طرح های ارائه شده 
 ،I Love Dust و HMD Global توسط تیم داوری متشــکل از
یک استودیوی طراحی واقع در بریتانیا، با معیارهای اصیل، خالقانه 
و مثبت بودن قضاوت خواهد شــد که به طراحان، آزادی در خلق 

طرح هایی کامال یکتا و اصیل را می دهد.
پکا رانتــاال، مدیر ارشــد بازاریابــی HMD Global، گفت: »از 
پشتیبانی  باورنکردنی  هر روزه هواداران Nokia بسیار سپاسگزاریم 
و می خواستیم کاری ویژه برای قدردانی از آنها انجام دهیم. طراحی 
چیزی است که به قلب های ما بسیار نزدیک است و هواداران نوکیا 
آن را دوست دارند. ما از دیدن اینکه طراحان بااستعدادی از میان 
هواداران بیایند، بســیار هیجان زده ایم و امیدوارم فرصت طراحی 
کامل و مالکیت این نــوع Nokia هــواداران آن را نیز همان قدر 

هیجان زده کند.«
Nokia 3310 نمادین در سال ۲۰۱۷ با طراحی مدرن بازطراحی 
شــد. Nokia 3310 جدید، نازک و سبک است و با داشتن زمان 
مکالمه باورنکردنی ۲۲ ســاعته و یک ماه دوام باتــری در حالت 
آماده بــه کار، به طور باورنکردنــی  با دوام اســت. طراحی مدرن، 
 رنگارنگ و تازه Nokia 3310، این مدل کالسیک را به روز کرده

 است.
این مســابقه از روز ۱۰ مه۲۰۱۷ به صورت جهانی آغاز می شــود. 
برای شرکت در این مسابقه، شرکت کنندگان باید عکس هایشان را 
در اینستاگرام با 3310art# آپلود کنند. شرایط و ضوابط کامل 

به صورت آنالین در دسترس است.

یک زوج چینی موفق شدند با استفاده از فناوری تشخیص چهره، 
فرزند خود را که ۲۷ سال پیش ربوده شده بود، پیدا کنند.

به نقل از انگجت، یک پسر چینی که خاطرات مبهمی از ۱۰سالگی 
خود به یاد می آورد، با قرار دادن تصویر ۱۰ سالگی خود در وبسایت 
Baobeihuijia )بــه انگلیســی Baby Come Home ( که 
مخصوص یافتن کودکان گمشده بود، توانست والدین خود را پس 

از ۲۷ سال پیدا کند.
مدتی پــس از اینکه این پســر چینی تصویر خود را در وبســایت 
قرار داد، پدر و مــادر وی نیز تصویــری از ۱۰ ســالگی او در آن 
وبسایت آپلود کردند و به کمک فناوری  تشخیص و مقایسه چهره 
 بایدو)Baidu( توانســتند یکدیگر را پس از گذشت سال ها پیدا

 کنند.
در آزمایشــات انجام شده مشــخص شــد که این فناوری  دارای 
 دقت 99/۷۷درصدی اســت و این زوج نیز پس از انجام آزمایش 

دی .ان .ای، صحت این فناوری  را تایید کردند.
ده ها هزار کودک ساالنه در چین ربوده شــده و برای اهداف شوم 

مختلفی مانند تن فروشی یا کارگری از آنها استفاده می شود.
Baobeihuijia به منظور بازگرداندن کودکانی که به این دالیل از 

خانواده های خود جدا شده اند راه اندازی شده است.
این وبسایت پیشتر از داوطلبان عالقه مند برای مقایسه پر زحمت 
تصاویر استفاده می کرد، اما از ماه گذشــته میالدی شرکت بایدو 
)Baidu( بــه کمــک Baobeihuijia آمد تا بتوانــد با دقت و 
ســرعتی بی نظیر شــباهت بین تصاویر موجود در این وبسایت را 

تشخیص دهد.

تمامی پیام رسان های دنیا طرفداران خاص خود را دارند اما برخی 
به دلیل کم مصرف بودن طرفداران بیشتری دارند.

هر پیام رســان چه مقدار از حجم اینترنت را مصرف می کند؟به 
گزارش خبرنگار حــوزه دریچه فنــاوری گروه فضــای مجازی 
باشگاه خبرنگاران جوان، تعدد پیام رسان های تعاملی بخصوص 
پیام رسان های موبایلی در جهان، موجب شده هر کاربر، بر اساس 
نیاز و قابلیت های مهم هر پیام رســان به ســراغ آن برود، برخی 
ســرعت را مالک قرار می دهند، برخی فضــای گرافیکی و برخی 
دیگر قابلیت های بســیار را؛ عده ای هم به دلیل کم مصرف بودن 

پیام رسان ها از آنها استفاده می کنند.
طبق تحقیقات انجام شــده از ســوی یــک اپراتــور آمریکایی 
پیام رسان های مختلف در سه ســطح کم مصرف، مصرف میانه و 
پرمصرف با یکدیگر مورد مقایســه قرار گرفته اند. بر اســاس این 
جدول تلگرام کم مصرف ترین پیام رسان با ۰/4۲درصد در کمترین 

میزان و اسکایپ با ۳/۰8پرمصرف ترین پیام رسان ها بوده اند.
جدول زیر نمایشگر میزان مصرف چند پیام رسان پرطرفدار جهان 

را نشان می دهد.

 ۲6 آوریل ۲۰۱6 شرکت موزیال نسخه جدید فایرفاکس را به 
همراه تعدادی بسته امنیتی منتشر کرد. یکی از این بسته های 
امنیتی، در پی کشف و گزارش یک حفره امنیتی با ریسک باال، 
توسط دانشــمند جوان ایرانی، مریم مهرنژاد، پژوهشگر حوزه 

امنیت و مدیر تیم امنیتی دانشگاه نیوکاسل ارائه شد.
این پیشــینه ای درباره مریم مهرنژاد بود که خواندید. در ادامه 
می توانید مصاحبه ایمیلی انجام شده با وی را درباره پژوهش های 

اخیرش مطالعه کنید:
 تاکنون چه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی  هایی 

داشته اید؟
زمینه های تحقیقاتی من شامل فاکتورهای انسانی در امنیت 
کامپیوتر، امنیت سنســورهای موبایل، پرداخت بدون تماس 
NFC، بالکچین BlockChain و یادگیری ماشین است. در 
تمام زمینه های فوق تحقیق کرده ام و نتایج این پژوهش ها در 

کنفرانس ها و ژونال های مربوطه چاپ شده است.
چه شد که وارد حوزه امنیت ســایبر شدید؟ آخرین 

دستاوردتان چه بوده است؟
به طور تخصصی تر تمرکز من بر فاکتورهای انســانی امنیت 
کامپیوتر است که در دوره فوق لیسانس در دانشگاه فردوسی 
با این زمینه تحقیقاتی آشنا شــدم. در حال حاضر در دانشگاه 
نیوکاســل انگلیس روی همین موضوع و در ایــن زمینه کار 
می کنم. آخرین دستاورد من و تیم تحقیقاتی ام مقاله ای است که 
شامل حمالت بر امنیت کاربران موبایل با استفاده از سنسورهای 

حرکتی موبایل و همچنین نظر کاربــران موبایل راجع به این 
سنسورها و تهدیدهایشان است. این مقاله در ژورنال بین المللی 
امنیت اطالعات چاپ شــده و نظر حجم زیادی از رسانه های 

بین المللی از جمله گاردین و BBC را به خود جلب کرده است.
می دانید که هنگام نصب و اجرای اپلیکیشن ها معموال از شما 
پرسیده می شود که اجازه دسترســی به دوربین، میکروفن یا 
پوشه عکس ها را می دهید یا نه. اما گوشی های هوشمند ما پر 
از حسگرهای دیگر نیز هســتند که در بسیاری موارد به خوبی 
محافظت نمی شوند و مجوزهای مشابهی در مورد آنها از کاربران 

گرفته نمی شود.
در پژوهش تازه، یک کد جاوا اسکریپت مضر را در یک صفحه 
اینترنتی قرار دادیم. وقتی افراد داوطلب با گوشی های خود از 
این صفحه بازدید کردند، این کد یا برنامه جاسوس، به اطالعات 
حسگرهای حرکتی گوشی دسترسی پیدا کرد. در مرحله بعد 
از یک الگوریتم یادگیری ماشینی استفاده کردیم که در مورد 
اطالعات هویتی و پســوردهای وارد شده کاربران حدس های 

دقیقی انجام می داد.
این حدس آنقدر درست بود که در بار نخست در ۷۰درصد موارد 
و تا بار پنجم، در ۱۰۰ مورد، توانست به اطالعات و پسوردهای 

درست دست یابد!
به صورت متناقض در اینجا دقت حسگرها، کار دست کاربران 
می دهد و می تواند منجر به افشای پین کدها و حرکات لمسی 
انگشت روی صفحه نمایش گوشی ها شود.این آزمایش نشان 

می دهد که شرکت ها باید به سیستم عامل ها وصله های امنیتی 
اضافه کنند. برای برطرف کردن این مشکل امنیتی، در گام اول 
باید به صورت مرتب پسوردها و پین کدهای خود را تغییر بدهید. 
کار بعدی باید این باشد که همه اپ هایی که در حال استفاده از 
آنها نیستید یا پنجره های غیرضروری مرورگر اینترنتی خود را 
ببندید تا به این شکل، آنها در بک گراند اجرا نشوند و اطالعات 

شما را پایش نکنند.
در ضمن باید اپ های غیرضروری را حذف کنید و سیستم عامل 
خود را به روز نگه داشته و اپلیکیشن ها را حتما از فروشگاه های 

معتبر نصب کنید.
 از نظر شما، محققان ایرانی تا چه اندازه در زمینه امنیت 
سایبر پیشرفت داشته اند و ایران از منظر امنیت سایبری 

در چه وضعی به سر می برد؟
محققان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، همراه با دیگر 
پژوهشگران در حال مطالعه روی این موضوع هستند. از نقطه نظر 
تخصصی من که فاکتورهای انسانی در زمینه امنیت اطالعات 
است، توصیه من به پژوهشگران ایرانی، مطالعه بیشتر کاربران 
و همچنین آموزش در ایران است؛ چراکه در این زمینه پژوهش 
خاصی در کنفرانس ها و ژورنال های بین المللی مشاهده نکرده ام.

برنامه پژوهشی بعدی شما چیست؟
هم اکنون در حال توســعه برنامه های آموزشــی فراگیر برای 
آشنایی کاربران موبایل با فناوری سنسور روی موبایل و اینترنت 

اشیا و مسائل امنیتی آن هستم.
شما ســال ها در ایران زندگی و تحصیل کرده اید و با 
جوانان ایرانی آشنایی دارید. میزان سواد و علم جوانان 
ایرانی را در چه سطح می بینید؟ چه توصیه ای به جوانان 

ایرانی دارید؟
در ایران تمرکز دانشگاه ها بیشــتر بر آموزش است تا پژوهش؛ 
بنابراین دانشجویان ایرانی فقط فرصت دارند از فضاهای آموزشی 

تخصصی دانشگاه های ایران استفاده کنند.
 فضای فناوری و نوآوری در ایران از نظر شــما چگونه 

است؟
با توجه به شــناختی که من از جامعه ایران دارم، اســتقبال از 
تکنولوژی بین ایرانی ها نســبتا باالســت. این ویژگی به افراد 
متخصص این امــکان را می دهد کــه فناوری بــه روز دنیا را 

بومی سازی کنند و باعث بهبود زندگی شهروندان شوند.
آیا دوســت دارید برای زندگی به ایران برگردید؟ فکر 
می کنید چه امکاناتی باید در ایران وجود داشته باشد تا 

دوست داشته باشید در ایران زندگی کنید؟
بله. امیدوارم با فراهم شدن زمینه های تحقیقاتی و بودجه های 
مناسب و روابط بین المللی خوب، فضا برای پژوهش بین المللی 

برای محققان ایرانی و غیر ایرانی در کشورمان فراهم شود.

مریم مهرنژاد یکی از محققان موفق ایرانی است که هم اکنون در دانشگاه نیوکاسل بعد از اتمام دوره دکتری 
در رشته علوم کامپیوتر، به عنوان محقق مشغول به کار است. او لیسانس و فوق لیسانسش را در دانشگاه 
فردوسی مشهد در رشته مهندسی نرم افزار گرفته و هم اکنون پژوهشگر حوزه امنیت است و تاکنون بیش از 15 

مقاله به زبان انگلیسی در کنفرانس ها و ژورنال های معتبر امنیتی منتشر کرده است.

علم پژوهی

چاله ها و گودال های به وجود آمده در روکش آسفالت 
خیابان ها، همواره برای شــهری مدرن یک مصیبت 
بزرگ تلقی شــده و نه تنها برای رانندگان آزاردهنده 
است، بلکه سبب به وجود آمدن خطراتی هم می شود. 
حال یک تیم تحقیقاتی در هلند توانسته با آسفالت های 

خودترمیم، راه حلی برای این مشکل مهیا کنند.
گفتنی است »Erik Schlangen«، محقق علوم مواد 
در دانشگاه دلف هلند، در حال آزمایش آسفالتی است 
که درون آن فیبرهای فلزی بسیار کوچکی قرار دارند 
که خاصیت رسانایی را به درون آسفالت راه می دهند. 
بنابراین با اعمال یک جریان الکتریسیته در طول جاده 
)احتماال توســط یک آهنربای عظیم( باعث به وجود 
آمدن حرارت در فیبرها و آسفالت پیرامون آن شده و از 
همین رو می تواند سبب بسته شدن ترک ها و در نتیجه 

جلوگیری از ایجاد گودال ها و چاله ها شود.
دمای فیبرهای فلزی موجود در آسفالت خودترمیم، به 
هنگام اعمال جریان الکتریکی باال رفته و سبب بسته 

شدن ترک ها می شود.
الزم به ذکر اســت فرآیند مذکور در طول هفت سال 
گذشــته در ده ها جاده عمومی و مختلف کشور هلند 
مورد تست و ارزیابی قرار گرفته و هم اکنون تمام آنها 
در وضعیتی بسیار خوب به سر می برند. اما باید گفت 
که آسفالت های معمول هم در این مدت زمان نسبتا 
 کوتاه، عملکردی مشــابه از خود نشــان می دهند و 
»Schlangen« بــه دنبال آن اســت تــا عملکرد 
رویه های جدید را در بلند مدت مورد بررسی قرار دهد.

ناگفته نماند تحقیقات نشان می دهند که آسفالت های 
با قابلیــت خودترمیمی، حدود ۲5 درصد نســبت به 
روکش های معمول هزینه بیشــتری را در پی خواهند 
داشت اما از طرف دیگر با طول عمر حدودا دو برابری 
خود مــی توانند مبلغ قابــل توجهــی از هزینه های 

نگهداری و ترمیم را کاهش دهند.

فناورانه

یک شرکت فناوری مشغول ســاخت نرم افزاری است که میلیون ها کامپیوتر 
رومیزی، لپ تاپ و تبلت دارای ویندوز را به یک »هاب خانگی« تبدیل می کند. به 

این ترتیب می توان همه چیز را در خانه کنترل کرد.
شرکت مایکروسافت در رقابت با اکوی آمازون و بلندگوی هوشمند گوگل، این 

نرم افزار را ارائه می کند.
براساس گزارش های منتشر شده، نرم افزار مذکور هر نوع صفحه نمایش کامپیوتر 
رومیزی یا لپ تاپ را به یک پین بورد دیجیتال تبدیل می کند که همه چیز از 

پیام های مختلف تا تصاویر و پیش بینی آب هوا را نمایش می دهد.
همچنین این نشــریه طرح های اولیه مربوط به شــیوه کارکرد هاب خانگی 
مایکروسافت را به دست آورده است. در همین راستا مهم ترین بخش مربوط به این 
نرم افزار، ارائه نسل جدیدی از صفحات نمایش است که همیشه روشن بماند و به 
خانواده ها اجازه دهد برنامه های روزانه، تقویم و یادداشت های مختلف را در آن 
حفظ کنند. همچنین به نظر می رسد مایکروسافت مشغول آماده سازی »ویندوز 
 Echo Show ۱۰« برای این دستگاه هاست. این دستگاه ها سخت افزاری مشابه
جدید آمازون خواهند داشت و دسترسی به جست وجوی صوت، تماس صوتی 

نیز در آنها فراهم می شود.

زنگ در هوشمند شد؛گوگل نرم افزار»کنترل همه چیز« را می سازد!

از هر جای دنیا پشت در خانه خود را ببینید

امروزه با پیشرفت فناوری، برای پی بردن به اینکه چه کسی پشت درب منزل 
ایستاده، نیازی به حضور در خانه ندارید و می توانید این کار را از هر نقطه از 

جهان انجام دهید.
این زنگ درب کــه Veiu نام دارد، به افراد کمک مــی کند در زمانی که در 
تعطیالت یا سفر به ســر می برند، از امنیت خانه خود مطلع شوند. این زنگ 
درب که مجهز به دوربین اســت تصاویر دریافتی را به گوشی کاربر منتقل 

می کند.
همراه با این زنگ، یک نمایشگر نیز عرضه می شود که در پشت در نصب شده 
و در زمان به صدا در آمدن زنگ، تصویر فرد روی آن به نمایش درمی آید. لذا 

برای استفاده از Veiu لزوما نیازی به برنامه تلفن همراه وجود ندارد.
برنامه موبایلی زنگ درب مذکور نه تنها مشــاهده هویت فرد مراجع، بلکه 

گفت وگو با وی را نیز امکان پذیر می کند. 
همچنین حسگر حرکتی این زنگ درب قادر به عکس گرفتن از افرادی است 
که در برابر درب منزل حرکت می کنند، اما زنگ را فشار نمی دهند. قیمت 

Veiu که از اوایل تابستان روانه بازار می شود، ۱49 دالر است.

محققان دانشگاه مینه سوتا با استفاده از چاپگرهای سه بعدی، یک حسگر 
سیلیکونی برای نصب روی نوک انگشت روبات ها طراحی کرده اند که به آنها 

حس المسه می بخشد.
از این روش می توان برای تســهیل عمل جراحی و انتقال حس المســه به 

جراحان در برخی عمل های دشوار نیز استفاده کرد.
حسگرهای یاد شده را می توان حتی روی نوک انگشتان دستان افرادی که به 
هر علت حس المسه خود را از دست داده اند نیز نصب کرد تا آنها دوباره از این 
حس بهره مند شــوند. ابعاد مینیاتوری این حسگرهای سه بعدی باعث می 

شود افراد برای استفاده از آنها مشکل چندانی نداشته باشند.
مواد به کار رفته در این حسگر ابتدا مانند یک جوهر روی سطح مورد نظر قرار 
می گیرند و سپس به تار و پود آن سطح پیوند می خورند. اتصال اجزای این 
حسگر توسط یک سیم پیچ مرکزی صورت می گیرد که در برابر فشار حساس 

است و لذا حس المسه را در افراد یا روبات ها به وجود می آورد.
این حسگرهای منعطف سیلیکونی و بسط یافتنی که تنها 4 میلی متر پهنا 
دارند، به راحتی خم می شــوند و اســتفاده از آنها در آینده نزدیک ممکن 

می شود.

روبات ها مجهز به حس المسه می شوند

هوش سنج

با توجه به اعداد ارائه شده، عدد ششم را حدس بزنید. 
راه حل خود را ارائه دهید.

۲ , 8 , ۱8 , ۳۲ , 5۰ , ?

پاسخ معمای دو شکارچی: از داده های معما، معادله 
زیر را تشکیل می دهیم:

X = ۱ + ۳ + 6 + X√4+ ۲/X
از حل این معادله درجه دوم، به پاسخ های 4 و ۱۰۰ می 
رسیم و به راحتی معلوم می شود که تنها جواب ۱۰۰ 

قابل قبول است.

  معمای شماره 2۱۳5

  جواب معمای شماره 2۱۳4

بگذارید از همین ابتدا موضعم را با »چالش« مشخص کنم؛ 
ساخته Smart idea بی شک عجیب ترین اپلیکیشن ایرانی 
با محوریت محک اطالعات است. خوشبختانه چالش از آن 
دست عناوینی است که توانسته به این مهم یا داشتن همان 
ویژگی های جالب دست پیدا کند؛ اما نکته اینجاست المانی 
که پیرامونش حرف می زنیم نا متعارف بوده و به واسطه همین 
مسئله، شاید نتوانید یک تجربه لذتبخش به خود هدیه دهید. 
حاال این مکانیزم های متفاوت کدام هستند؟ ما را با معرفی 
ســاخته Smart idea همراهی کنید تا جوابش را متوجه 
شوید. دقیقا همانند تمام اپلیکیشــن های سبک Quiz، با 
چالش طی تمام مرحله ها سواالتی از شما پرسیده شده و حاال 
با اتکا به حروف موجود باید پاسخش را حدس بزنید. اما خالف 
آنها که معموال جوابشان دسته بندی شده اند و با انتخاب یکی 
 Smart ،از موضوعات اطالعات خود را به چالش می کشید
idea آمده و تمام ســواالت را به هم ریخته است. بنابراین 

شاید یک مرحله ســوالی پیرامون جغرافیا را شاهد باشید و 
مرحله بعد به پرسشی از گیمینگ جواب دهید. اما کسانی 
که خواهان سواالت دسته بندی شده هستند، ممکن است 
نتوانند جذب چالش شوند. البته توسعه دهنده می توانست 
سواالت را جدا و نهایتا یک بخش »ترکیبی« ایجاد کند تا همه 
سلیقه ها را پوشش دهد که این گونه نشد. اگر از دیدگاه گیم 
پلی بخواهیم نگاه کنیم، تنها قسمت متفاوت چالش که برای 
نخستین بار بین اپلیکیشن ها نمی بینیم همین است. و اما 
بپردازیم به گرافیک و موسیقی: از دیدگاه طراحی منوها که 
خالقیتی نمی بینیم و مشابهش را تا حاال دیده اید. هنگامی 
هم که سواالت پرسیده می شوند هیچ گونه موسیقی را نمی 
شــنوید. حرف های خود را این گونه به پایان می رسانیم که 
چالش با وجود پرسش های فراوانش برای کسانی که خواهان 
چالش اطالعات خود هستند گزینه خوبی است. فقط فراموش 
نکنید که سواالت دسته بندی نشده اند و همین شلختگی 
می تواند شما را خســته کند. چالش را هم اکنون و با حجم 
پایین 5/۱مگابایت می توانید دانلود کنید.برای دریافت این 
بازی آدرس  goo.gl/JvRmFd   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی بازی چالش؛ 

آش شله قلمکار

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

محقق ایرانی دانشگاه نیوکاسل انگلیس: 

تمرکز دانشگاه های ایران بیشتر بر آموزش است تا پژوهش آزمایش آسفالت های خود 
ترمیم توسط محققان هلندی

موفقیت محقق اصفهانی در درمان سرگیجه
محقق دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق به طراحی و فرموالسیون آدامس 
بتاهیستین برای درمان انواع سرگیجه مرتبط با دستگاه دهلیزی)سیستم وستیبوالر( بویژه بیماری 

منییر شد.
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يادداشت
خوروبیابانک ظرفیت باالیی در توسعه صنایع معدنی دارد

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان  با اشاره به راه اندازی اولین 
کاخانه پتاس کشور در خورو بیابانک، از ظرفیت باالی این شهرستان برای توسعه 

صنایع معدنی خبر داد.

عکس نوشت

اخبار کوتاه

مسئول فوریت های پزشکی و اورژانس شهرستان 
دهاقان اظهار داشــت: بر اثر سانحه رانندگی در 
جاده مواصالتی شــهرضا-دهاقان، خودروی پژو 

۴۰۵ به علت سرعت باال واژگون شد و راننده را به کام مرگ کشاند.
غالمرضا پور محمدی،  بااشــاره به اینکه این سانحه در حد فاصل 
شهر گلشن و روستای محمود آباد دهاقان اتفاق افتاد، اذعان داشت: 
دو سرنشــین دیگر این خودرو مصدوم و به بیمارســتان حضرت 
امیر المومنین شهرضا منتقل شــدند. مسئول فوریت های پزشکی 
واورژانس شهرستان دهاقان خاطر نشان کرد: در این حادثه ستون 
جلویی خودرو باعث متالشی شدن جمجمه راننده شد.پورمحمدی 
علت سانحه را سرعت باالی خودرو و منحرف شدن از جاده عنوان 

کرد.

 مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: ســاعت یک و 6 دقیقه بامداد پنجشــنبه، 
حادثه ای به اورژانس اعالم شــد که به دنبــال آن واحدهای امدادی 
پیش بیمارستانی به سرعت به محل اعزام شدند. دکتر غفور راستین 
افزود: در این حادثه 6 نفر شــامل دو مــرد، دو زن و دو کودک دچار 
مصدومیت شــدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی روی آنها، 
توسط آمبوالنس ها به بیمارستان انتقال یافتند. وی ادامه داد: مصدومان 
این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در محل ســانحه، به 

بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند.

مسئول اورژانس دهاقان خبرداد:

سرعت باالی خودروی پژو ۴۰۵ 
راننده را به کام مرگ کشاند

واژگونی خودروی سراتو در 
بلوار آزادگان شاهین شهر 

با مسئوالن

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
در مجلــس، در آییــن یکصدمین 
شماره نشریه سراج کاشان، ضمن تبریک به مناسبت اعیاد 
شعبانیه اظهار داشت: کاشان با وجود این سابقه فرهنگی 
و تمدنی، دریای عظیمی را در خود نهفته دارد. سید جواد 
ساداتی نژاد هفته نامه سراج را منظم ترین هفته نامه در 
منطقه کاشان و آران و بیدگل دانســت و ابراز داشت: دو 
انتخابات مهم را پیش رو داریم و باید در نظر داشــت که 
طبق فرموده رهبر انقالب اسالمی، مهم ترین مسئله اقتصاد 
بوده و نیت دشمن نیز جدایی مردم از دولت و رهبر است. 
ساداتی نژاد با بیان اینکه دشمن از جداسازی مسئوالن از 
نظام به جایی نرسید، بیان کرد: نگاه به ظرفیت های داخل با 
هیچ موردی قابل جایگزینی نیست و توجه به ظرفیت های 
بومی ما را از این بحران اقتصادی نجــات می دهد و اگر 
بخواهیم برای حل مشکالت به بیرون چشم داشته باشیم 
ضرر می کنیم.وی با بیان اینکه رییس جمهور آینده باید به 
مردم متکی باشد، تاکید کرد: نتیجه خون هزاران شهید، 
نظام جمهوری اسالمی اســت اما برخی مسائل همانند 
توهین به مدافعان حرم و امام رضا )ع( توسط مسئوالن 

نظام، انسان را انگشت به دهان نگاه می دارد.

شهردار مبارکه گفت: رویکرد شهرداری 
و شورای اسالمی شهر مبارکه در دوره 
چهارم بر مبنای توزیع عادالنه پروژه های عمرانی و خدماتی 
در سطح محله های مختلف و توسعه همه جانبه شهر است. 
محمد شــرفا در آیین افتتاح 9 پروژه عمرانی خدماتی 
در شــهر مبارکه افزود:پروژه های عمرانی در کلیه نقاط 
شهر و در ســطح همه محله ها به صورت پراکنده، اجرا و 
سعی شد که در هر محله بر حسب نیاز وانتظارات مردم 

کار انجام شود. 
وی با اشــاره به اینکه اقتصاد مقاومتــی در پروژه های 
شــهرداری مبارکه مورد توجه قرار گرفته اســت گفت: 
احداث بلوار سردار شهید بابایی ازجمله پروژه هایی است که 
با کمک نیروها، پتانسیل  و ماشین آالت شهرداری صورت 
گرفت و عمده خاک برداری و خاکریزی آن نیز به وسیله 

شهرداری انجام شد.

آیــت ا... عبدالنبی نمازی آنچه در انتخابات واجب اســت و 
همه افراد ملزم بــه انجام آن هســتند را بایدهای انتخابات 
دانست و یادآور شــد: آنچه از نظر شــرع و فقه حرام است 
 نبایدهای انتخابات اســت که بایــد از انجــام آن اجتناب 

کرد.
وی همچنین حضور همه آحاد مردم که واجد شــرایط رای 

دادن هســتند را در انتخابات واجب خوانــد و عنوان کرد: 
بحث مشارکت در انتخابات نیز دارای ابعاد حقوقی و قانونی 
شــرعی اســت که بعد حقوقی و قانونی که امــروز در دنیا 
معمول اســت، نصف به عالوه یک برای شرکت کنندگان در 
انتخابات به منظور تایید آن کافی اســت که به آن مشارکت 
حداکثری گفته می شــود، بنابراین اگــر حداقلی ها هم در 

انتخابات شــرکت نکنند لطمه ای به قانونی بودن انتخابات 
وارد نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در کاشان،  با اشاره به بعد شرعی انتخابات، 
خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسالمی ایران افراد واجد 
شرایط رای دارای یک تکلیف شرعی و واجب سیاسی هستند 
که واجدین شرایط رای باید در انتخابات شرکت کنند چرا که 
به هر نسبتی که در انتخابات شرکت نداشته باشند به همان 

میزان سبب خوشحالی و امیدواری دشمن خواهند شد.
آیــت ا... نمازی ادامــه داد: اقتضــای فقــه انتخاباتی این 
اســت که ضمن مشــارکت حداکثری و تمام عیــار  آحاد 
مردم در انتخابات،  شــرکت در انتخابات بر همه کســانی 
که واجــد شــرایط رای هســتند واجب اســت، امــا اگر 
کســی در انتخابات شــرکت نکند مرتکب حرام سیاســی 
 شــده و زمینه فراهم شدن خوشــحالی دشــمن را آماده 

کرده است.
وی، با اشاره به اینکه گسترش مشارکت مردم در انتخابات،  
ایجاد شور انتخاباتی و حضور مردم پای صندوق ها می تواند 
دشمن را مأیوس کند، اظهار داشت: سلیقه ها و جریان های 

متعلق به نظام  باید در انتخابات شرکت کنند.
نماینده ولی فقیه در کاشــان، در ادامه با اشاره به فرازهایی 
از فرمایشات رهبرمعظم انقالب در دیدار با دست اندرکاران 
انتخابات ریاست جمهوری و شــوراهای شهر و روستا گفت: 
حضور پرشــور و عمومی مردم در انتخابات مصونیت بخش 
و تضمین کننده استمرار و پیشرفت کشور خواهد بود، بنابر 
این همه تالش دشمن برای کم رنگ کردن حضور مردم در 

پای صندوق های رای است.

  کاشان نماينده ولی فقیه در کاشان در دانشگاه کاشان بر رعايت فقه انتخابات توسط تمامی دست اندرکاران 
انتخابات تأکید کرد و گفت: فقه انتخابات به معنی بايدها و نبايدها، واجب ها و حرام هاست.

حضور پرشور و عمومی 
مردم در انتخابات 
مصونیت بخش و 

تضمین کننده استمرار و 
پیشرفت کشور خواهد 
بود، بنابر اين همه تالش 

دشمن برای کم رنگ 
کردن حضور مردم در 
پای صندوق های رای 

است

نماينده کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

 رییس جمهور آینده کشور
به مردم متکی باشد

شهردار مبارکه:

رویکرد شهرداری، توزیع 
عادالنه پروژه هاست

 دهاقان

شاهین شهر

نماينده ولی فقیه در کاشان مطرح کرد:

تالش دشمن برای کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات است

شبی با تنها گمنام گلستان سرخ 
مقاومت

مراسم یادبود ســالگرد به خاک سپاری پیکر 
مطهر شهیدی گمنام در گلزار شهدای حرم 
حضرت هالل بن علــی)ع( آران و بیدگل به همــت جوانان هیئت 

شهدای گمنام شهرستان برگزار شد.

آران و بیدگل

اولین ســینمای بــادرود با نام »ســینما 
فرهنگ« به عنــوان بیســت و پنجمین 
سینمای اســتان اصفهان، شــامگاه چهارشــنبه با حضور 

مسئوالن استانی و شهرستان نطنز افتتاح شد.
امام جمعه بادرود در این آیین با تاکید بر ضرورت پرداختن 
به مقوله فرهنگ در جامعــه، اظهار کــرد: فرهنگ یکی از 
اصلی ترین نیازهای جامعه است که یک نهاد یا اداره به تنهایی 
توان پرداختن به آن را ندارد و باید همه ظرفیت ها برای تامین 

این نیاز مردم به کار گرفته شود.
حجت االسالم علیرضا قاسمی افزود: نقش هنر در شکوفایی 

فرهنگ یک نقش کلیدی محسوب می شــود و در این بین 
سینما نیز به خوبی می تواند خأل های فرهنگی جامعه را پر 
کند. وی تاکید کرد: وقوع ناهنجــاری و بی ثباتی در جامعه 

ناشی از بی توجهی به فرهنگ است.
قاسمی به انتخابات شوراهای شــهر و روستاها و همچنین 
انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اقشار مختلف 
مردم باید با حضوری پرشور و حداکثری در صحنه انتخابات، 
برگ زرین دیگری بــه تاریخ پرافتخار جمهوری اســالمی 
اضافه کنند. نماینده مردم شهرســتان نطنز و بخش قمصر 
در مجلس شورای اســالمی نیز در این آیین با بیان اینکه در 

جامعه به فرهنگ توجه جدی نشده است، اظهار کرد: توجه 
ویژه به فرهنگ می تواند جامعه را به یک تعادل برســاند و 
این مقوله در بین بحث های سیاســی و اقتصادی از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. مرتضی صفاری نطنزی افزود: ایجاد 
ناهنجاری، بی نظمی و بی ثباتی در جامعه بیانگر این است که 
به مقوله فرهنگ کمتر توجه شده و اگر درست به این موضوع 
پرداخته شود بسیاری از نابسامانی ها که اعتیاد از بزرگ ترین 

آنهاست، حل می شود.
وی به موضوع انتخابات اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی 
یکی از کامــل ترین نظام های سیاســی دنیا را بــا تکیه بر 
مردم ســاالری دینی در اختیار دارد و حضور پرشــکوه در 
انتخابات به عنوان اولین اصل، برای قوام این نظام یک ضرورت 

انکارناپذیر است.

اولین سینمای شهر بادرود افتتاح شد

نطنز

آران و بیدگل

مبارکه

مفادآرا)نوبت اول(
صادره از هیات قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 

مستقردرثبت نایین
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
وبر حسب ماده 3قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی برتایید انتقال عادی ویاسهم 
مفروزی متقاضی صــادر گردیده دردونوبت بــه فاصله 15روزآگهی  می شودتاشــخص 
یااشــخاصی که به آرا مذکوراعتــراض دارندازتاریخ اولین انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تســلیم نموده ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارندنســبت به تقدیم دادخواســت به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعوی اقدام 
نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت 
انقضامهلت وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدورسند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139660302031000041-96/2/10 موقوفه وراث خاتون وشوکت یادگاری 
نائینی وزینب کبیرزاده به تولیت اداره اوقاف وامورخیریه نائین نسبت به سه دانگ ونیم مشاع 
از ششــدانگ یک باب خانه مخروبه پالک ثبتی 965  اصلی واقع در نائین بخش1  ثبت نائین به 

مساحت  ششدانگ313/50 متر مربع وقف ازطرف وراث یادگاری وکبیرزاده 
2-رای شماره 139660302031000042-96/2/10 آقای عبدالحسین پهلوان صفائی نائینی 
فرزند حجی اســماعیل نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 782 
اصلی واقع در نائین بخش1  ثبت نائین به مساحت  ششدانگ 564/70  متر مربع خریداری مع 

الواسطه از وراث مصطفی علوی نائینی بصورت عادی 
3-رای شماره 139660302031000043-96/2/10 آقای عبدالحسین پهلوان صفائی نائینی 
فرزند حجی اسماعیل نســبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب باغ پالک ثبتی 800 
اصلی واقع در نائین بخش1  ثبت نائین به مساحت  ششدانگ 1279/25  متر مربع خریداری مع 

الواسطه از وراث مصطفی علوی نائینی بصورت عادی 
4- رای شــماره 139660302031000044-96/2/10 آقای ابوالفضل برزگری نائینی  فرزند  
تقی نسبت به شش سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 485  اصلی واقع 
در نائین بخش1  ثبت نائین به مساحت ششــدانگ  714/55 متر مربع خریداری از وراث سید 

باقر آقازاده بصورت عادی
5-رای شــماره 139660302031000045-96/2/10 خانم پروین شرعی نائینی فرزند ولی 
اله نسبت به ششدانگ مفروزی یکباب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 2858 اصلی واقع 
درمحمدیه بخش 2 حوزه ثبت نائین بمساحت 172 مترمربع خریداری عادی از وراث غالمرضا 

محمدی وماشاءاله بنده علی
6- رای شماره 139660302031000046-96/2/10 خانم بهاره سلطانی محمدی فرزند علی 
نسبت به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه  احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 3117 اصلی واقع در 
محمدیه بخش 2 حوزه ثبت نائین بمساحت 88 مترمربع خریداری از فاطمه سلطانی وحسین 

صیامی بصورت عادی و خریداری رسمی از وراث حسین رنجبر
7- رای شــماره 139660302031000048-96/2/11 آقای فتح الــه پوربافرانی فرزند رضا 
نســبت به ششــدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی درقســمتی ازپالک 19628 اصلی واقع 
دربافران بخــش 2 حوزه ثبت نائین بمســاحت 310/18 مترمربع خریداری رســمی ازوراث 

حسن حمیدپور
8- رای شماره 139660302031000049-96/2/11 آقای اسمعیل اسدی اسدآباد فرزند حیدر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب خانه بمساحت ششدانگ 402/60 مترمربع به پالک 
ثبتی 240 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اسدآباد بخش 3 حوزه ثبت نائین خریداری 

ازوراث حاجی اسدی وخانم زینب اسدی بصورت عادی
9- رای شــماره 139660302031000050-96/2/11 خانم بی بی جان اسمعیلی بالن فرزند 
محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب خانه بمساحت ششدانگ 402/60 مترمربع 
به پالک ثبتی 240 فرعی از 4129 اصلی واقع درروستای اســدآباد بخش 3 حوزه ثبت نائین 

خریداری ازوراث حاجی اسدی وخانم زینب اسدی بصورت عادی
10- رای شماره 139660302031000051-96/2/11  آقای محمد اسمعیلی قیوم آبادی فرزند 
حسینعلی نسبت به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 497 اصلی 
واقع درروستای موسی آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین بمساحت 192/70 مترمربع 

خریداری عادی مع الواسطه از عیسی باقری مالک رسمی
11- رای شماره 139660302031000052-96/2/11 آقای حسن صادقیان فرزند محمد نسبت 
به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی در قسمتی از پالک ثبتی 286 اصلی واقع درمزرعه 
کالچو بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نائین بمســاحت 572/80 مترمربع خریداری از محمد 

صادقیان تمنانی بصورت عادی
12- رای شماره 139660302031000053-96/2/11 آقای رضا حیدری رسول آبادی فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ مفروزی یکدرب خانه احداثی درقسمتی از پالک ثبتی 243 اصلی واقع 
درروستای رســول آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نائین بمساحت 362/55 مترمربع 

خریداری ازمریم حیدری بصورت عادی
13- رای شــماره 139660302031000054-96/2/11 خانم زهراء میرزازاده انارکی فرزند 
حسین نسبت به 63 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ وثمنیه اعیانی 36 سهم مشاع از 72 سهم 
ششــدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 20 اصلــی واقع درانارک بخش 4 ثبت نائین بمســاحت 
ششــدانگ 562/35 مترمربع خریداری عــادی از احمد عابدی وتابنده ومحمــد علی برادران 

ووراث فتح اله قره خانی
  تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/23

  تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/3/7،  م الف: 72 مهیمن رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

نائین
   مفاد آرا )نوبت اول(

آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی (هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان

آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی که 
در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیئت حل اختالف مســتقر در ثبت جوشقان صادر 
گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های 
کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشــخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک 
جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره 
ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشــقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
1- رای شــماره 139660302119000007 مورخ  1396/01/27- خانم حلیمه خاتون خراط 
فرزند غالمحسین به شماره ملی 1260860000 ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک شماره 1123 فرعی  از 21  اصلی به مســاحت 807/7 متر مربع واقع در کامو 

خریداری شده از اقای محمود مومن فرزند احمد آقا بصورت قولنامه عادی.
2- رای شــماره 139660302119000008 مورخ  1396/01/27- آقای محمود مومن فرزند 
احمد اقا به شماره ملی 1262573432 سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک شماره 1123 فرعی  از 21  اصلی به مساحت 807/7 متر مربع واقع در کامو خریداری شده 

از وراث اقای محمد کبابی ابیانه فرزند زین العابدین بصورت قولنامه عادی.
3- رای شــماره 139660302119000021 مورخ  1396/02/04- آقای ســعید رحمانی پور  
فرزند قربانعلی به شماره ملی 1263540589 ششدانگ خانه مخروبه پالک شماره 527 فرعی  
از 21  اصلی  به مساحت 205/72 متر مربع واقع در کاموخریداری شده ازوراث فاطمه سلطان 

رحمانی فرزندعلی اکبر و اقای محمدآقا رحمانی فرزند قاسمعلی بصورت قولنامه عادی.
4- رای شــماره 139560302119000235 مورخ  1395/12/23- آقای حمیدرضا راونجی  
فرزند غالمحسین به شــماره ملی 1260472884 ششــدانگ انبار و طویله مفروزی از  پالک 
شماره 602 فرعی  از یک  اصلی  به مساحت 51/76 متر مربع واقع در جوشقان خریداری شده 

بصورت عادی ازوراث اقایان محمود و مسعود همایونی.
5- رای شماره 139560302119000238 مورخ  1395/12/22- خانم فاطمه رحمانی  فرزند 
احمد اقا به شماره ملی 1262588804 هشت سهم مشاع از پانزده سهم ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 34 فرعی  از68  اصلی  به مساحت 883/28 متر مربع واقع در کاموخریداری شده 

بصورت عادی ازخانم بتول عزیزان.
6- رای شــماره 13966030211000006 مورخ  1396/01/27- اقای محمود رضا زرگری  
فرزند شعبانعلی  به شــماره ملی 1262582865 ششدانگ قطعه زمین مزروعی  پالک شماره 
1944 فرعی  از یک اصلی به مســاحت 693/83 متر مربع واقع درجوشــقان خریداری شده 

بصورت عادی از آقای محمد یوسف ابیانه فرزند حسین.
7- رای شماره 139560302119000234 مورخ  1395/12/23- خانم زهرا رحمتی کاموئی  
فرزند محمد به شــماره ملی 1262630282 چهار سهم  مشاع از یازده سهم ششدانگ یکدرب 
باغ مشــجر محصور  پالک شــماره 814 فرعی  از 21  اصلی به مســاحت 322/72 متر مربع 
واقع در کاموخریداری شــده بصورت عادی از علی ومحمد صادقی قهرودی فرزندان جعفر 

صادقی قهرودی. 
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مفاد آرا)نوبت اول(
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه
2/427 آگهی موضوع مــاده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560302028000198 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســکینه 
جعفری فشارکی فرزند عباســعلی بشماره شناســنامه 42458 دارای کدملی 1281521541 
صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت270.42 متر مربع احداثی بر روی 
قســمتی از پالک 44 فرعی از 438 اصلی واقع در روســتای فشــارک بخش 19 ثبت اصفهان 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید حسین حسینی فشارکی فرزند مرحوم خداداد 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف: 4899 علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و 

امالک کوهپایه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/03/07

ابالغ رای
2/450 کالســه پرونده: 951449 شــماره دادنامــه: 86-96099767944 - 96/1/27 مرجع 

رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف خواهان: غالم رســول رحیمی به نشانی اصفهان 
زینبیه- ارزنان ک حمام شماره 34 بن بست امام رضا پ 391 وکیل: مریم جهانبخش به نشانی 
اصفهان خ چهارباغ باال خ نیکبخت بعد از دادگستری جنب کوچه خدابنده پ 34 ط همکف زنگ 
شماره 3 خوانده: غالمرضا اسماعیلی به نشــانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص دعوی غالم رسول رحیمی با 
وکالت مریم جهانبخش به طرفیت غالمرضا اســماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون 
ریال وجه چک به شماره 529952 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده است لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواســته و یک میلیون و پانصد و سی و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )92/2/27( 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 تجدیدنظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 4369 شعبه 14 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()338 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/451 کالســه پرونــده: 951448 شــماره دادنامــه: 83-96099867944 - 96/1/7 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 14 شورای حل اختالف خواهان: غالم رسول رحیمی به نشانی اصفهان 
زینبیه- ارزنان ک حمام شــماره 32 بن بســت امام رضا پ 391 وکیل: مریــم جهانبخش به 
نشــانی اصفهان خ چهارباغ باال خ نیکبخت بعد از دادگســتری جنب کوچــه خدابنده پ 34 ط 
همکف زنگ سوم خواندگان: محمد صادقی- غالمرضا اســماعیلی 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 شورای حل اختالف در خصوص دعوی 
غالم رسول رحیمی با وکالت مریم جهانبخش به طرفیت محمد صادقی- غالمرضا اسماعیلی 
به خواسته مطالبه مبلغ ســی میلیون ریال وجه چک به شــماره 377690- 94/5/20 به عهده 
بانک کشــاورزی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررســید چک موصوف )94/5/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظــر در محاکم عمومی حقوقی 
 اصفهان می باشد. م الف: 4372 شعبه 14 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)337 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/452 کالســه پرونده: 951324 شــماره دادنامــه: 9600243- 96/2/7 مرجع رســیدگی 
کننده: شعبه 12 شورای حل اختالف خواهان: رســول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی 
روبروی بیمارســتان کاشــانی شــرکت کاوشــگر رایانه خوانده: محمدرضا عیدی وند به 
نشــانی مجهول المکان شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختــالف در خصوص دعوی آقای رســول صادقی به طرفیت محمدرضــا عیدی وند به 
خواســته مطالبه مبلغ 11/200/000 ریال وجه چک به شــماره های 572145- 94/10/30 و 
572146- 94/11/30 بــه عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه به 
دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اســت 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون 
تجــارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــه محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ یازده میلیون و دویســت هزار ریال بابت اصل خواسته و 1/290/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )تاریخ 
های فوق( تا تاریــخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پــس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م 
 الف: 4390 شعبه 12 حقوقی  شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)295 کلمه، 3 کادر(

احضار متهم
2/455 شــماره ابالغنامه: 9610100364000001 شــماره پرونده: 9209980364001733 
شماره بایگانی شعبه: 950348 در پرونده کالسه 9209980364001733 این شعبه متهم علیار 
خواجوی نژاد فرزند سوخته زار به اتهام معاونت در حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه شکاری 
غیر مجاز تحت تعقیب قرار گرفته اســت. با عنایت به مجهول المکان بــودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
سال 1392 به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م الف: 4349 شعبه 21 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان )مجتمع انقالب( )120 کلمه یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/432 شــماره ابالغنامه: 9610100352901082 شــماره پرونده: 9109980359401027 
شماره بایگانی شــعبه: 941509 شکات طه کرباسی و غیره دادخواســتی به طرفیت متهمین 
عبدالصاحــب داودی و احمــد داودی فرزند عبدالصاحب بــا موضوع کالهبــرداری تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 103 دادگاه 
کیفری دو شــهر اصفهــان )103 جزایی ســابق( واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه 
9109980359401027 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/10 و ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهمین و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف: 4425 شعبه 103 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق( )166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/433 در خصوص پرونده کالســه 951294 ش 11 خواهان غالمرضا بابائی با وکالت خانم 
زهرا شــیرانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی رحیمی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/04/7  ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4374 شــعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/430 درخصوص پرونده کالســه 950628 خواهان ایرج فســیح ثالث دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال به طرفیت  جواد صباحی مقدم تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/04/10 ســاعت 17 تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد - اول خیابان ارباب - 
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شــعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور در وقت رسیدگی، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
شد. م الف: 4352 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 

یک()128 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

2/279 کالسه پرونده: 94-728 شــماره دادنامه: 327- 95/3/30 مرجع رسیدگی: شعبه 22 
شــورای حل اختالف اصفهان خواهان بهرام گل تپه فرزند علم اله به نشــانی تهران بزرگراه 
ستاری شمال خ پیامبر غربی ســاختمان عالمه پالک 112 واحد 6. خوانده: فرهاد صادق زاده 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 17/180/000 ریال بابت یک فقره چک 
به شماره 1493/312304/31 - 92/10/25 بانک ملت. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
بهرام گل تپه به طرفیت فرهاد صادق زاده بخواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون و یکصد و هشتاد 
هزار ریال وجه یک فقره چک به شــماره 1493/312304/31 - 92/10/25 به عهده بانک ملت 
شعبه چهار راه نورباران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند 
علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315،310، ،309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده 
میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت )165/000هزار ریال( 
به عنوان خسارت دادرسی  و هزینه نشــر آگهی  به مبلغ 120/000 ریال به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )92/10/25( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از  مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 3175 شعبه 22 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک()332 کلمه، چهار کادر( 
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78 درصد واحدهای صنعتی استان  فعال و نیمه فعال است
اخبار کوتاه

۸ اثر طبیعی در چهارمحال و بختیاری 
ثبت ملی می شود

امسال هشت اثر طبیعی در استان چهارمحال و بختیاری به فهرست 
آثار ملی اضافه خواهد شد.

بهمن عسگری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: امسال هشت اثر طبیعی در استان به ثبت 
ملی می رسد. وی افزود: این آثار عبارت است از: درختان چنار گوشه 
چهر، بخش ناغان واقع در شهرســتان کیار؛ تنگ درکش و ورکش، 
بخش جونقان واقع در شهرستان فارسان؛ درختان چنار گردو علیا واقع 
در شهرستان کوهرنگ؛ درختان چنار چندار دشتک، بخش مرکزی 
شهرستان اردل؛ درختان چنار شهر دشــتک؛ غار آقا سید عیسی و 
درختان گردوی شریف آباد هیرگان واقع در شهرستان فارسان و درخت 

بلوط میهه بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
چهارمحال وبختیاری:

 دستگیری دو حفار غیرمجاز 
آثار تاریخی در استان

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
چهارمحال وبختیاری گفت: دو حفار غیرمجاز آثــار تاریخی در این 

استان دستگیر شد.
سرهنگ محسن زمانی اظهار کرد: رأس ساعت پنج صبح پنجشنبه 
در حین سرکشی از آثار گورگای تپه شــهرک، 6 حفار غیرمجاز در 
حین حفاری مشاهده شدند که این تعداد به محض دیدن نیروهای 
یگان حفاظت اقدام به فرار کرده و  پس از تعقیب و گریز دو نفر از آنها 

دستگیر شدند.
وی بیان داشــت: آالت و ادوات حفاری این حفاران غیرمجاز، کشف 
و ضبط و پس از تشــکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد و تحقیق 
در زمینه دستگیری چهار نفر فراری توســط مراجع قضائی در حال 

پیگیری است.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد

 كشف خودروی میلیاردی قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف یک دستگاه» تویوتا 
لندکروز« قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در شهرکرد خبر داد.

غالمعباس غالمزاده اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر خرید و 
فروش خودروهای قاچاق در یکی از محل های شهرکرد توسط یکی 
از قاچاقچیان، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی انبار خودروی 
این قاچاقچی را شناسایی و یک دستگاه تویوتا لندکروز فاقد اسناد و 

مدارک گمرکی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: ارزش این دســتگاه 

سواری قاچاق یک میلیارد ریال برآورد شده است.
غالمزاده اظهار داشــت: خودرو مذکور توقیف و متهم برای ســیر 

مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

برگزاری دوره دانش افزایی و توجیهی 
فوتسال با حضور سرمربی تیم ملی

رییس هیات فوتبال چهارمحال و بختیــاری گفت: در پی برپایی 
اردوی تیم ملی فوتسال در این استان دوره دانش افزایی و توجیهی 

فوتسال با حضور سرمربی تیم ملی در شهرکرد برگزار می شود.
طهمورث حیدری شــهرکرد اظهار کرد: در پی برپایی اردوی تیم 
ملی فوتسال در اســتان چهارمحال و بختیاری کمیته آموزش این 
هیأت فوتبال استان در نظر دارد یک دوره دانش افزایی و توجیهی 
فوتسال را با مدرسی محمد ناظم الشریعه مربی تیم ملی فوتسال در 

شهرکرد برگزار کند.
وی با بیان اینکه اردوی تیم ملی فوتسال از روز 21 اردیبهشت ماه 
به مــدت یک هفتــه در شــهرکرد برپا می شــود ادامــه دارد: با 
برنامه ریزی های انجام شده در مدت حضور تیم ملی در چهارمحال 
و بختیاری یک بازی تدارکاتی بین تیم منتخب فوتســال استان و 

تیم ملی برگزار می شود.

خسارت 60 میلیارد ریالی سرمازدگی 
و تگرگ به باغات چهارمحال

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، 
میزان خسارت وارده به محصوالت باغی این استان در سال زراعی 

جاری را 60 میلیارد ریال برآورد کرد.
امید دانش، سطح باغات مثمر خسارت دیده ناشی از سرما، بارش 
و تگرگ را سه هزار و 500 هکتار اعالم کرد و گفت: بیش از 2 هزار 
هکتار را باغات زردآلو، بادام، هلو و ســیب در شهرســتان سامان 

تشکیل می دهد. 
وی گفت: 80 درصد از شکوفه های درختان بادام در حاشیه رودخانه 
زاینده رود شهرستان سامان در اثر تغییر ناگهانی دما و بارش تگرگ 
در منطقه خسارت دید که بهترین راه کاهش خسارت بهره برداران 

استان زیرپوشش صندوق بیمه قراردادن محصوالت باغی است.
وی از بی رغبتی بهره برداران بخش کشاورزی در بیمه محصوالت 
 کشــاورزی خبر داد و گفت: با توجــه به متغیر بــودن دما و قابل 
پیش بینی نبودن شرایط جوی اســتان در زمان کاشت، داشت و 

برداشت، بیمه محصوالت کشاورزی است.
به گــزارش ایرنا، ســاالنه بیش از یــک میلیــون و 500 هزار تن 
محصوالت باغی، زراعی، دامی و شیالت در چهارمحال و بختیاری 

تولید می شود. 
سطح زیر کشت این استان نیز 270 هزار هکتا ر است که 48 هزار 

هکتار آن باغات مثمر است.

قاسم ســلیمانی دشــتکی 20 اردیبهشــت ماه در شورای 
هماهنگی مدیریــت بحران چهارمحــال و بختیاری، اظهار 
کرد: خسارت سیل روستای سیدمحمد از توابع بخش منج 
شهرستان لردگان، تا یکشنبه آینده، برآورد و به هیئت دولت 

اعالم می شود.
وی با اشــاره بــه پیگیری هــای صــورت گرفتــه از دفتر 
رییس جمهوری و معــاون اول رییس جمهوری درخصوص 
میزان خسارت ناشی از سیل روستای سیدمحمد شهرستان 
لردگان، تصریح کرد: این میزان خســارت تا چهار روز دیگر 

جمع بندی و به مسئوالن ملی اعالم می شود.
وی افزود: مسئوالن دستگاه های اجرایی، خارج از بروکراسی 
اداری، اقدام به جابه جایی روســتای سیدمحمد شهرستان 

لردگان کنند.
وی جســت وجو برای یافتن چهار زن مفقود شده در سیل 
روستای ســیدمحمد شهرســتان لردگان را امری ضروری 
دانست و گفت: به منظور تسریع در جست وجوها سه دستگاه 

بیل مکانیکی و لودر به منطقه اعزام شده است.
وی خاطرنشان کرد: جمعیت هالل احمر، بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، نیروهای مردمی و 
سایر دستگاه های اجرایی، موظف به ارسال بسته های غذایی 
و مایحتاج ضروری مورد نیاز خسارت دیدگان سیل روستای 

سیدمحمد شهرستان لردگان هستند.
وی از مساعدت رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور 
به منظور تســریع در جابه جایی این روستا خبر داد و گفت: 
در سفر رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و معاونان 
وزیر راه و شهرســازی، برای مطالعه، اجــرا و بهره برداری از 
 آزادراه شــهرکرد- بروجن- لردگان- ایذه نظر مساعد اعالم 

شد.
وی افزود: بررســی میزان خسارت، تســریع در مکان یابی و 
جابه جایی روستای ســیدمحمد شهرستان لردگان، باید در 

رأس اولویت های دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد. 
وی اظهار کرد: منازل مســکونی 32 خانوار تحت پوشــش 
کمیته امداد امــام خمینی )ره( چهارمحــال و بختیاری در 
روستای سیدمحمد شهرستان لردگان، تا سقف 200 میلیون 
ریال بیمه است و در زمینه پرداخت خسارت به آنان مشکلی 

وجود ندارد.
وی در ادامه تصریح کــرد: کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
چهارمحال و بختیاری برای جابه جایی هر خانوار این روستا 

300 میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت می کند. 
نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمی 
نیــز فعالیت تمامی مســئوالن دســتگاه های اجرایی عضو 
شورای هماهنگی مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری را 
در خدمات رسانی به مردم سیل زده این روستا و تالش برای 
یافتن ناپدیدشدگان  مطلوب ارزیابی کرد و گفت: برنامه ریزی 
به منظور مکان یابی و جابه جایی سریع تر روستای سیدمحمد 

بخش منج ضرورت دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد:

مسئوالن خارج از نوبت،  روستای سیدمحمد را جابه جا کنند

کمیته امداد امام 
خمینی )ره( 
چهارمحال و 

بختیاری برای 
جابه جایی هر خانوار 

این روستا 300 
میلیون ریال کمک 

بالعوض پرداخت 
می کند. 

با مسئوالن

نماینده مردم لردگان در مجلس:

 جبران خسارت های سیل 
در لردگان پیگیری می شود

نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
جبران خسارت های سیل در روستای سید محمد لردگان 

در حال پیگیری است.
محمد خالدی در نشست ستاد بحران با اشاره به این موضوع 
اظهار داشت: جبران خسارت های سیل در روستای سید 
محمد لردگان، در ســطح ملی با اولویت در حال پیگیری 

است.
وی عنوان کرد: تالش های نیروهــای امدادی و مردمی و 

دستگاه های اجرایی در این روستا رضایت بخش است.
نماینده مردم لردگان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
تالش برای جست وجوی ناپدید شدگان این روستا در پی 

وقوع سیل بیشتر شود.
وی اظهار داشــت: باید زمینه برای بهبود خســارت های 

ایجاد شده در این روستا فراهم شود.
عصر یکشنبه گذشــته، بارش شــدید باران در لردگان، 
موجب وقوع سیل در روستای ســید محمد لردگان و به 
دنبال آن، ناپدید شدن چهار بانو و مصدوم شدن دو بانوی 

این روستا شد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری:

واریز ۴۹ میلیارد تومان عوارض 
به حساب شهرداری ها

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: ســال 
گذشــته بیش از 4۹ میلیارد تومان عوارض به حســاب 

شهرداری های استان واریز شد.
کوروش بیگدلی در ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی 
اســتان با بیان اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، 2 پروژه مهم ســازمان امور 
مالیاتی در اجرای اقتصاد مقاومتی اســت، اظهار داشت: 
سال گذشــته بیش از 4۹ میلیارد تومان عوارض از محل 
ارزش افزوده توسط اداره کل امور مالیاتی استان به حساب 
شهرداری ها واریز شــد؛ چرا که توزیع عوارض در توسعه 

شهری و روستایی نقش زیادی دارد.
وی به تحقق 103 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در 
سال گذشته اشاره کرد و افزود: این مسئله از طریق کشف 
منابع مالیاتی جدید و وصول معوقات مالیاتی با حفظ حقوق 

فعالین اقتصادی استان محقق شده است.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری، از 
برگزاری کارگاه توجیهی دانشجویان شرکت کننده مرحله 
استانی مناظره دانشجویان چهارمحال و بختیاری خبر داد و 
افزود: این کارگاه 20 اردیبهشت ماه در سالن فارابی دانشکده 

علوم پایه دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
ســیروس رضایی اظهار کرد: در این کارگاه که با حضور 46 
تیم از دانشجویان شــرکت کننده در ششمین دوره مناظره 
دانشجویی از دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی سراسر استان 

برگزار شد، آیین نامه و نحوه اجرای این مسابقات تشریح شد.
وی افزود: در ادامه این کارگاه، شــاخص ترین فنون مناظره 
و فن بیان برای دانشجویان حاضر در کارگاه، توسط یکی از 

مدرسین بیان شد. 
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان در پایان تصریح کرد: 
آیین افتتاحیه ششمین دوره مناظره دانشجویی، صبح فردا 
در سالن فارابی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد برگزار 

می شود.

به گزارش ایســنا ششــمین دوره مناظرات دانشجویی در 
چهارمحال و بختیاری با شــرکت 46 تیم از دانشــجویان 
دانشــگاه ها و مراکز آموزشی سراسر اســتان، روزهای 24، 
 25 و 26 اردیبهشــت ماه در دانشــگاه شــهرکرد برگــزار

 می شود.

برگزاری كارگاه توجیهی دانشجویان شركت كننده در مناظره 
دانشجویی چهارمحال و بختیاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: عملیات کف شــکنی دو حلقه چاه در شهرک 
صنعتی شــهرکرد آغاز شده و به زودی مشــکل تامین آب این 

شهرکرد برطرف می شود.
سیامک سلیمانی در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
اظهار داشت: مقرر شده بود فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی 
اســتان برنامه عملیاتی خود در خصوص اقتصاد مقاومتی را به 
ستاد این دبیرخانه ارسال کنند، اما همچنان برخی از دستگاه ها و 
فرمانداری ها برنامه خود را در قالب جدول تهیه شده به دبیرخانه 
ارسال نکرده اند که الزم است این مسئله با جدیت بیشتری محقق 
شود.وی با انتقاد از کندی روند تعیین حق انشعاب آب شرب یک 
واحد دامپروری در »صمصامی«، افزود: واقعا جای تاســف دارد 
که این مسئله در 5 جلسه اقتصاد مقاومتی مطرح شده اما هنوز 
به نتیجه نرسیده است. ما برای ایجاد اشــتغال در استان نیاز به 

سرمایه گذاری داریم باید برای رفع مشکالت کمک کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه این واحد دامپروری برای مصرف دام 
مجوز تامین آب از رودخانه را اخذ کرده است، بیان کرد: در حال 
حاضر تنها مشکل این واحد تامین آب شرب است باید با حضور 
متقاضی، آب و فاضالب شهری و دفتر امور اقتصادی استانداری 
حق انشعاب آب شرب این واحد طبق تعرفه معمول محاسبه و 
لحاظ گردد.سلیمانی با اشاره به کف شکنی دو حلقه چاه در شهرک 
صنعتی شهرکرد، خاطرنشان کرد: عملیات کف شکنی یکی از 
چاه ها به پایان رسیده و پمپ روی آن نصب شده است و کف شکنی 

چاه دوم نیز به زودی تمام می شود به گونه ای که تا هفته جاری این 
دو حلقه چاه وارد مدار می شوند.وی به پروژه های بانک زمین در 
استان اشاره و تصریح کرد: بانک زمین باید تا آخر اردیبهشت ماه 
عملیات اجرایی حداقل 2 پروژه آبرسانی را در شهرستان کوهرنگ 
شروع کند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بسته های رونق تولید و اشتغال 
در ســتاد اقتصاد مقاومتی کشور تهیه و در ســطح ملی به 25 
سازمان و وزارتخانه ابالغ شده است، تاکید کرد: از بسته اشتغال و 
توانمندسازی نیروی کار در تهیه سند توسعه روستایی استان نیز 

استفاده شده است.

ایسنا : استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مسئوالن دستگاه های اجرایی خارج از بروکراسی اداری، 
اقدام به جابه جایی روستای سیدمحمد شهرستان لردگان کنند.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: از مجموع 
یکهزار و 127 واحد تولیدی و صنعتی این استان، 78 درصد واحدها فعال و نیمه 

فعال است.

اجرای سه طرح 
صنعتی با مشاركت 
ایدرو دراستان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از اجرای سه طرح صنعتی با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)ایدرو( در استان خبر داد.  
سید نعیم امامی اظهار کرد: مجموعه فعالیت های اکتشافی انجام شده در سنوات اخیر نویدبخش وجود ذخایر معدنی مطلوبی از کانسارهای فلزی و عناصر کمیاب در استان است.

وی از اجرای سه طرح صنعتی با مشارکت ایدرو در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر رایزنی های الزم برای سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شده 
است. امامی با اشاره به اینکه تاکنون هشت فرصت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معرفی شده است، تصریح کرد: ایدرودر طرح های 
صنعتی و خصوصی به ترتیب مشارکت 4۹  و 51 درصدی داشته است. وی  با اشاره به وجود 186 معدن دارای پروانه بهره  برداری در استان، تصریح کرد: این معادن شامل،  معدن 

سنگ تزیینی و نما،  معدن سنگ الشه ساختمانی،معدن سنگ گچ،معدن سیلیس،  معدن آرزلیت و بوکسیت و  معدن تولید مواد اولیه سیمان است.

دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در در سالن ابن سینای مجتمع 
رحمتیه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در این جشنواره دستاوردهای تحول در آموزش ، نوآوری ها و محصوالت 
آموزشی معرفی شــد.آقای خالدی افزود: در این جشــنواره گروه ها و 
کارشناسان آموزشــی، اعضای هیئت علمی،  و کارکنان دانشکده ها و 
مراکز آموزشی درمانی حضور داشتند.به گفته وی ازاعضای هیئت علمی 
و کارکنان حوزه آموزش درزمینه ارتقاء دانش پزشکی و ارائه خدمات نوین 
آموزشی تجلیل شد.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحال و بختیاری افزود: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد با 220 عضو هیئت علمی ، حدود دوهزار و 500دانشجو یکی از 

دانشگاه های برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

شهرداری شهرکرد بیانیه ای در خصوص نحوه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای 
شورای اسالمی شهرکرد منتشر کرد.در بخشی از متن این بیانیه آمده است؛... 
از شما خواهشمندیم به عنوان شهروندی که بنا بر حس مسئولیت گام نهادن 
در عرصه انتخابات را وظیفه خود دانسته و با موفقیت در انتخابات،  قدم در 
مسیر قانون گذاری و نظارت مدیریت شهری خواهد گذاشت، حفظ زیبایی 
شهر و پیشگیری از آلودگی بصری را به عنوان اولین گام، وظیفه خود دانسته 
و از نصب هرگونه بنر ، عکس ، پوســتر و ... در محل های غیرمجاز و ایجاد 
آشفتگی تبلیغاتی و آلودگی بصری جلوگیری نمایید.لذا با عنایت به اینکه 
شهرداری شهرکرد عالوه بر مکان های ثابت اقدام به جانمایی 100 محل 
برای نصب پوسترهای تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر نموده است و به استناد 
ماده ۹2 قانون شهرداری ها، نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته بر روی 

دیوارها به جز جایگاه های در نظر گرفته شده، ممنوع می باشد.

برگزاری دهمین 
جشنواره شهید مطهری 

بیانیه ای در خصوص 
نحوه تبلیغات انتخاباتی

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

مشکل كمبود آب در شهرک صنعتی شهركرد برطرف می شود

مســئول روابط عمومی فرمانداری لردگان در چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه اثری از بانوان مفقود شده در سیل 
لردگان یافت نشــده، گفت: تالش ها بــرای یافتن مفقودان 
ادامه دارد.یوسف صفایی با اشاره به اینکه تالش های مردمی 
وامدادگران برای جســتجو بانوان ناپدید شده در شهرستان 
لردگان ادامه دارد، اظهار داشت: تاکنون اثری از بانوان ناپدید 
شده در پی وقوع سیل در روستای سید محمد لردگان یافت 
نشده اســت.وی عنوان کرد: قدرت ســیل به وقوع پیوسته 
در منطقه این روســتا بســیار زیاد بوده به طوری که سنگ 
های پنج تنی و 10 تنی را جابجا کرده است.مســئول روابط 
عمومی فرمانداری لردگان بیان کرد: متاسفانه غواصان تاکنون 
 در دریاچه ســدکارون 4 نیــز اثری از ناپدیدشــدگان یافت 
نکرده اند.وی عنوان کرد: هم اکنون 30 گروه امدادی به همراه 
مردم روستای سید محمد و دیگر روســتای منطقه در حال 
جستجو برای یافتن ناپدید شدگان هستند.عصر روز یکشنبه 
هفته گذشته بارش شدید باران در لردگان موجب وقوع سیل در 
روستای سید محمد لردگان شد که وقوع سیل موجب ناپدید 

شدن چهار بانو و مصدوم شدن دو بانوی این روستا شد.

در پی سیل لردگان

اثری از بانوان مفقود شده نیست
فرماندار شهرســتان بــن، از آغــاز عملیــات اجرایی بند 
خاکی روســتای »بارده« با پنج میلیارد ریال اعتبار در این 
شهرســتان خبر داد.کمال اکبریان چالشــتری افزود: 50 
درصد از ایــن اعتبار، تخصیص یافتــه و مابقی نیز از محل 

اعتبارات ستاد بحران در سال جاری تخصیص می یابد. 
وی تصریح کرد: بند خاکی روســتای بارده 7 متر ارتفاع، 
150 متر طــول تاج، با حجــم ذخیره مخــزن 120 هزار 
مترمکعب اجرا می شــود. وی یادآور شــد: حجم عملیات 
 خاک برداری بند خاکی روستای بارده 40هزار متر مکعب

 است. 
فرماندار شهرســتان بن اظهار کرد: با بهره بــرداری از این 
پروژه، آب 470 هکتار زمین کشــاورزی پایین دســت و 
 600 هکتار در باالدســت تامین خواهد شــد. وی گفت: با 
بهره برداری از بند خاکی روستای بارده، سطح آب ۹ حلقه 
چاه در مســیر نیز تقویت می شــود. اکبریان تاکید کرد: 
براساس برنامه زمان بندی، این پروژه تا پایان امسال تکمیل 
و بهره برداری خواهد شــد. بن در 30 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع است.

آغاز اجرای بند خاكی روستای 
بارده در  بن

کف شکنی دو حلقه چاه در شهرک 
صنعتی شهرکرد آغاز شده و به زودی 

مشکل تامین آب این شهرکرد برطرف 
می شود.
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يادداشت
اجرای طرح فروش ویژه در بازارهای روز کوثر اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: در 
بازارهای روز کوثر تقریبا در دوره های کوتاه مدت طرح های ویژه فروش سبد کاالی 

خانوار و مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب برگزار می شود.

فتا

با مسئوالن

فرمانده انتظامی شهرستان ســرباز، از کشف محموله 
۴۰۰میلیونی داروی قاچاق خبر داد.

سرهنگ سیامک مرادی گفت: برای مبارزه با قاچاق کاال 
و در پی کسب خبری مبنی بر دپوی مقادیر زیادی داروی 
غیر مجاز در دو انبار در منطقــه »جکیگور«، بالفاصله 
موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. فرمانده 
انتظامی شهرستان ســرباز افزود: پس از انجام اقدامات 
اطالعاتی و تحقیقات محســوس و نامحسوس، محل 
دپوی محموله قاچاق را شناسایی کرده و پس از تحت 
نظر قرار دادن منطقه، از محل بازرســی کرده و تعداد 
یکهزار و ۳۵۰ عدد از انواع شــربت و یکهزار و ۶۱۲ نوع 
قرص روانگردان به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال را کشــف 

کردند. 
سرهنگ مرادی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با عوامل 
توزیع داروی قاچاق، از شــهروندان خواســت هر گونه 
اخبار واطالعات در خصوص عوامل توزیع کننده داروی 
غیرمجاز قاچاق را از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 

گزارش دهند.

رییس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشور 
گفت: امسال باید برای جذب آزاد ۴۰۰ نفر، اقدام و برای 
استفاده از فارغ التحصیالن تالش کنیم؛ طی چند سال 
آینده با خروج تعداد قابل توجهی از همکاران آموزش 
و پرورش استثنایی رو به رو خواهیم شد و باید نیروی 
مناسب را جایگزین آنها کنیم. مجید قدمی اظهار کرد: 
از ســال جاری به بعد خروجی های ما ساالنه ۶۰۰ نفر 
است؛ در حالی که دانشگاه فرهنگیان در هر سال ۲۰۰ 
معلم متخصص آموزش و پرورش اســتثنایی را تربیت 
کــرده و وارد سیســتم تعلیم و تربیــت می کند؛ باید 
امسال برای جذب آزاد ۴۰۰ نفر اقدام کنیم که مراحل 
دریافت مجوز را می گذرانیم. معــاون وزیر آموزش و 
پرورش با بیان اینکه قصد داریم از نیروهای توان بخشی 
استفاده کنیم، عنوان کرد: به دنبال اخذ مجوز هستیم 
تا فارغ التحصیالن رشــته توان بخشی طرح خود را در 
مدارس اســتثنایی بگذرانند و از ظرفیــت و توان آنها 

استفاده کنیم.
به گفته قدمی، بودجه ســازمان آمــوزش و پرورش 
استثنایی در سال جاری به ۹۵ میلیارد تومان رسیده 

و نسبت به سال ۹۵ حدود ۳۰ درصد رشد کرده است.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان، ۴۵ درصد از پرونده های جرایم فضای مجازی استان اصفهان 
را مربوط به شــبکه های اجتماعی دانست و گفت: کشفیات پلیس 
فتای استان اصفهان در فروردین ماه امسال ۹۵/۲درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ این رقم از کشفیات در 
حالی رخ داده که میزان پرونده های جرایم فضای مجازی نسبت به 
سال قبل رشد داشته است و نشان می دهد که پلیس فتای استان از 
توانمندی و اشرافیت باالیی در شناسایی مجرمان و کشف جرایم در 

این فضا برخوردار است.
سید مصطفی مرتضوی از رشد ۹ درصدی جرایم اقتصادی در فضای 
مجازی در فروردین ماه امســال خبر داد و گفــت: عمده ترین این 
جرایم مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب مشتریان بود که 
سهل انگاری مالباختگان نیز در وقوع این جرایم بی تاثیر نبوده است. 
شهروندان باید در نظر داشته باشــند که رمز عبور و رمز دوم کارت 
بانکی جزو مسائل محرمانه و شخصی آنهاست که باید به خوبی از آن 

مراقبت کرده و به هیچ وجه در اختیار افراد دیگر قرار ندهند.
وی به رشد ۱۲۵ درصدی جرایمی مانند هک و نفوذ، اختالل و حذف 
داده ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد 
و اذعان داشــت: جرایم اجتماعی نیز در این مدت ۱۱۴درصد رشد 
داشته است. مرتضوی آزادی های بی حد و مرز و عدم رعایت مسائل 
اخالقی و ارزشی و اشــتراک گذاری تصاویر خصوصی و شخصی در 
این شبکه ها را از جمله آسیب هایی عنوان کرد که کاربران به خاطر 
آن با مشکالت جبران ناپذیری روبه رو می شوندو خاطر نشان کرد: 
شبکه های اجتماعی، ابزارهایی هستند که برای ارتباط بیشتر افراد 
با یکدیگر و به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها و نظرات علمی و تخصصی 
می تواند کارایی زیادی داشته باشد و باید فرهنگ و سواد رسانه ای 

استفاده از این شبکه ها در جامعه ما نهادینه شود.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعــی گفت: با برگــزاری آزمون 
استخدامی تامین اجتماعی، هزار و ۵۶۶ نفر در این سازمان استخدام 
می شوند. تقی نوربخش روز پنجشــنبه  در بازدید از مرکز آزمون 
استخدامی ســازمان تامین اجتماعی در دانشکده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران، اظهار داشت: رویه نامناسب و غیر عادالنه ادوار قبل 
که حدود ۱۰۰۰ نفر را بدون رعایت ضوابط و به صورت سلیقه ای با 
دستور مدیرعامل سازمان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت در 
این سازمان استخدام کردند، متوقف شد و در آزمون های این دوره 
فرزند وزیر و کارگر در کنار یکدیگر و با شرایط برابر در آزمون شرکت 
می کنند. نوربخش افزود: از بین ۱۹ هزار و ٧٧۲ نفر که در این آزمون 
شــرکت کرده اند، ۱۵۶۶ نفر جذب خواهند شد و مطابق با قوانین 
مربوطه ۲۵ درصد از سهمیه استخدامی سازمان تامین اجتماعی، به 

خانواده معظم شهدا اختصاص دارد.
وی ادامه داد: شرکت کنندگان در آزمون استخدامی سازمان تامین 

اجتماعی، شامل ۱۰ هزار و ۶۶۱ زن و ۹ هزار و ۱۱۱ مرد هستند. 
به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، طی ۴ سال اخیر جذب 
نیرو  در این ســازمان تنها از طریق آزمون های ســازمان سنجش 
آموزش کشور انجام شــده و حدود ٨ هزار و ۲۰۰ نفر طی سه سال 

گذشته با شرکت در آزمون، به استخدام این سازمان درآمده اند.

شامگاه یازدهم آذر سال گذشته در جریان درگیری خونینی میان 
چند جوان، یکی از آنها به نام علی در خیابان نفیس تهران با ضربه های 
چاقو به قتل  رسید. با گزارش این جنایت به بازپرس سجاد منافی آذر، 
کشیک قتل دادسرای تهران و تشکیل پرونده قضائی، عامالن این 
جنایت تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند و چنــد روز بعد دو نفر از 
آنها بازداشت شــدند. این دو متهم مدعی بودند به قصد تنبیه یک 
مرد مزاحم در درگیری شرکت داشته اند، اما نمی دانند جوان مورد 
نظر چطور چاقو خورده و فوت شده است. آنها جنایت را مدام انکار 
می کردند و پس از بازسازی صحنه قتل روانه زندان  شدند.با گذشت 
پنج ماه از این ماجرا متهمان برای آخرین دفاع به شعبه سوم بازپرسی 
دادســرای جنایی تهران منتقل شــدند. ابتدا والدین مقتول برای 

عامالن جنایت درخواست قصاص کردند.
سپس محمود )یکی از متهمان( گفت: من در درگیری شرکت داشتم. 
دیدم دوستم سعید چاقو به دست داشت و در جریان درگیری مقتول 
را هدف قرار داد. این در حالی بودکه سعید در آخرین گفته های خود 
به ناچار سکوت خود را شکســت و گفت: من با مقتول دعوا کردم و 
نمی خواستم او را بکشم. ضربه چاقو را ناخواســته به او زدم.خیلی 
پشیمانم و از اولیای دم می خواهم به جوانی ام رحم کنند. حاضرم تا 
آخر عمر در زندان بمانم اما مرا قصاص نکنند. بعد از آخرین دفاع در 
جلسه بازپرسی از متهمان پرونده، سعید به اتهام مباشرت در قتل 
عمد، ایراد صدمات غیرموثر در قتل و شرکت در نزاع و هم دستش به 
اتهام شرکت در نزاع، به زندان بازگشتند و پرونده آنها با صدور جلب 

به دادرسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

یک مرد ۳۵ ســاله در بند خاکی روستای آبقه این شهرستان غرق 
شــد. غالمرضا صیادی گفت: این فرد به همراه تعدادی از دوستان 
خود چهارشنبه هفته گذشته به قصد تفریح و شنا کردن به ارتفاعات 
این روستا و داخل این بند شده بود که به علت رعایت نکردن حریم 
قانونی شنا، غرق شد. وی افزود: جسد این فرد تاکنون پیدا نشده و با 
توجه به گل آلود بودن و جریان آب، جست وجوی غواصان برای پیدا 
کردن جسد به کندی پیش می رود. صیادی افزود: در حال حاضر 
۶نفر از نیروهای ناجی غریق داوطلب هالل احمر،پنج نفر از نیروهای 
آتش نشانی و یک تیم سه نفره از غواصان جمعیت هالل احمر استان 
خراسان رضوی در جست وجوی جسد این جوان هستند. بند خاکی 
آبقه در ۳۰ کیلومتری شهر تایباد واقع است و شهرستان ۱۱٧هزار 
نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.

شبکه های اجتماعی؛ صدرنشین 
جرايم فضای مجازی 

 کارگرانی که بــرای تامین معاش خود هر روز به ســفری 
در عمق ۱۳۰۰ متری زمین می رفتــه اند و حاال طبق ماده 
۱۰قانون بیمه، بــه بازماندگان این فاجعــه ملی بابت دیه 

عزیزانشان تنها حدود ۱٧میلیون تومان می رسد!
شاید با شنیدن میزان دیه اعالمی، نگاهی به تقویم بیندازیم 
که آیا واقعا در سال ۱۳۹۶ هســتیم یا... بماند! اما بد نیست 
این را هم بدانیم که حقوق اندک آن کارگران در آن شرایط 
طاقت فرسا حتی یک سال نیز عقب افتاده بود و اکثریت آنها 

از بیمه تامین اجتماعی و درمان نیز محروم بوده اند.
اما با اینکه مشخص شــده کارگران این معدن بیمه حادثه، 
عمر و ســرمایه گذاری نداشــته اند و درباره داشــتن بیمه 
مســئولیت آنها نیز شک و شــبهه های زیادی وجود دارد، 
شــرکت بیمه آســیا در بحبوحه آن حادثه، خبری را روی 
ســایت خود منتشــر کرده و آن را در اختیار رسانه ها قرار 
داده است. این شرکت در آن خبر خیلی کوتاه نوشته است: 
»معدن کاران زمستان یورت تحت پوشش بیمه آسیا بودند« 
و »خسارت وارد شــده به معدن کاران زمســتان یورت در 
کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و پرداخت خواهد شد«؛ ولی 

برخالف رویه های معمول اصال در آن خبر اعالم نشــده که 
چه تعداد از کارگران این معدن تحت پوشــش بیمه ای قرار 
داشته و سقف تعهدات این شرکت نسبت به کارگران معدن 

یورت چقدر بوده است.
حتی این شرکت اعالم نکرده بیمه مسئولیتی که برای آن 
کارکنان در نظر گرفته شــده، »با نام« اســت یا »بی نام«. 
مسئوالن این شــرکت نیز حاضر نشده اند برای پاسخ گویی 
به این پرسش ها با رسانه ها گفت وگویی داشته باشند. تنها 
روابط عمومی این شرکت در پاسخ می گوید به صالح نیست 

آماری در این مورد بدهند!
اما طبق بررسی های ایسنا، کارفرمای این شرکت برای تعداد 
کمی از آن کارگران »بیمه مســئولیت بی نام« تهیه کرده و 
این درحالی است که گفته شده این معدن حدود ۵۰۰ کارگر 

داشته است.
به گفته مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان، 
کارگران معدن یورت آزاد شهر »تا سقف ۴۰ نفر« زیرپوشش 
بیمه مسئولیت مدنی نزد شرکت آســیا هستند که درپی 
تماس تلفنی وزیر تعاون از محــل معدن با مدیرعامل بیمه 

فوق، مقرر شد در کوتاه ترین زمان دیه این عزیزان پرداخت 
شــود.« جالب اینکه این خبر ۱۹ اردیبهشت ماه در سایت 
رسمی شرکت بیمه آسیا نیز بازنشر شــد و جالب تر اینکه 
در زمان بازنشر این خبر تعداد کشته شــدگان این حادثه 
۳۵نفر بود؛ یعنی۵ نفر کمتر از تعدادی که سعید مازندرانی 
به عنوان سقف پوشــش بیمه اعالم کرده است، اما تا امروز 
تعداد کشته شدگان این فاجعه ملی ۴۳ نفر عنوان شده است.

حاال با توجه به اینکه تنها ۴۰ نفــر از کارگران معدن یورت 
بیمه مسئولیت داشــتند و آن معدن حدود ۵۰۰ نفر کارگر 
داشته است، یعنی تنها هشــت درصد از حق بیمه پرداخت 
شده است و در نتیجه بیمه گر بابت دیه قانونا باید ٨درصد 
از مبلغ دیه )که ۲۱۰میلیون تومان اســت( را به بیمه گذار 
پرداخت کند؛ یعنی فقط و فقــط »۱۶ میلیون و ٨۰۰هزار 
تومان!« و این یعنی به بازمانــدگان کارگرانی که در اعماق 
زمین پرپر شــده اند، بابت دیــه عزیزانشــان فقط حدود 

۱٧میلیون تومان دیه تعلق می گیرد!
این در حالی است که شرکت بیمه آسیا به این نکته حیاتی  و 
مهم اشاره ای نکرده و تنها در سایت خود نوشته که »بررسی« 
می کنیم و دیه می دهیم؛ در صورتی که همه باید بدانند که 
قسمتی از این »بررسی ها«، همین ضرب و تقسیم هایی است 

که در جمالت باال گفته شد.
اما از طرفی رییــس بیمه مرکزی بعد از وقــوع این فاجعه 
صراحتا گفته اســت: »با توجه به پوشــش بیمه مسئولیت 
معدن یورِت گلستان توسط شرکت سهامی بیمه آسیا در حد 
۲۱۰میلیون تومان برای هر نفر، شرکت مذکور مبلغ خسارت 
را به بازماندگان جان باختگان حادثه، در اسرع وقت و پس از 
طی مراحل قانونی پرداخت خواهد کرد.« حال این ســوال 
مطرح اســت که آیا رییس کل بیمه مرکزی این اختیار را 
دارد که »ماده ۱۰ قانون بیمه« را نادیده بگیرد یا خیر؟ البته 
احتمال دارد که بیمه مرکزی بعدها اعالم کند منظورش از 
مراحل قانونی همین ضرب و تقسیم ها بوده و مبلغ دیه آنها 
قانونا حدود ۱٧میلیون تومان است؛ ولی اگر این اختیار برای 
ایشــان وجود دارد، اینکه گفته شده ۲۱۰ میلیون تومان به 

بازماندگان داده می شود، جای بسی خوشحالی دارد.
اما اگر بخواهیم از دیدگاه حرفه ای به موضوع نگاه کنیم، باید 
بگوییم که بیمه، یک صنعت است و این صنعت نیز به وجود 
آمده تا سودآور باشــد. در نتیجه این اختیار می تواند برای 
صنعت بیمه چندان خوشایند نباشد. بد نیست یادآور شویم 
بیمه آسیا جزو بیمه های دولتی بوده که اصطالحا خصوصی 
شــده اســت؛ ولی همچنان مدیرانش را دولتی ها انتخاب 
می کنند و حتی رییس کل بیمه مرکزی این دست شرکت ها 
را »شرکت کمی خصوصی« خطاب می کند. در نتیجه هنوز 
که هنوز است این شرکت به جای EPS محور بودن، پرتفوی 
محور است و شاید این بار این موضوع و اختیارات رییس بیمه 
مرکزی به نفع زنان و فرزندانی تمام شــود که مرد زندگی و 
پدرشــان در بیش از یک کیلومتر در زیر زمین دنبال لقمه 

نانی حالل بوده است. »روحشان شاد و یادشان ماندگار!«

ديه کارگرانی که سوختند، اعالم شد؛

فقط 17میلیون تومان!

بیش از يک هفته از واقعه معدن آزادشهر يورت می گذرد؛ معدنی که مسدود شدن و جان باختن 
کارگران آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.اما دلیل اين رخداد محور گزارش پیش رو نیست؛ 
موضوعی که شايد طی روزهای اخیر باعث تشديد آالم خانواده های جان باختگان شده، میزان ديه ای است که برای 

خانواده اين کارگران در نظر گرفته شده؛ کارگرانی که حتی در زمان حیات، از حقوق کامل خود محروم بوده اند.

شــايد اين بار اين 
موضوع و اختیارات 
ريیس بیمه مرکزی 
بــه نفع زنــان و 
فرزندانی تمام شود 
که مــرد زندگی و 
پدرشان در بیش از 
يک کیلومتر در زير 
لقمه  دنبال  زمین 
نانی حالل بوده است

زاينده رود

پویش مردمی صندلی داغ در اصفهان راه اندازی شده و مردم درخواست 
کرده اند کــه کاندیداهای ریاســت جمهوری لیســت امــوال خود و 
خانواده هایشــان را اعالم کنند. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، 
در مناظره دوم، محمدباقر قالیباف، یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری، در وقت باقی مانده خود در این مناظره، پیشنهادی مبنی بر اعالم 
لیست اموال کاندیداها به مردم داد. بعد از این مناظره موجی از پیگیری 
این تقاضا در بین اقشــار مختلف مردم و همچنین نمایندگان مجلس 
و نخبگان علمی و دانشگاهی شــکل گرفت و البته در بین کاندیداهای 
ریاست جمهوری نیز نظرات متفاوتی مطرح شد.در همین راستا، پویش 
مردمی صندلی داغ در اصفهان راه اندازی شد و مردم درخواست کرده اند 
که کاندیداهای ریاست جمهوری، لیست اموال خود و خانواده هایشان را 

اعالم کنند.

واريز حقوق ارديبهشت 
بازنشستگان، با اعمال 

افزايش سال ٩٦ 

راه اندازی پويش مردمی 
 صندلی داغ 

در اصفهان

مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، از 
واریز شدن حقوق بازنشستگان این سازمان با احتساب افزایش سال ۹۶ 
خبر داد و گفت: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی از۲۰ 
تا ۲٧ ماه جاری مطابق با روال ماه های گذشته به حساب آنان واریز می 
شود. امیرعباس تقی پور اظهار کرد: حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان 
با اعمال افزایش ســال جاری پرداخت شــد و ما به التفاوت مربوط به 
افزایش حقوق فروردین ماه نیز همزمان با حقوق خردادماه به حساب 
آنان واریز می شود. مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای حداقل بگیران 
۱۴/۵ درصد و برای سایر سطوح ۱۲/۵درصد است، افزود: در سال ۹۶ 
نیز همچون سه سال گذشته، میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیش 

از نرخ تورم بوده است.

ثبت نام طرح غیبت 
سربازی تا ۱۵ خرداد

 ادامه دارد

ثبت نام از مشموالن غایب سربازی تا ۱۵ خرداد در دفاتر پلیس + ۱۰ ادامه دارد. سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: مشموالنی که تا پایان سال ۹۶ بیش از ٨ سال غیبت 
داشته باشند، می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+۱۰( در طرح جریمه مشموالن غایب ثبت نام کنند.

به گزارش ایمنا، سردار ابراهیم کریمی جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا در این باره گفت: این طرح در مرحله اول تا ۱۵ خرداد ادامه دارد و افراد واجد شرایط 
می توانند ثبت نام خود را انجام دهند و اگر در سال گذشته فردی ثبت نام خود را انجام داده و مبالغ ریالی خود را پرداخت نکرده باشد، باید برای ثبت نام مجدد مراجعه کند. 
جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره هزینه های خرید خدمت نیز گفت: هزینه افرادی که زیر دیپلم هستند ۱۰ میلیون تومان، دیپلم ۱۵ میلیون تومان، 
فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان است و این روند در مدارک باالتر افزایش می یابد. او گفت: افراد مشمول به ازای هر سال بیشتر از ٨ سال،  ۱۰ درصد جریمه می شوند و به افراد 

متاهل و دارای اوالد به ازای هر فرد خانواده ۵ درصد تخفیف داده می شود.

علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد با بیان اینکه حــدود ۲۵ درصد منابع این نهاد از 
مشــارکت های مردمی و کمک های خیران تامین می شود، 
گفت: ۱۰میلیون مشترک از طریق صندوق صدقات، مشارکت 
در طرح زکات و اکرام ایتام و محسنین و غیره، با کمیته امداد 

همکاری می کنند.
وی با اشــاره به اینکه بیشــترین کمک های مردمی در قالب 
صدقات وسایر کمک ها، از محل طرح اکرام ، زکات ، شبکه های 
نیکوکاری و طرح های مناسبتی صورت می گیرد، افزود: حوزه 
مشارکت های مردمی عالوه بر ساماندهی کمک های مردمی، 
مسئولیت توسعه و ترویج فرهنگ انفاق ، نیکوکاری و احسان  

بین آحاد جامعه را به عهده دارد.
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد با بیان 
اینکه صندوق های صدقه کمیته امداد یکی از راه های جذب 
مشارکت های مردمی به شــمار می رود، تصریح کرد: تمامی 
صدقات مردمی برای حل مشکالت مددجویان در امور فرهنگی، 
جهیزیه، اشتغال، ایتام، معیشت و محسنین، آموزش، مسکن، 

بهداشت و درمان  و تامین جهیزیه هزینه  می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه باید برنامــه جدیــدی را برای جلب 
مشارکت های مردمی طراحی و برنامه ریزی کنیم، گفت:یکی 
از وظایف کمیته امداد، کیفی کردن خدمات خیران و مشترکان 
است و باید در کنار نیازسنجی فقرا، توان سنجی از خیران نیز 

صورت گیرد و بر همین اساس به دنبال این هستیم که نقش 
خیران را در زندگی مددجویان افزایش دهیم تا دغدغه مردم و 
مسئوالن  نسبت به کارکردهای فقر در جامعه افزایش پیدا کند.
ذوالفقاری با بیان اینکه مشارکت هر چه بیشتر خیران در فرآیند 
محرومیت زدایی، از برنامه هایی است که انجام خواهیم داد، 
اظهار کرد: مردم نوع دوســت و حامیان  و خیران  انتظار دارند 
که آثار  و خدمات خود را در جامعه مشــاهده کنند و یکی از 
برنامه های این نهاد، شفاف سازی امور است تا مردم در جریان 

کمک های خود به محرومان قرار گیرند.
وی با بیان اینکه خیران و موسســات خیریه  به عنوان معین 
کمیته امداد هستند، افزود: امیدواریم سهم خیران در آینده در 
این نهاد گسترش پیدا کند تا بتوانیم شاهد بهبود شرایط زندگی 

مددجویان باشیم.

خبرگزاری میزان: هزینه های حجاج برای اعزام به سفر 
حج تمتع ۹۶ و اسامی کاروان ها برای ثبت نام، از سوی 

سازمان حج و زیارت اعالم شد.
حداقــل و حداکثــر هزینــه تشــرف به حــج اعالم 
شــد.گران ترین ســفر ۱۳ میلیون و ٧۵۰ هزار تومان 
اســت. به گــزارش گروه جامعــه خبرگــزاری میزان، 
محمد آزاد معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
حــج و زیــارت گفــت:  اســامی مدیــران کاروان ها، 
با نــوع و درجه و هزینه ســفر در هر یــک از درجات از 
 طریــق مدیریــت حــج و زیــارت اســتان ها اعــالم

  شد. وی تاکید کرد: مبالغ اعالم شده، هزینه تمام شده 
سفر است؛ با این حال با مســاعدت بانک ملی مبلغ یک 
میلیون و دویســت هزار تومان نیز صرفا بــرای ودیعه 
گذاران در سال های قبل، در هنگام واریز نهایی از مجموع 

هزینه سفر کسر می شود.
به این ترتیب و با احتســاب کســر مبلــغ ۱ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان مســاعدت بانک ملی، هزینه باالترین 
درجــه کاروان حدود ۱۳ میلیــون و ٧۵۰ هزار تومان و 
 پایین تریــن درجه مبلغ ۹ میلیــون و ۶٧۰ هزار تومان

است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا متقاضیان باید همه 
این مبلغ را پرداخــت کنند،تاکید کرد: آنچه متقاضیان 

فراخوان شده ســفر حج می پردازند مابه التفاوت هزینه 
نهایی مندرج در فیش ثبت نام با کسر مبلغ یک میلیون 
تومان ودیعه اولیه، سود ودیعه در طول سال های گذشته 
و مبلغ ۱ میلیون و۲۰۰ هزار تومان مساعدت بانک ملی 

است.
 آزاد در خصوص ثبت نام نهایی گفت: تمام کسانی که در 
طول یک ماه گذشته در بانک ملی با واریز وجه، ثبت نام 
اولیه کرده اند، از امروز می توانند کاروان مورد نظر خود 
را که در سایت ســازمان و مدیریت های انسانی سازمان 
حج و زیارت قابل دسترسی است انتخاب کنند و از فردا 
به مدت ۵ روز باید با مراجعه به ســایت سازمان حج یا 
دفاتر خدمات زیارتی، ثبت نام خــود در کاروان مد نظر 

را نهایی کنند.

حداقل و حداکثر هزينه تشرف به حج اعالم شد؛

گران ترين سفر، ۱3 میلیون و 7۵0 هزار تومان

حج و زیارتکمیته امداد

ذوالفقاری در گردهمايی تخصصی مديران کمیته امداد مطرح کرد:

2۵ درصد منابع کمیته امداد، از مشارکت های مردمی تامین می شود

کشف محموله400 میلیونی 
دارو و قرص های روانگردان

پیگیری اخذ مجوز برای 
جذب آزاد 400 نیرو

تامین اجتماعی

حادثه

استخدام هزار و ۵٦٦ نفر 
در تامین اجتماعی

اعتراف به قتل پس از ۵ ماه

غرق شدن مرد 3۵ ساله 
در بند خاکی تايباد
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»...نباید تعجب کرد که شهر به این بزرگی این قدر 
کم جمعیت اســت. برای اینکه هر خانواده یک 
خانه جداگانه و هر خانه یک باغ مخصوص دارد؛ 
بنابراین فضای خالی از سکنه بسیار است. از  هر سمت که به طرف اصفهان 
بروند، اول مناره های مساجد و بعد درختان خانه ها نمودار می شود؛ به طوری 
که از دور، اصفهان بیشتر شــبیه یک جنگل است تا یک شهر.« اصفهانی 
که تاورنیه)گردشگر مشهور عصر صفوی( آن را شبیه جنگلی سبز و خرم 
توصیف کرده، نه یک اقلیم معتدل و پر باران، که یک شــهر کویری و نیمه 
خشک بوده که مانند امروز همواره سایه دیو خشکسالی بر سرش سنگینی 
می کرده است. اما اصفهانی های قدیم بدون دستکاری های ویرانگر در سامانه 
طبیعت، از موهبت خدادادی زاینده رود نهایت استفاده را برده و به کمک 
نهرهای باستانی خویش، به نام مادی، شهری سرسبز و با طراوت در دل کویر 
مرکزی ایران پدید آورده بوده اند. دوران صفویه اوج باغ سازی بوده به طوری 
که اصفهان را در این دوره »باغشــهر« می نامند. از این باغشهر افسانه ای، 
امروزه جز چند تکه فضای سبز محدود، در گوشه و کنار شهر چیزی باقی 
نمانده است. هرچندهمین فضاهای فراموش شده نیز بسیار گمنام مانده اند 
و بسیاری از ما هنگامی که اوقات فراغت خود را درکنار آنها می گذرانیم، از 

هویت واقعی شان بی خبریم.

  میراث چهارصد ساله
از فهرســت بلند باالی باغ ها و کاخ های بهشت آســای صفویان در اصفهان، تنها دو 
مجموعه ملی امروزه به طور نسبتا کامل باقی مانده اند. یکی باغ وکاخ با شکوه چهلستون 
است و دیگری عمارت هشت بهشت و بخشی از باغ های بلبل و خیمه گاه که امروزه به 
عنوان »پارک شهید رجایی« شناخته می شود. باغ موزه چهلستون یکی از آثار ثبت 
جهانی اصفهان اســت که محدوده تاریخی خود را تا حدی حفظ کرده. همه باغ های 
همسایه اش در طول چهارصدسال گذشــته از بین رفته اند. باغ هایی نظیر باغ کاج، 
بادامستان، نارنجستان، انگورســتان و باغ فراشخانه؛ اما خوشبختانه چهلستون و باغ 
تاریخی اش از تیغ نابودی ظل سلطانی جان سالم به در برده است. باغ بلبل وعمارت 
هشت بهشت اما در گذر زمان تغییرات بسیاری به خود دیده. باغ بلبل و باغ خیمه گاه که 
چسبیده به آن تا دروازه دولت امتداد داشته است، در دوره قاجار به عنوان ملک شخصی، 
کم کم تفکیک می شــود و جز بخش اندکی از محدوده هشت بهشت، بقیه تبدیل به 
فضای مسکونی می گردد. پس از مشروطه اما نهادهای مدنی شکل گرفته در آن فضا، 
نسبت به احیای آن کمر می بندند و باغ بلبل را به نام باغ ملی احیا می کنند. باغی که 
انگلبرت کمپفر سیاح آلمانی، آن را این طور توصیف می کند:»...در طرف مغرب متصل 
به باغ گلســتان، باغ بلبل و باغ خرگاه قرار دارد ... هرگاه بخواهم تمام شکوه و جالل 
تاسیسات ، بناهاي موجود، فواره ها، حوض ها، خیابان ها، باغچه ها، ردیف هاي چنار و 
غیره آن را برشمارم، خود فصل مستقلي در این کتاب باید تحریر کنم. این هر دو باغ در 
ابتداي خیابان مجلل چهار باغ ...هرگاه شاه رغبت سواري کند از دروازه باغ خرگاه خارج 
مي شود، در آنجا لشکریان و مالزمان در انتظار او هستند... در وسط یک میدان عریض 
که با تخته سنگ هاي چهار گوش فرش شــده، قرار دارد. در فواصل معین یک ردیف 
نیمکت مرمري و همچنین یک جوي آب در دور آن تعبیه شــده است، درحاشیه باغ 
پیاده روهایي که دور آنها را نرده هاي زیبایي گذارده اند و در هر دو طرف آنها چنار کاشته 

اند، به طرف کاخ کشیده شده است، در داخل، سلسله خیابان هایي که از طرف شمال 
به جنوب کشیده شده است با باغچه هایي دلربا قطع مي شود، در حالي که ردیف هاي 
شرقي غربي آبي را که در چهار باغ از زیر زمین گرفته مي شود، به باغ هدایت مي کند. این 
آب به کار پر کردن استخر مي خورد که یازده قدم عرض دارد و از سنگ هاي چهارگوش 

ساخته شده است، مرغابي ها و قوها بر سطح این استخر شناورند... .« 

  تنها یک نام و دیگر هیچ...
از سایر باغ های باغشهر اصفهان، نه مانند هشت بهشت عمارتی باقی مانده و نه مانند باغ 
چهلستون، محدوده ای تاریخی. امروزه تنها شبحی از آن همه زیبایی بازمانده است که 
البته می توان همان را هم غنیمت دانست. در ضلع شرقی باغ بلبل، باغی وجود داشته 
به نام باغ گلستان که عمارت گلدسته در میان آن بوده است. بلوار هشت بهشت کنونی 
در مکان تاریخی این باغ واقع شــده؛ بلواری با طراحی زیبا که بر اساس مدل چهارباغ 
سازی صفوی ساخته شده و از مقابل اداره کل آموزش و پرورش عبور می کند. بد نیست 
زمانی اندک روی نیمکت های وسط این خیابان بنشــینیم و باغ گلستان را  همراه با 
توصیف کمپفر در چهارصد سال پیش تجسم کنیم:»... در وسط باغ یک کاخ دو طبقه 
شش وجهی به چشم می خورد که قسمتی از آن را با آجر سفید و قسمت دیگر را با آجر 
رنگین ساخته اند و چنارهای مرتفع اطراف عمارت، سایه خود را بر آن می افکنند. از 
هشت طرف خیابان هایی مانند شعاع به این کاخ که تاالرها و ناهارخوری های طاقدار 
متعدد آن به بهترین وجه ساخته و تزیین شده اســت منتهی می شود.« بلوار هشت 
بهشت تنها یکی از این خیابان های شعاعی است. کمی آنسوتر از این خیابان، در فضای 
پشت مسجد جامع عباسی، در محله ای که به محله باغات مشهور بوده، تنها یک باغ از 
دوران قدیم باقی مانده است؛ باغ زره سازان که امروزه درختان کهنسالی ندارد، اما هویت 
تاریخی اش همچنان زیر سایه گنبد با شکوه مسجد جامع عباسی حفظ شده است. 
مانند این باغ، در حوالی میدان آزادی، دانشگاه اصفهان امروز پذیرای یکی از مهم ترین 
باغ های عصر صفوی است؛ باغ هزارجریب یا عباس آباد، باغ بسیار بزرگ و اختصاصی 
شاهان صفوی بوده که با چهار برج کبوترش به خوبی شناخته می شده است. امروزه از 
این چهار برج، دو تا باقی مانده؛ یکی در ضلع غربی دانشگاه اصفهان واقع شده و دیگری 
را همه با نام »برج مرداویج« می شناسند. این برج ها محدوده تاریخی این باغ بزرگ را 

نشان می دهد. در شمال شهر، پارک مقابل ترمینال باقوشخانه، اندکی بیشتر از دانشگاه 
اصفهان شبیه باغ اصلی باقی مانده است. در این مکان که روزگاری معبر ورودی و دروازه 
اصلی شهر در محله طوقچی واقع بوده، باغ بزرگ قوشخانه به عنوان میهمانسرا و اقامتگاه 
موقت صفویه بنا شده بود. در این باغ، قوش ها و بازها و پرندگان شکاری شاه نگهداری می 
شده اند و وجه تسمیه این مکان به همین دلیل است. جملی کارری گردشگر ایتالیایی، 
این باغ و کاخش را در اواخر دوره صفوی از نزدیک دیده و چنین روایت کرده است:» 
در وسط باغ رواق مربعی وجود دارد و حوض مرمرین کوچکی در آن تعبیه شده است. 
از هر طرف رواق، دری به بیرون باز می شود و هرگوشه آن به اتاق کوچک هشت ضلعی 
گنبدداری متصل می شــود. همه گنبدها با تصاویر زیبایی منقش است... در تزئین و 
نقاشی دیوارها و سقف ها، از طال و الجورد استفاده شده است.« در حاشیه زاینده رود 
بین دو پل خواجو و چوبی، در دوره شاه عباس دوم، شهرکی سلطنتی ساخته می شود 
که به عنوان دولتخانه جدید صفوی از آن نام برده می شود. باغ بزرگ سعادت آباد در 
این مجموعه دارای کاخ های بی نظیری مانند آیینه خانه، نمکدان و هفت دست بوده 
است. از این باغ بزرگ امروزه تنها حاشــیه سبز زاینده رود در بلوار آیینه خانه بر جای 
مانده؛ اما آنسوی رودخانه، جایی که پل چوبی به خیابان متصل می شود، فضای سبز 
بزرگ شرکت دخانیات واقع شده است. بر اساس مستندات تاریخی، این فضای سبز با 

نام »باغ دریاچه«، ویژه بانوان حرمخانه سلطنتی صفوی بوده است. 
شاردن می گوید: پل چوبی، این باغ را به باغ سعادت آباد در ساحل جنوبی زاینده رود 

متصل می کرده است.

باغ های صفوی را دریابید؛

یک باغ و هزارجریب

باغ سازی دوران صفوی در اصفهان از شهرت 
جهانی برخوردار اســت. یکی از بزرگ ترین 
این باغ ها، هزارجریب با عباس آباد اســت کــه در انتهای خیابان 
چهارباغ میزبان شاه صفوی بوده. دانشگاه اصفهان امروز بخشی از 
باغ دیروز است: »نمی دانم شما می دانید یا نه که هزارجریب یکی از 
باغ های بسیار زیبا و تماشایی بوده و در عهد پادشاهان بزرگ صفویه 
آبرو و آبادانی مخصوصی داشته اســت. در اطراف باغ و محوطه آن 
ساختمان های خیلی مجلل و با شکوه برای بزرگان و رجال آن عهد 
بنا کرده بودند، به تدریج پــس از آن دوران، هزارجریب و قصرهای 
آن خراب شده و ازمیان رفته و زمین های مرغوبش هم بی استفاده 
مانده است. حاال به طوری که می شــنویم بانک کشاورزی در نظر 
دارد تعمیر و تنقیه و ســدبندی »جوی ســرخ« را که یک جوی 
 بســیار قدیمی و معتبر در زمین های هزارجریب است، دوباره آباد 

کند.«
)روزنامه باختر، سال پنجم، شماره 545:
 21 اسفند1319(

برخی از فضاهای سبز اصفهان کنونی، بازمانده ای از باغ های صفویه است
داستان یک باغشهر

  باغ زرشک و عمارت مجلل آن، آخرین مجموعه سلطنتی صفویه در چهارباغ باال بوده که ابتدا 
به تسخیر تلگراف خانه ایران و انگلیس در می آید و پس از آنکه مدتی به عنوان میهمانسرا از آن 
استفاده شد، سرانجام به تیغ نابودی سپرده می شود. درخت کهنسالی که در عکس می بینید تا همین 
 چند دهه پیش در خیابان چهارباغ باال وجود داشته و از تنه قطور آن به عنوان قهوه خانه استفاده

 می کرده اند.

از بـس که چو دیرینه رفیقان موافق                                                            زان بیم که افتد به میان، طرح جدایي
دانیم غنیمت، من و غم صحبت هم را                                                        غم، دامن من گیرد و من دامن غم را

همه جای اصفهان را خاک و خون گرفته بود. سال 1135ه.ق یکی از بزرگ ترین و زیباترین شهرهای ایران و یکی از امپراتوری های 
جهان، به راحتی و در کمال شگفتی در مقابل سپاه اندک شورشــیان افغان سقوط می کند و به مرور به ویرانه ای تبدیل می شود. 
دانشمندان و بزرگان همگی کشــته می شــوند یا فرار را برقرار ترجیح می دهند و این سرآغازی می شــود برای کشمکش ها و 
جنگ های خانمان سوز در دوره های بعدی و اضمحالل فرهنگ در ایران زمین. در چنین دوره پر آشوبی است که میرزا عبدالباقی 
پا به عرصه گیتی می نهد. او از همان جوانی طبع شعر داشت و ســروده هایش به خاطر همین شرایط بد زندگی معموال حزن آلود 
وافسرده بود. در ســال 1137ه.ق زمانی که میرزا عبدالباقی تنها 10 سال داشــت، محمود افغان حدود 300 تن از بزرگان دربار 
اصفهان را به همراه شاه ســلطان حســین به حضور خود فرا خوانده بود. بوی خون می آمد. به ناگهان دستور قتل عام آنها جلوی 
دیدگان شــاه مخلوع صادر می شــود. میرزا محمد رحیم، پدر میرزا عبدالباقی  که حکیم باشی شاه ســلطان حسین بود نیز در 
میان کشته شدگان اســت. وی طبیب شاه ســلیمان صفوی هم بوده. چندی بعد مادر میرزا عبدالباقی نیز به دیار باقی می شتابد 
و در نهایت وی که در ســنین کودکی بدون پدر و مادر مانده بود، با وجود سختی های بســیار بزرگ می شود. عبدالباقی با همه 
نامالیمی هایی که پدرش در دنیای سیاســت تحمل کرده، بازهم راه او را ادامه می دهد؛ تا آنجا که در زمان نادر شــاه افشــار به 
مقام »حکیم باشی« می رسد و طبق گفته های مورخین، طبیب مخصوص نادر شــاه می شود؛ به طوری که در زمان لشکرکشی 
نادر به هندوستان حضور داشــته است. پس از کشته شــدن نادر و به روی کار آمدن کریم خان زند، چندی نیز حکیم باشی دربار 
او می شود و ســپس به اصفهان باز می گردد و در آنجا به خاطر محبوبیتی که بین مردم داشــته، کالنتر اصفهان می گردد. طبع 
شعر او عالوه بر طبابت، چندین دفتر شعر پدید آورده اســت؛ از جمله مثنوی معروف او به نام »محمود و ایاز«. در عصر عبدالباقی 
شاعران بزرگی در اصفهان زندگی می کرده اند؛ کسانی نظیر مشتاق اصفهانی، عاشق اصفهانی و آذر بیگدلی. طبیب اصفهانی در 
 سال 1171 هجری قمری در سن 44 ســالگی دار فانی را وداع می گوید و در تخت فوالد اصفهان و در تکیه »لسان االرض« دفن

 می شود.

زاده طوفان

قوشخانه یا قوچخانه؟!
ورطانــس یوزوکچیــان، یکــی از 
خلیفه هــای ارمنی جلفــا در دوره 
فتحعلی شاه، وقتی از بناهای اصفهان دیدن می کند، ذکری 
از باغ قوشخانه وعمارت شاهانه آن به میان می آورد که جالب 
توجه است: »...این کاخ به احتمال زیاد مخصوصا جهت خلعت 
پوشیدن یا اعانه دادن ساخته شده است؛ چون از زمان قدیم 
که اصفهان پایتخت بوده تا به حال، هر اندازه اعانه یا هدیه از 
طرف شاهان برای سفیران حاکمان و بزرگان می رسید، مقابل 
این کاخ از آن استقبال می کردند و بعد از پوشیدن خلعت، با 
ساز وبازی های گوناگون مثل ُکشتی و مخصوصا پیکار سخت 
شیران، پلنگ ها، گاوها، قوچ ها که در آن کاخ )که در وسط آن 
باغ واقع شده( مرسوم بوده است؛ لذا آن را باغ قوچخانه می 
گویند. و اما تا به حال این رسم را حفظ نموده. یکبار هم در 
اول دیسمبر)دسامبر(1843 در همان کاخ ناظر بودیم که از 
طرف محمد شاه خلعتی برای حاکم اصفهان معتمدالدوله 
منوچهرخان جهت یک شجاعتی که نشان داده بود و در آن 
روز نه فقط یک پیکار قوچ ها، بلکه پیکارتمام حیوانات انجام 
گرفت؛ ولی از همه وحشت انگیز تر آن منظره  بود که یک شیر 
هار با یک گاو نر پر هیکل پیکار می کرد؛ تا اینکه گاو با همه 

کوشش آخرش به حد مرگ زخمی شد.«

در مسجد جامع عتیق، کتاب تاریخ اصفهان را ورق بزنید
کمتــر بنایــی در 
ایران وجــود دارد 
که مانند مســجد جامع عتیق اصفهان، 
اینچنیــن منســجم و دیدنــی، میراث 
فرهنگی و معمــاری دوره های مختلف 
تاریخی ایران را یکجا در خود جمع کرده 
باشد. این مســجد تاریخی که اساس آن 
به 1200 سال پیش باز می گردد، آثاری 
از سلسله های ساسانی، کارگزاران عرب 
حاکم در اصفهان، آل بویه، ســلجوقیان، 
آل مظفر، ایلخانــی، تیموریان، صفویه و 
قاجار در خود دارد. این مجموعه ارزشمند 
در چهار ایوان یا صفه خالصه می شــود 
که هر کدام از آنها با انبوهی از نشــانه ها و 
میراث تاریخی انباشته شده است. دو گنبد 
نهصد ساله این مسجد، هر یک شاهکاری 
در هنر معماری و استحکام بنا محسوب 
می شــود؛ به طوری که این گنبدهای بی 
همتا پس از گذشت بیش از نهصد سال، 
زیر فشار حوادث تاریخی کمر خم نکرده 
اســت. محراب بی مانند الجایتو، یکی از 

شاهکارهای هنر گچبری ایلخانان مغول در 
مسجد جامع است که تماشای آن را نباید 
از دســت داد. مقبره محمد باقر مجلسی 
و سقاخانه شمع آجینش، از دیگر جاذبه 
های این مکان تاریخی اســت. شبستان 
زمستانی تیموریان یا »بیت الشتا« نیز با آن 
سنگ های مرمر زیبا که در سقف شبستان، 
نور خورشید را به روشنایی زیرزمین تبدیل 
می کنند، بسیار دیدنی است. شبستان های 
صفه صاحب که هر کدام با ســتون های 
قطورش، بیننده را در دل تاریخ پرتاب می 
کند، نشانه هایی از ستون های دوره آل بویه 
با تزئینات آن دوره دارد که تجربه دیدنش 
احساس ویژه ای در انسان ایجاد می کند. 
جالب اســت بدانید بخش هایی از سریال 
تماشایی »ســربداران« در این مسجد و 
در میان همین ستون های قطور تاریخی 
فیلم برداری شده اســت. مسجد عالوه بر 
کتیبه های تاریخی فراوانی که از شاهان 
صفوی و آل مظفر و حتی اشــرف افغان 
دارد، دارای ورودی های متعددی اســت 

که هرکدام با داشــتن درب های تاریخی 
بی نظیر، مسجد جامع را در جایگاه خاصی 
نشانده است. درب شمال شــرقی اما در 
میان سایر آثار تاریخی این مسجد، ارزش 
خاصی دارد؛ زیرا در کتیبه دور آن، اشاره 
به واقعه خاصی شــده است. آتش سوزی 
بزرگی که در ســال 515 ه.ق به دســت 
فدائیان اسماعیلی دامن مسجد جامع را 
گرفت، بخش های زیادی از آن را ویران کرد 
و باعث شد این مسجد به سبک چهارایوانی 
فعلی مرمت شود؛ سبکی که آغازگر موج 
مسجد ســازی به صورت چهارایوانی در 

جهان اسالم گردید.

محمدرضا 
موسوی خوانساری

عجایب 
خانه شاه صفوی

پادشــاه  آن   ...«
 ... را  واالگهــر 
عجایب خانه ای بود که اشیای عجیبه و 
چیزهای غریبه بسیار در آن فراهم آمده 
بود و از آن جمله پوست مار سیاهی که 
بیست زرع طول آن و سه زرع قطر آن 
بود، در آن بود و پوست سام ابرص، یعنی 
سوسماری که چهار زرع طول آن بود، در 
آن بود و چند کله گوسفند در آن بود که 
بعضی شش و بعضی هشت شاخ داشت و 
کله سر آدمی که دو رو داشت در آن بود. 
اما بر آنها روغنی مالیده بودند که هرگز 

نمی پوسید.«

)کتاب رستم التواریخ(

عجایب 
و

غرایب

هشت بهشت اشغال شده!

زاینده رود

مهرداد 
موسوی خوانساری

زاینده رود

زاینده رود

باغ بلبل و کاخ هشت بهشــت که تنها کاخ 
و باغ نجات یافته از مــوج ویرانی های ظل 
سلطانی بوده، در انتهای دوره قاجار مورد تهدید جدی نوادگان او 
قرار داشته است. اما مشــروطه خواهی کم کم باعث بیداری مردم 
و مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر آنان شــده بود: »امروزه که 
حوزه اقتدارات ملی دائما در توسعه و انبساط است و منافع عمومی 
دارد مورد استفاده عموم واقع می شــود، بدبختانه هشت بهشت 
اصفهان، باغ ملی، تفرجگاه عمومی که از دوره ســالطین صفویه 
برای این مقصد تاســیس شــده، هنوز بدون فرمان دولتی مورد 
استفاده های شخصی ســردار اعظم)از نوادگان ناصرالدین شاه( 
است. آیا موقع آن نرسیده که این باغ ملی به ملت بازگشت کند؟ 
آیا زمان احقاق حق نشده؟ آیا تا کی باید اهالی بدبخت اصفهان به 
واســطه فقدان تفرجگاه عمومی، تخت فوالد و قبرستان را محل 
گردش خود قرار دهنــد؟... باغ ملی آنها را ســرداراعظم از جور و 
بی اعتدالی به غصب تصرف کرده. آری پس از آنکه ما قریب شش 
ماه در این حق عمومی و باغ ملی کــه غاصب آن فرمان دولتی در 
دست ندارد، قلم فرسایی کرده و دادرســی ندیدیم، متاسفانه به 
واسطه خویشاوندی وزارت مالیه سابق با غاصب باغ ملی، اقدامات 
ما خنثی و در بوته اجمــال ماند. و از راه بیچارگی موقتا ســکوت 
کرده و عموم را به یک فرج بعد از شــدت وعده دادیم. ...مجددا با 
صدایی رساتر...طرفداران منافع عمومی و جریده مفتش ایران را 
 به یاری خود طلبیده و می نویســیم هشت بهشــت باید باغ ملی 

شود.«
)روزنامه راه نجات، سال پنجم، 
شماره 16: 2 شهریور 1299(

زاینده رود

کارخانه به جای باغ

 پس از ویرانی باغ هــا و کاخ های بی نظیر 
چهاربــاغ بــاال در دوره قاجــار، در ابتدای 
دوره پهلــوی اول، روی ویرانه های آن عمارت هــا کارخانه های 
مدرن اصفهان بنا می شــد. باغ زرشــک و عمــارت مجللش که 
هنوز ســالم مانده بود اما به جای حفظ و حراســت بیشــتر برای 
تاســیس یک کارخانه دیگر کاندیدا می شــود:»امروز در طرف 
جنوب اصفهان یعنــی روی اراضی همان عمــارت مجلل قدیم، 
که کوچک ترین اثری از آنها باقی نمانده اســت، هشــت کارخانه 
معظم)دهش، وطــن، زاینده رود، ریســباف، نخبــاف، نختاب، 
ریســندگی و بافندگی پشم، پاافزار( در دو ســاحل راست و چپ 
زاینده رود مشــغول کار و یا در شرف تاســیس می باشند و برای 
بنای یک کارخانه معظــم دیگر)کارخانه صنایع پشــم اصفهان( 
 نیــز باغ و عمــارت مجلل باغ زرشــک خریداری شــده اســت.
  و اگــر کارخانه عظیــم کاغذســازی نیــز در همان حــدود و

 نواحی تاسیس شــود، می توان گفت که قسمت جنوب اصفهان 
به مراتب آبادتر و آبرومندتر از قســمت شمال آن که مسکن اهلی 
اســت خواهد گشــت. و توان دعوی نمود که همان اراضی خراب 
جنوبِی دیروز اصفهان، فردا مرکز ســعادت اصفهان و بلکه مرکز 
سعادت مادی کشــور ایران خواهد گشت. این همه ترقی در سایه 
تاثیر چه عواملی نصیب این شهر شده است؟ به عقیده ما دو عامل 
مهم یکی امنیت قضائی و دیگر تشــویق. آری یک عامل دیگر نیز 
در کار این ترقــی روزافزون صنعتی اصفهان هســت و آن نتیجه 
صفات جدیت، مآل اندیشی،پشتکار و عشــق به کسب و صنعت 
و مخصوصا صرفه جویــی و جمع کردن مال اســت که با خمیره 
وجود اصفهانی سرشته شــده و ما برخالف کسانی که این صفت 
را مذموم می دانند، به واسطه اینکه نتیجه آن امروز به نفع کشور 
 تمام شده است، بروز آن را از طرف همشهریان خود قابل تقدیس 
می دانیــم.« )روزنامه اخگر، ســال هشتم، شــماره 1133: 

3اردیبهشت1315(

زاینده رود

یک موزه و چهل ستون

اصفهان از زمانی که دارای بلدیه و شهرداری 
سازمان یافته ای شد، تا به امروز هنوز یک 
موزه درست و حســابی ندارد. در زمانی که شــرایط مالی دولت 
اجازه ســاخت موزه ای بزرگ و معظم را برای شهر اصفهان نمی 
داده است، باغ و عمارت چهلستون گزینه مناسبی برای این امر در 
نظر گرفته شــده:»چندی قبل از طرف حکمران محترم به وزارت 
دخله پیشنهاد می شود که عمارت چهلستون، که نگاه داری اش به 
اداره بلدیه واگذار شده است، جهت موزه بلدی تخصیص داده شود 
و اشیای عتیقه از قبیل کاشــی و غیره را که در مساجد و مدارس 
و ابنیه تاریخی موجود اســت، برای آنکه از دستبرد محفوظ بماند 
در عمارت چهلستون جمع آوری نموده ویک موزه بلدی تشکیل 
دهند. اخیرا پیشنهاد فوق از طرف وزارت داخله به تصویب رسیده 
و دســتور اجرای آن در تحت نظر مسیو گدار متخصص عتیقات... 

داده شده است.«
)روزنامه اخگر، سال چهارم،
 شماره 724: 17 اسفند 1310( 

زاینده رود

از سایر باغ های باغشهر اصفهان، نه مانند هشت بهشت 
عمارتی باقی مانده و نه مانند باغ چهلستون، محدوده ای 
تاریخی. امروزه تنها شبحی از آن همه زیبایی بازمانده است 

که البته می توان همان را هم غنیمت دانست

زاینده رود

اصفهانگردی

عکس روز
چهارسوق

قرائتخانه
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دایی به سایپا برگشت
سرمربی نفت تهران برای هدایت سایپا با مسئوالن این باشگاه 
به توافق نهایی دست یافت و در لیگ هفدهم روی نیمکت این 

تیم می نشیند.

مستطیل سبز

دو سال پیش وقتی پرســپولیس در لیگ قهرمانان حاضر بود، با لخویا 
هم گروه شد و در دو بازی رفت و برگشت دو نتیجه متفاوت گرفت. در 
زمستان تهران تیم الدروپ اسیر تیم درخشان شد و با سه گل باخت؛ 
اما در دوحه انتقام گرفت و با ســه گل برنده شد. در بازی برگشت، این 
برانکو ایوانکوویچ بود که روی نیمکت نشست و در اولین بازی آسیایی اش 
با پرسپولیس شکســت بدی را تجربه کرد اما حاال و در دو بازی رفت و 
برگشت یک هشــتم نهایی، برانکو این فرصت را دارد تا از تیم متمول 

قطری انتقام بگیرد.
مطمئنا شرایط فعلی پرســپولیس، با آن روزهایی که پروفسور تازه به 
پرسپولیس آمده بود تفاوت زیادی دارد. البته لخویا تیم قدرتمندی است 
و با کسب 14 امتیاز در مرحله گروهی، بهترین عملکرد را در این بازی ها 
داشت. با این حال توان پرســپولیس برای شکست این تیم در دو بازی 
رفت و برگشت کافی است و برانکو می تواند به انتقامی شیرین فکر کند.

رقابت های جام جهانی جوانان  از 30 اردیبهشت لغایت 21 خرداد ماه 
در کره جنوبی برگزار می شود؛ از همین رو امیرحسین پیروانی بعد از 
دومین بازی تدارکاتی با تیم ملی سنگال، فهرست نهایی خود برای سفر 
به کره جنوبی را اعالم کرد که در این فهرســت دو بازیکن سرشناس از 
پرسپولیس و اســتقالل حضور ندارند تا جوانان ایران با شوک بزرگی 

روبه رو و راهی کره شوند.
کاپیتان اول و دوم جوانان، غایبان بزرگ فهرست نهایی تیم ملی جوانان 
در جام جهانی خواهند بود؛ دو بازیکنی که امید می رفت با درخشش در 
این رقابت ها زمینه موفقیت جوانان ایران را فراهم کنند. رضا کرمالچعب 
به دلیل بازی نکردن در پرسپولیس و امید نورافکن باتوجه به مخالفت 
باشگاه استقالل، با حضور در اردوی تیم ملی جوانان به راحتی از حضور 
در جام جهانی محروم شدند تا فرصتی طالیی را به سادگی آب خوردن 

از دست بدهند.

 برنامه گسترده زردپوشان 
در بازار تابستانی نقل و انتقاالت؛

 روزهای خوش 
در انتظار سپاهان

پیرمرد کروات بعد از نتایج خــوب در هفته های پایانی، 
قراردادش را  با ســپاهان برای دو فصل دیگر تمدید کرد؛ 
با این امید که بتواند یک سپاهان رویایی ساخته و در لیگ 
هفدهم برای کسب ششــمین جام قهرمانی تالش کند. 
محبوبیتی که این مربی در بین سکو ها و طرفداران سپاهان 
داشت، باعث شد کرانچار بیش از همیشه برای قهرمانی 
ترغیب شود و برنامه های گسترده ای برای تقویت این تیم 
در بازار تابستانی داشته باشد. تیمی که در هفته های پایانی 
با دیکته کردن تفکرات تهاجمی به شاگردانش، توانست 
بازی های خوبی به نمایش بگــذارد، برای فصل آتی روی 
خرید حداقل چهار تا پنج ســتاره برنامه ریزی کرد که در 
فهرست مد نظر این مربی و ســپاهانی ها، نام های بزرگی 
دیده می شود؛ از جمله دو ســتاره سرشناس استقالل و 
پرسپولیس که وضعیت چندان مشخصی ندارند و هیچ بعید 

نیست با قراردادی پر سر و صدا راهی نصف جهان شوند.
 اولین گزینه مربی کروات و سپاهانی ها برای تقویت مدافعان 
کناری، رامیــن رضاییان مدافع پرحاشــیه و ملی پوش 
پرسپولیس اســت؛ بازیکنی که زمزمه های حضور او در 
استقالل هم به گوش می رسید، اما تکذیب شد. رامین که 
براساس تفاهم نامه امضا شده با پرسپولیس در هنگام صدور 
رضایتنامه مدعی پیوستن به جمع لژیونرها شد، در حال 
حاضر گزینه نخست کرانچار برای تقویت پست دفاع راست 
محسوب می شود. عالوه بر این مدافع ملی پوش، سپاهانی ها 
از هفته ها قبل روی شرایط کاوه رضایی در اردوی استقالل 
تمرکز کردند تا در فرصت مناسب تور خود را برای صید 
شاه ماهی نقل  و انتقاالت پهن کنند. کاوه که بر اساس اخبار 
این چند روز به خاطر مســائل مالی قرارداد خود، با سران 
استقالل اختالفات زیادی پیدا کرده، جدی ترین گزینه 
داخلی کرانچار برای تقویت خط حمله محسوب می شود؛ 
بخصوص که مسعود حسن زاده هم به دلیل مصدومیت، 

ماه ها قادر به حضور در میادین نخواهد بود.
 سایت روزنامه خبر ورزشی نوشت: تحرکات سپاهانی ها در 
بازار تابستانی معطوف به این دو چهره سرشناس استقالل و 
پرسپولیس نخواهد بود؛ چون خبر می رسد این باشگاه روی 
حداقل سه ستاره سرشناس داخلی دیگر از جمله بختیار 
رحمانی از فوالد، داریوش  شجاعیان از گسترش فوالد، علی  
عبدا... زاده از صنعت نفت و... نیز تمرکز کرده است؛ ضمن 
اینکه به دنبال نهایی کردن قرارداد ســرور جپاروف و دو 
خارجی دیگر نیز هستند تا با در اختیار داشتن تیمی رویایی 
در ورزشگاه زیبای نقش جهان، با حمایت پرشور هواداران 

خود برای قهرمانی ششم خیز بردارند.

پرسپولیس- لخویا؛

برانکو
 در فکر انتقام

فهرست مسافران جوان جام جهانی اعالم شد؛

ایران؛ بدون کاپیتان اول 
و دوم در کره جنوبی

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، در دیدار 
با روسای هیئت های ورزشی و مسئوالن ورزش اصفهان، اظهار 
کرد: به عنوان عضو کوچکی از وزارت ورزش و جوانان، شاهد 
نقش آفرینی هیئت های ورزشی اصفهان در ورزش قهرمانی، 

ورزش همگانی و ورزش بانوان کشور بوده و هستم.
غالمرضا شعبانی بهار افزود: از استان اصفهان و اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان به عنوان استان و اداره کل نمونه در 
کشور یاد می شود. ورزشکاری مانند سهراب مرادی از اصفهان 
قهرمان المپیک شد و این نشان می دهد که زحمت تک تک 

افراد در ورزش اصفهان، خود را در المپیک نشان می دهد.
شعبانی بهار با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در کشورهای 
توسعه یافته گفت: رسالت و فلسفه وجودی همه سازمان های 
ورزشی در دنیا، توسعه ورزش همگانی بوده و ورزش قهرمانی 
محصول چنین تفکری است. وظیفه وزارت ورزش و ادارات کل 
ورزش و جونان استان ها، توسعه ورزش است ولی متاسفانه به 
سمتی رفته ایم که بهترین شــرایط ورزش را در کسب مدال 
می بینیم و به اصطالح مدالیزه شده ایم؛ در حالی که کشورهای 
توسعه یافته که سهم زیادی از مدال ها نیز دارند، توسعه ورزش 
همگانی، ورزش بانوان و خانواده ها را ســرلوحه کار خود قرار 
داده اند و درصد رشد ورزش در بین عموم مردم آنها بیش از 

۵0 درصد است.
رشد گرایش مردم به ورزش همگانی

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: 

یکی از شعارهای اساســی من در ابتدای شروع به کار دولت، 
توسعه ورزش همگانی بود که ورزش بانوان و ورزش خانواده ها 
دو رکن اساســی آن محسوب می شــد. نتیجه این سیاست 
دولت، افزایش آمار پرداختن مردم به ورزش از 10 درصد به 

۹/20 درصد تا پایان سال ۹۵ است.
وی بیان داشــت: طبق اعالم مرکز ملی آمــار ایران، هر فرد 
ایرانی در سال های ۹0 تا ۹2 به طور متوسط 12 دقیقه در روز 
ورزش می کرد که این میزان در پایان سال ۹۵ به 1۶ دقیقه 
در روز رسید. همچنین در انتهای سال گذشته، 44 درصد از 
44 میلیون فرد باالی 1۸ سال در ایران ورزش می کردند که 

حاصل تالش جامعه ورزش است.
شــعبانی بهار اضافه کرد: ما توســعه ورزش همگانی را صرفا 
برعهده هیئت های همگانی اســتان ها نگذاشتیم و در سال 
گذشته نزدیک به هشت میلیارد تومان برای همگانی کردن 

رشته های مختلف در کشور هزینه کردیم.
وی ادامه داد: جای خوشحالی دارد که خیرین ورزشیار استان 
اصفهان رتبه اول کشــور را به دســت آورد. مشارکت بخش 
خصوصی و مردمی در ورزش و توسعه زیرساخت های ورزشی 

در اصفهان واقعا خیره کننده است.
اصفهان از نظر سرانه ورزشی در کشور پانزدهم 

است
شعبانی بهار افزود: با وجود مشــکالت و کمبود منابع مالی، 
استان اصفهان در بخش همگانی، قهرمانی و ورزش بانوان جزو 

استان های مطرح در کشور است. اما در زمینه سرانه ورزشی 
در رتبه پانزدهم کشور قرار دارد و باید فعالیت بیشتری داشته 
باشد. ورزشکاران سازمان یافته استان اصفهان از نظر آماری 
رتبه دوم را به خود اختصاص دادند که موضوع بسیار خوبی 

است.
وی با بیان این مطلب که برای اولین بار در تاریخ ایران بانوی 
ورزشکاری در المپیک صاحب مدال شــد، عنوان کرد: آمار 
بانوان ورزشکار 2۵ درصد است که این موضوع نشان می دهد 
خانواده ها نه تنها به فعالیت ورزشی ایمان آوردند بلکه به آن 
عمل هم می کنند و همه به اثــرات ورزش پی برده اند. تعداد 
باشگاه های ورزشی کل کشور در بخش بانوان و آقایان نسبت 
به سال های گذشــته، رشــد باالی ۵0 درصد و باشگاه های 

ورزشی بانوان به طور اختصاصی رشد ۶3 درصدی داشتند.
شــعبانی بهار گفت: در جلسه شــورای معاونین قرار شد در 
تمامی ادارات کل ورزش و جوانان اســتان ها، معاونت بانوان 
کامال تفکیک شود و با  توجه به نقشی که خانواده در توسعه 
ورزش همگانی و قهرمانی دارد، به صورت یک معاونت مجزا به 
فعالیت بپردازد که این موضوع می تواند امثال کیمیا علیزاده ها 

را در مسابقات افزایش دهد.
وی خاطرنشــان کرد: حمایت های دولت از ورزش همگانی 
باعث جلب توجه نمایندگان مردم در مجلس شــد و بیشتر 
آنها به این نتیجه رسیدند که برای توسعه ورزش همگانی باید 
بودجه خوبی اختصاص یابد. در برنامه ششــم توسعه حدود 
هزار و 441 میلیارد تومان به بودجه ورزش کشور اضافه شد. 
کل بودجه وزارت ورزش در حال حاضر هزار و ۵00 میلیارد 
تومان نیست. سال گذشته این مبلغ ۸00 میلیارد تومان بود و 
امسال با تمام افزایشی که داشته، به هزار میلیارد تومان رسیده 
است. بخش عمده بودجه ورزش کشور قرار است صرف اتمام 
فضاهای نیمه تمام و 20 درصد از آن برای جوانان هزینه شود. 
حدود 2۵0 میلیارد تومان عالوه بر بودجه ای که هر ساله در 
اختیار داریم، به ورزش همگانی، هیئت های ورزشی ورزش 
روســتایی، دانش آموزی، کارگران، جانبازان و بانوان اضافه 
می شــود. این بودجه جزو مالیات بر ارزش افزوده اســت که 

مستقیما به دست ما می رسد.
معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: 
بخش عمده ای از فعالیت ما صرف بررسی گزارشاتی می شود 
که از هیئت های ورزشی استان ها به دست ما می رسد و تک تک 
هیئت های ورزشی اســتان ها را رصد می کنیم. خوشبختانه 
اســتان اصفهان در بخش قهرمانی و همگانی در هیئت های 
 ورزشی ســرآمد بوده و در کل جزو سه اســتان برتر کشور

 است.

دبیر هیئت والیبال استان اصفهان اظهار 
کرد: تیــم رعد پدافند که ســهمیه 
حضــور در لیــگ برتر را کســب 
کرده، تصمیم به تیمداری گرفته 
است.غالمحسین هژبرپور افزود: 
مســئوالن این باشــگاه تصمیم 
گرفته اند با جذب اسپانسر، زمینه 
حفظ این ســهمیه را فراهم کنند و به 
نظر می رسد خبرهای خوشی برای والیبال 
استان در راه باشد.دبیر هیئت والیبال استان اصفهان در مورد وضعیت 
نمایندگان استان در لیگ دسته یک والیبال نیز بیان داشت: هنوز 
زمان زیادی تا شــروع این رقابت ها باقی مانده است اما پیش بینی 
می شــود تیم فرش محتشم کاشــان همانند فصل گذشته در این 
مسابقات شرکت کند. وی یادآور شد: در تالش هستیم شرایط حضور 

یک تیم از شهر اصفهان را نیز در لیگ دسته یک فراهم کنیم.
هژبرپور در پایان به وضعیت ملی پوشان اصفهانی در اردوی تیم ملی 
نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه ملی پوش اصفهانی به نام های 
مســعود غالمی، محمدجواد معنوی نژاد و امیر غفور در اردوی تیم 
ملی حضور دارند و در صورت تایید نهایی کادر فنی تیم ملی، در لیگ 

جهانی شرکت می کنند.

چنــدی پیــش دو ســتاره فوتبــال  در یک 
ســفره خانه خصوصی لوکس و باال شهر 
دیده شــدند. حضور این دو ستاره که 
از بازیکنان خوب و با کیفیت فوتبال 
ایران هســتند، در این ســفره خانه 
خصوصی، باعث می شود توجه افراد 
به آنها جلب شــود. در هر حال یکی از 
این دو ستاره قلیان سفارش می دهد و البته 
وقتی قلیانش آماده می شود و حسابی آن را چاق 
می کند، از دیگر ستاره می خواهد که او نیز قلیان بکشد. اما ستاره دوم زیر 
بار نمی رود. اول ماجرا شوخی به نظر می آید اما پس از چند دقیقه، شوخی 
ســتاره ها با هم به یک جر وبحث جدی تبدیل می شود که از شوخی فراتر 
می رود. بازیکنی که اهل قلیان نبوده، نمی خواهد به هیچ وجه زیر بار قلیان 
کشــیدن برود. در هر حال پس از اینکه صاحب این سفره خانه خصوصی 
)که از دوستان نزدیک این دو بازیکن اســت( متوجه جر و بحث می شود، 

میانجی گری می کند تا این دو بازیکن را آرام کند.
او در نهایت موفق می شود اما هر دو بازیکن از صاحبان سفره خانه می خواهند 
تا موبایل حاضران در سفره خانه چک شود تا مبادا فیلمی از لحظات جر و 
بحث منتشر شــود. صاحبان ســفره خانه هم این کار را می کنند و متوجه 
می شوند کسی از این صحنه ها فیلم برداری نکرده است. البته هر دو بازیکن 
عاقالنه رفتار کرده و به تقاضای میهمانان ســفره خانه خصوصی راجع به 
گرفتن عکس یادگاری در محیط دودآلود پاســخ منفی دادند. در هر حال 
اینکه یکی از دو ستاره اهل قلیان کشیدن نبوده، حسابی مایه امیدواری است!

عقد قرارداد داخلی پرســپولیس با منشــا 
روشــن می کند کــه این باشــگاه 
کــه  اطالعیــه ای  درخصــوص 
فدراسیون فوتبال برای منع جذب 
بازیکن خارجی توســط تیم های 
بدهکار صادر کــرده، تره هم خرد 

نمی کند.
مدیران سرخ بر همان مداری که برای 
خود تعیین کرده اند پیــش می روند. بدون 
شک فدراسیون فوتبال با این اقدام در حال کاستن از محرومیت های 
احتمالی سخت تر در آینده اســت و نمی خواهد وجهه فوتبال ایران 
در فضای بین المللی تخریب شــود؛ اقدامی که اجــرای آن باید در 
اولویت فدراســیون فوتبال باشد و با ســفارش های پشت پرده ای و 
حتی زور نباید عقب نشینی کند. اطالعیه ای که از سوی فدراسیون 
فوتبال صادر شــد، نشــان می داد که این ارگان با وجود ضعف های 
بی شمار اجرایی و کاستی های فراوان در اداره فوتبال ایران که جای 
بحث بسیار دارد، درصدد اقدامی شایسته اســت؛ اما ظاهرا باشگاه 
پرســپولیس هیچ ابایی از عقد قرارداد با بازیکنــان خارجی ندارد و 
می کوشد با دور زدن قانون، همچنان به جذب بازیکنان خارجی اقدام 
کند.پس از اینکه منشا به باشگاه پرسپولیس رفت و با این تیم داخلی 
قرارداد بســت، انتظار می رفت فدراســیون فوتبال در این خصوص 
موضع گیری کند اما ســکوت تنها چیزی بود که از ســئول شنیده 
شد و به نظر می رسد مهدی تاج بار دیگر موضع انفعال پیشه کرده و 

نمی خواهد در فوتبال ایران اقدامی ماندگار انجام دهد.

ســتاره برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید، با 
توجه به درخشــش در این فصل در 
ترکیب کهکشــانی ها، به بازیکن 
مــورد عالقــه خیلــی از تیم ها 
تبدیــل شــده اســت. عملکرد 
خوب کاسمیرو باعث شده است 
که بازیکن برزیلی در وب ســایت 
ترانسفرمارکت با افزایش قیمت قابل 
توجهی مواجه شــود. اول فصــل، قیمت 
هافبک برزیلی 1۶ میلیون یورو بود و حاال با رشــد ۵۶ درصدی به 
2۵ میلیون یورو رسیده است. برخی از بازیکنان رئال مادرید افزایش 
ارزش داشته اند: ارزش ناچو، مدافع اسپانیایی دو برابر شده و از ۵ به 
10 میلیون یورو رسیده است. ارزش واران، مدافع فرانسوی از 30 به 
3۵ میلیون یورو، کارواخال از 2۵ به 30 میلیون یورو، کواچیچ از 20 
به 2۵ میلیون یورو، لوکاس از 10 به 1۵ میلیون یورو و مارسلو از 30 

به 32 میلیون یورو رسیده است.

دبیر هیئت والیبال استان اصفهان:

خبرهای خوشی برای والیبال 
اصفهان در راه است

جر و بحث دو ستاره در سفره خانه

 زور پرسپولیس بیشتر است 
یا فدراسیون؟

افزایش قیمت 9 میلیونی کاسمیرو

منهای فوتبال

حاشیه روز

سوال روز

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در اصفهان:

توسعه ورزش همگانی، سرلوحه کشورهای توسعه یافته است

تیم فوتبال پرســپولیس در حالی به مصاف تیم الوحده امارات 
در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا رفت که در این میان ستاره 

پرسپولیسی ها مد نظر اسپانیایی ها قرار گرفت. 
حضور نمایندگان یارئال اسپانیا در ورزشــگاه آزادی، باعث شد 
تا آقای گل لیگ شــانزدهم در تیررس آنها قــرار گیرد و به این 
 ترتیب نماینده مورد نظر برای جذب این بازیکن دســت به کار 

شود.

پیشنهاد اللیگایی برای طارمی

در حالی که سعد ناطق مدافع عراقی نیروی هوایی به پرسپولیس 11
نزدیک شــده و مشــکلی برای پیوستن به جمع ســرخ ها ندارد، 
سایت های قطری مدام از توافق تیم المریخه با ناطق خبر می دهند. 
المریخه به تازگی به لیگ ستارگان قطر صعود کرده و بودجه مناسبی 
برای خرید ستاره های جدید دارد؛ اما به گفته مدیر برنامه های ایرانی 
ناطق، احتمال اینکه این بازیکن جمعه به تهران بیاید و با پرسپولیس 

قرارداد ببندد زیاد است.

ملی پوش عراقی در یک قدمی پرسپولیس
 خبر ها حاکــی از جدایی مرتضی تبریــزی از ذوب آهن 
است و گفته می شود که مهاجم ذوبی ها منتظر پیشنهاد 
استقالل است.  تبریزی  درباره این خبر گفته  تا زمانی که 
لباس ذوب آهن به تن من بود، به خودم اجازه نمی دادم با 
تیم دیگری صحبت کنم. باید ببینم شرایط چطور پیش 
خواهد رفت! اولویتم ذوب آهن است؛ اما هر کسی دوست 

دارد پیشرفت کند. 

جدایی تبریزی از ذوب آهن؟

لوکا بوناچیچ روزچهارشــنبه با امضای قراردادی، به عنوان ســرمربی 
گســترش فوالد تبریز برای فصل آینده انتخاب شد. بوناچیچ از جمله 
مربیان کروات در فوتبال ایران به شــمار می رود که بیش از یک دهه از 
حضور آنها در فوتبال ایران می گذرد و سابقه هدایت تیم های مختلفی 
را بر عهده داشــته اســت. لوکا بوناچیچ کار در فوتبال ایران را از فوالد 
خوزســتان آغاز کرد. در مقاطعی هم او به عنــوان یکی از جدی ترین 
گزینه های هدایت پرسپولیس بود و در آســتانه حضور روی نیمکت 
سرخپوشان نیز قرار داشت. در ادامه، نگاهی به تیم های تحت هدایت 

لوکا بوناچیچ در ایران خواهیم داشت.
فوالد خوزستان

پای لوکا بوناچیچ در لیگ برتر ســوم به فوتبال ایــران، باز و به عنوان 
سرمربی فوالد خوزستان در ایران مشغول شد. بوناچیچ در اولین فصل 

حضورش در ایران موفق بود و با فوالد در لیگ برتر، سوم شد. 
استقالل اهواز

در لیگ برتر چهارم، لوکا در اهواز ماند اما هدایت آبی پوشان این شهر را بر 
عهده گرفت. حضور در استقالل اهواز برای او و هواداران این تیم خاطرات 
خوبی به جای نگذاشت و لوکا در اوایل نیم فصل دوم از استقالل اهواز 

جدا شد و به لیگ فوتبال آلبانی پیوست.
سپاهان اصفهان

لوکا پس از حدود یک ســال و نیم، بار دیگر به فوتبال ایران بازگشت و 
این بار هدایت سپاهان اصفهان را بر عهده گرفت. بدون تردید بوناچیچ 

موفق ترین دوران مربیگری خود در ایران را در همین دوره در اصفهان 
تجربه کرد. حضور در فینال لیگ قهرمانان آســیا در سال 200۷ و دو 
قهرمانی در رقابت های جام حذفی فوتبال ایران، مهم ترین موفقیت های 
این مربی کروات در سپاهان بود. او در دی ماه 13۸۶ در توافقی دو جانبه 
از سپاهان جدا شد. لوکا پس از چهار فصل، بار دیگر به سپاهان بازگشت 
و در تیرماه 13۹0 برای دومین بار هدایت زردپوشان اصفهانی را به عهده 
گرفت؛ اما این بار همکاری لوکا با سپاهان چندان دوامی نداشت و اواخر 

مهر 13۹0 این مربی از جمع اصفهانی ها جدا شد.  
مس کرمان

لوکا بوناچیچ در سه مقطع هدایت مس کرمان را بر عهده داشت. لوکا آذر 
13۸۸ مربی مس کرمان شد و هدایت این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
را بر عهده داشــت. او همراه با مس از دور گروهی صعود کرد اما در یک 
هشتم نهایی مغلوب ذوب آهن شد و از ادامه رقابت ها بازماند و پس از این 

رقابت ها لوکا هم از مس کرمان جدا شد. 
زمستان 13۹1 مسئوالن مس کرمان بار دیگر هدایت این تیم را به لوکا 
بوناچیچ سپردند. لوکا در دومین حضور خود در کرمان، در پایان فصل به 
همراه تیم مس در رده ششم لیگ برتر قرار گرفت. سومین حضور لوکا 
در مس کرمان در بهمن 13۹2 اتفاق افتاد که نتوانست مس را قهرمان 

جام حذفی کند. 
ذوب آهن اصفهان

لوکا در لیگ برتر ســیزدهم هدایت ذوب آهــن را پذیرفت اما پس از 
یک نیم فصل ناموفق در این تیم، در حالی که سبزپوشــان اصفهانی 
در رده چهاردهــم جدول جای گرفتــه بودند، از این تیم جدا شــد و 
 به فاصله چند روز به کرمــان رفت و هدایت مس کرمــان را بر عهده

 گرفت.

درحاشیه 

بررسی کارنامه لوکا در ایران؛ 

خوب یا بد؟

قاب روز

جام قهرمانی جام حذفی
مسئوالن سازمان لیگ در مراســمی که به یاد شهدای شلمچه در این شــهر برگزار شد، از جام 

قهرمانی مسابقات جام حذفی رونمایی کردند.
فوتبال جهان
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار صدای سالمت گفت: در مسئله ترافیک کالنشهر 
اصفهان با سختی های فراوانی مواجه هستیم و از همین رو نیز سه شنبه های بدون خودرو راه اندازی شد.

علیرضا صلواتی ادامه داد: طرح سه شــنبه های بدون خودرو در شهری اتفاق افتاد که همه چیز آن شکل گرفته بود. 
بهســازی در عرصه های فرهنگ ترافیکی خیلی سخت است چون یک 
اسکلتی شکل گرفته اســت و ما می خواهیم پس از شکل گیری، در آن 
تغییر ایجاد کنیم. وی از تغییر سبک زندگی در مسافرت های شهری نیز 
یاد کرد و عنوان داشت: دو دهه پیش دوچرخه ها 15 درصد در سفرها 
سهیم بودند و اکنون نیز سهم خودروی ســواری به 50 درصد رسیده 
که خیلی زیاد اســت و از طرفی زمانی ما ســفرهای کاری و تحصیلی 
را پیاده انجام می دادیم که این روزها با خودروهای شــخصی این کار 
صورت می گیرد.به عقیده معاون شهردار اصفهان زندگی دوباره ای در 
خیابان چهارباغ جاری شده است که مردم هم باید کمک کنند. صلواتی 
همچنین در پاسخ به علت ورود شهرداری در حوزه ســالمت شهری گفت: متولی امر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی 

است و هر دستگاهی نیز وظیفه خودش را انجام می دهد، اما شهرداری باید هوای شهرش را داشته باشد.

سند2030 از کاپیتوالسیون خطرناک تر است

 امام جمعه اصفهان گفت: پذیرش سند ۲0۳0 خطرناک تر و ذلت بارتر 
از قراردادهای تنباکو و کاپیتوالسیون است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

سهم ۵۰ درصدی خودروها در سفرهای شهری

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهارکــرد: در پارک طبیعــی ناژوان، 
مجموعه های تفریحی و گردشــگری متنوعی همچــون باغ پرندگان، 
آکواریوم ناژوان، باغ خزندگان، تله سیژ، باغ پروانه ها، نمایشگاه صدف و 

حلزون دریایی ایجاد شده است.
حسن شفیعی با اشاره به مشــخصات باغ پرندگان افزود: اصفهان باغی 
است با مساحتی بالغ بر 55 هزار مترمربع که از جاذبه های تفریحی شهر 
اصفهان محسوب می شود. مدیر طرح ســاماندهی ناژوان ادامه داد: باغ 
پرندگان اصفهان یک طرح توســعه دارد که در حال تملک پالک های 
این طرح هستیم. شفیعی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر اتفاقات 
جالبی در باغ پرندگان رخ داده و گونه های خاصی به مجموعه اضافه شده 
است. وی با اشاره به اینکه باغ پرندگان اصفهان، هنوز اولین و زیباترین باغ 
پرندگان در سطح کشور محسوب می شود، اظهارکرد: همچنان بعد از ۲0 
سال فعالیت استقبال زیادی از باغ پرندگان می شود و در ایام نوروز نیز 
یکی از مجموعه های شاخص گردشگری شهر اصفهان به شمار می رود.

یکی از مشکالت شهر اصفهان نامساعد بودن وضعیت معابر شهری اعم 
از کوچه و خیابان هاســت. با توجه به اهمیت این موضوع، شهرداری 
 اصفهان از اوایل ســال ۹۴ طرحی را در قالب نهضت آســفالت آغاز 

کرد.
قابل توجه است که یکی از عواملی که منجر به تصادفات و یا حوادث 
رانندگی می شــود، نبود روکش آسفالت مناســب و یا وجود چاله ها 
در بزرگراه هاســت که به گفته ایرجــی مدیر واحدهــای تولیدی 
و خدمــات فنی ســازمان عمران شــهرداری اصفهان، آســفالت و 
لکه گیری بزرگــراه های مناطق یــک و 1۳ شــهرداری اصفهان، تا 
 پایان سال ۹5 تمام شــده و روکش ســایر معابر نیز در دست اقدام 

است.
به گفته مدیــر واحدهای تولیــدی و خدمات فنی ســازمان عمران 
شهرداری اصفهان، نهضت آسفالت در شــهر اصفهان موجب شد تا 

۹۸درصد از معابر این شهر روکش شود.

فرماندار اصفهان در همایش توجیهی و تبیینی بایدها و نبایدهای تبلیغاتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهرهای شهرستان، با بیان اینکه 10۴6 نفر نامزد شرکت در انتخابات شــوراهای اسالمی شهرهای 1۴گانه 
شهرستان هستند، اظهار کرد: از این تعداد، 71۳ نفر، نامزد شرکت در انتخابات شورای اسالمی کالنشهر اصفهان هستند 

که این بیانگر حجم باالی کار در روند اجرای انتخابات است که جز با همکاری 
و تعامل نامزدها محقق نخواهدشد.احمد رضوانی افزود: مجریان انتخابات 
با توجه به سیاست های دولت، قانون مداری و قانون محوری را باید سرلوحه 
برنامه های خود قرار دهند که این امر تاکنون محقق شده است.رضوانی با 
اشاره به اهمیت بایدها و نبایدهای تبلیغاتی انتخابات، افزود: پرهیز از تحریف 
و تخریب دیگران، رعایت اخالق در تبلیغات، رعایت عدل و انصاف و اخالق 
در مواجهه با سایر رقبا، احترام به رعایت قانون و مقررات، رعایت نظافت شهر 
و محیط زیست و پرهیز از آلودگی های تبلیغات محیطی، ازجمله مواردی 

است که کاندیداها در تبلیغات باید مورد توجه قرار دهند.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه تبلیغات انتخاباتی نامزدها، به صورت کامل رصد می شود، تاکید کرد: نامزدها باید نسبت 

به معرفی محل ستادها، مسئوالن و اعضای ستادهای خود براساس بایدها و نبایدهای تبلیغاتی انتخابات اقدام کنند.

فرماندار اصفهان:

تبلیغات انتخاباتی نامزدها رصد می شود

معماری سبز  که برخاســته از مفاهیم توسعه پایدار است در 
پی ســازگاری و هماهنگی با محیط زیست، یکی از نیازهای 
اساسی بشر در جهان کنونی محسوب می شود.هدف از ایجاد 
ساختمان های سبز، بهبود یافتن آب و هوا، جلوگیری از اتالف 
انرژی مصرف شده جهت سرمایش و گرمایش و جلوگیری از 
اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است. قبل از اینکه 
یک ساختمان سبز خلق شود، مانند هر چیز دیگر به یک خالق 

احتیاج دارد.
ایجاد ساختمان سبز، به سالمت فردی که در آن و در محیط 
اطراف آن زندگی می کند کمک خواهد کرد و باعث رضایت و 

سودمندی آنان خواهد شد.
این موضوع نیازمند کاربرد دقیق استراتژی های تصدیق شده 
در معماری است که استفاده از طبیعت بادوام و منبع مواد با 
کفایت و تکیه بر خورشید برای استفاده های گرمایی و نیروی 
برق و روشنایی روزانه و استفاده دوباره از ضایعات یک اتحاد 
و یکپارچه سازی ساختمانی ظریف، این استراتژی ها را تولید 

می کند.
هدف از ایجاد ساختمان های سبز به تعداد زیاد، بهبود یافتن 
آب و هوا و جلوگیری از اثرات منفی ســاخت و ساز بر محیط 

زیست است.
صرفــه جویــی و بهینه ســازی مصــرف انــرژی و کاربرد 
انرژی های پایدار، در حال حاضر هیچ گونه نقشی در فرهنگ 

ساختمان سازی کشور ندارد.
عالوه بر آن، در ساخت و سازهای مسکونی بخش خصوصی و 

به ویژه مسکن طبقات مرفه، ارقام نسبتا باالیی برای سایر موارد 
ضروری ساختمان و همچنین تزئینات افراطی و بی اصالتی 

صرف می شود که عمدتا به نام »ابزارسازی« مشهور است.
سنت طراحی با توجه به اقـلـیـم بـرای ایجاد آسایش درون 
ساختمان، به قوانین گرمایش محدود نمی شود بلکه در بسیاری 
از اقلیم ها معماران ملزم به طراحی فضایی خنک برای پدید 

آوردن شرایطی مطلوب در داخل ساختمان بودند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این باره می 
گوید: معماری سبز رعایت مسائل اکولوژیک در سطح هر شهر 
است تا مسائل زیست محیطی و آالینده هایی که وجود دارد، 

در کالنشهرها به حداقل برسد.
 سید جمال الدین صمصام شریعت در گفت وگو با ایمنا، یکی 
از ارکان تحقق معماری سبز را صرفه جویی در مصرف انرژی 
و استفاده حداقلی از انرژی های فســیلی دانست و ادامه داد: 
جلوگیری از تردد خودروهای فرســوده در سطح شهرهای 
بزرگ، رعایت مقررات ملی ساختمان بخصوص مباحث مربوط 
به عایق ساختمان ها و مباحث صرفه جویی در مصرف انرژی، از 

اهم مواردی است که با معماری سبز مرتبط می شود.
وی با اشاره به استفاده از انرژی های نو مثل انرژی خورشیدی 
برای تامین برق و آب گرم ســاختمان ها اظهار کرد: برخی از 
کشــورها باوجود اینکه به لحاظ اقلیم، از انرژی خورشیدی 
کمتری برخوردارند، اما در استفاده از انرژی خورشیدی بسیار 

خوب عمل کرده اند.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان، استفاده از 

توربین های بادی برای تامین برق را از دیگر مواردی برشمرد 
که در این رابطه موثراست.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به گونه ای است 
که از یک ســو هنوز بعضی نیروگاه ها از سوخت های  فسیلی 
و مازوت استفاده می کنند و از ســوی دیگرچند سالی است 
که تعویض خودروهای فرســوده به فراموشی سپرده شده؛ 
در حالی که باید این طرح بار دیگر با قدرت بیشــتری آغاز و 

عملیاتی شود.
صمصام شــریعت تاکید کرد: در موتورخانه اماکن تجاری و 
آپارتمان ها باید اصالحاتی به وجود آید تا آالینده ها به حداقل 
برسند و در عایق کاری ســاختمان ها نیز دقت کافی صورت 
گیرد؛ زیرا عایق حرارتی و برودتی ساختمان ها باعث می شود 
میزان شاخصی از مصرف سوخت و آلودگی هایی که در این 

رابطه ایجاد می شود، کاهش یابد.
وی با اشاره به استفاده از بام سبز به عنوان عنصری تاثیرگذار 
در معماری سبز، تصریح کرد: ما ترجیح می دهیم سطح اشغال 
ساختمان ها کم شده و تامین فضای سبز در عرصه پالک ها و 

واحدها تامین شود.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بام سبز مخصوص شهرهایی است که با زمین های کم مواجه 
هستند و نمی توانند فضای سبز را در عرصه تامین کنند؛ اما 
در شهر ما که زمین کافی وجود دارد و بهتر است فضای سبز 

در عرصه زمین ایجاد شود.
وی ادامه داد: بام ســبز بار 
مرده ساختمان را افزایش 
می دهد؛ چون باید تا عمقی 
روی بام خاکریزی شــود و 
با توجه به اینکــه با انجام 
آبیاری سقف ساختمان ها 
ســنگین می شــود، این 
مســئله در فوالد مصرفی 
ساختمان تاثیر می گذارد 
و برای عایق کاری نیز باید 
دقت و حساسیت بیشتری 

به خرج داد.
شــریعت  صمصــام 
یــادآور شــد: در ضوابط 
طــرح تفصیلــی بحــث 

گیاهان ریشه ای قید شــده اســت که ۲0 درصد مساحت 
هر پالکــی باید بــه کاشــت درختانــی  اختصــاص یابد 
 کــه مــی تواننــد ریشــه ای باشــند؛ البتــه نــه در حد 

درختچه!

 باغ پرندگان توسعه 
می یابد

98 درصد معابر سطح 
شهر روکش شد

اخبار

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان:

معماری سبز، رعایت مسائل اکولوژیک در شهرهاست

با مسئوالن

در دیدار شهردار اصفهان با هیئت تجاری و 
دانشگاهی اتریش مطرح شد:

وین آماده همکاری با اصفهان 
در زمینه های مختلف است

شــهردار اصفهان در دیدار با یک هیئت تجاری و علمی 
از وین اتریش، ضمن معرفی کاملی از ویژگی های شــهر 
اصفهان اظهار کرد: اصفهان عــالوه بر وجود آثار تاریخی 
متعدد، عضو بسیاری از ســازمان های بین المللی مهمی 
است که می تواند زمینه را برای برقراری یک دیپلماسی 

فعال فراهم کند.
وی با بیان اینکه اصفهان ثبت جهانــی در حوزه صنایع 
دستی، عضو شبکه شــهرهای خالق جهانی و شهرهای 
دوســتدار کودک جهان اســت، تصریح کــرد: اصفهان 
همچنین به عنوان مرکز منطقه ای شهرهای دانش محور 
نیز شناخته شده که تمام این ظرفیت ها بستری را برای 
تعامل اصفهان با شهرهای جهانی فراهم می کند؛ چراکه 
این شهر تنها مختص به ایران نبوده و متعلق به کل جهان 

است.
جمالی نژاد برند اصفهان را شــهری با روایت های ناگفته 
دانست و افزود: نصف جهان ناگفته های بسیاری درون خود 
دارد. در دیداری که با شــهردار وین طی ماه های گذشته 
داشتیم قرار شد تفاهم نامه های بسیار خوبی میان دو شهر 

وین و اصفهان برقرار شود.
وی با بیان اینکه به طور قطع وین ظرفیت های بســیار 
خوبی در زمینــه های گوناگون بــرای کمک به اصفهان 
دارد، اضافه کرد: اصفهان قرار است به سمت اقتصاد دانش 
بنیان حرکت کرده و حضور شــهرها و کشورهایی که در 
این عرصه کار کــرده اند، می تواند در این زمینه بســیار 

کمک کننده باشد.
شــهردار اصفهان گفت: اصفهان به دلیل اینکه شــهری 
تاریخی است در حوزه توســعه باید بسیار محتاط عمل 
کرده و با حفظ میراث گذشــته خود در این زمینه اقدام 
کند، در این زمینه باید فناوری های نرم را به شهر اصفهان 
آوریم تا میراث گذشته ما دستخوش تغییرات نشود. وی با 
بیان اینکه مسائل زیست محیطی، آلودگی هوا و ترافیک، 
از موضوعاتی است که عالقه داریم با شهر وین همکاری 
کنیم، تاکید کرد: هم اکنون سه محور توسعه را در زمینه 
های گردشگری، دانش و فناوری های نوین و هنر در دستور 
کار خود قرار داده و در این زمینه ها آماده همکاری و بستن 
تفاهم نامه هایی میان شهر اصفهان و وین و شرکت های 
این دو شهر هستیم. جمالی نژاد افزایش توریسم را یکی 
از اهداف شــهر اصفهان ذکر کرد و گفــت: فراهم آوری 
زیرساخت های گردشگری، از دیگر موضوعاتی است که 

می توانیم با شهر وین همکاری کنیم.

در قاب شهر

همه دیوارهای شهر با سرانگشتاِن احساس 
چراغان شده است

با روحانیت

زاینده رود

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

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید.

نمایشگاه طراحی های دیجیتال  » هامون 
بادپر« با عنوان پرتره

گشایش:  جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ، ساعت 16 تا ۲1
ادامه تا پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت، ساعت 16 تا ۲0

خاقانــی،  خیابــان  اصفهــان،  مــکان: 
کوچــه چهارســوقی ها ]خانــه طراحــی 

خطخطی[0۳1-۳6۲۴۳6۹7

تئاتر »غروب ابراهیم«
زمان : تا ۳ خرداد، ساعت 1۹

مکان : خیابان استانداری، تاالر حوزه هنری

در راســتای اعالم نظر صریح رهبر معظم انقالب در ســخنرانی 
روزهای گذشــته خــود در جمع معلمــان و منع اجرای ســند 
ضدفرهنگی و ضداخالقی ۲0۳0 در مدارس ایران از سوی دولت 
یازدهم، طالب و اساتید حوزه های علمیه اصفهان نسبت به امضای 
مخفیانه این سند توســط معاون رییس جمهور و وزیر آموزش و 

پرورش واکنش نشان دادند.
بر این اســاس بیش از هــزار و ۲00 نفر از علما، اســاتید و طالب 
حوزه های علمیه اصفهان، با امضای بیانیه ای در لبیک به اوامر ولی 
امر مســلمین جهان حضرت آیت ا... خامنه ای، امضای مخفیانه و 
اجرای سند شرم آور۲0۳0 توسط دولت یازدهم را که با ارزش های 

اسالمی و اخالق ایرانی مغایرت دارد، محکوم کردند.
آیت ا... ســید کمال فقیه ایمانی از علمای بنام اصفهان نیز با درج 
مرقومه ای ذیل این بیانیه، این اقدام را محکوم کردند. در متن پیام 
این عالم روحانی آمده است: »بســمه تعالی، وظیفه هر مسلمانی 
دفاع از دین و اسالم و عمل کردن به دســتور رهبر معظم انقالب 

مدظله العالی می باشد. سید کمال فقیه ایمانی 1۳۹6/۲/۲0«

 همزمان با محکومیت سند 2030 
از سوی طالب اصفهانی صورت گرفت؛

 واکنش آیت ا... فقیه ایمانی 
به امضای مخفیانه سند آموزشی

در شهر

  ما ترجیح 
می دهیم سطح 

اشغال ساختمان ها 
کم شده و تامین 

فضای سبز در 
عرصه پالک ها و 

واحدها تامین شود

حجت االسالم علیرضا پناهیان در جمع روحانیون مدرسه چهارباغ اصفهان 
اظهار داشت: فعالیت سیاسی از دیگر حوزه ها دشوارتر بوده و رقابت در آن 
به حدی جدی است که بسیاری از جنگ ها در طول تاریخ بر سر همین 

موضوع بوده است.
وی افزود: تقوای سیاسی ارزشمندتر از عرصه فردی است که دین نیز در 
این زمینه ورود پیدا کرده است؛ اگر بخواهیم وارد نشویم بخشی از دین را 
پنهان کرده ایم و نفرین، خود شامل حال ما می شود چرا که سکوت، کمک 

به ظالم برای گرفتن قدرت است.
پناهیان با اشاره به موضوع سند ۲0۳0 یونسکو تصریح کرد: اگر کسی 
نسبت به مسائل سیاسی حساس نبود ولی دغدغه فعالیت فرهنگی داشت 
باید از او سوال کرد که نظرش در مورد سند ۲0۳0 )که به فرموده رهبر 
انقالب غیرشرعی امضا و اجرا شده است(، چیست؟ آیا فرد مد نظر باز هم 
می تواند سکوت کند؟ این افراد اگر سکوت کردند جزو کسانی هستند 
که در زمان امام حسین)ع( صرفا اعالم می کردند»کشتن امام کار خوبی 
نیست«. وی با مطرح کردن این پرسش که اصالح نماز واجب تر است یا 
اصالح سیاسی، بیان داشت: در زمان حضرت امیرالمومنین)ع( وقتی آن 
حضرت با گروهی مواجه شد که نماز مستحب را به جماعت می خواندند، 
آنها را از این کار نهی کرد اما آنها همچنان بر اشتباه خود اصرار داشتند؛ 
بنابراین امام)ع( نیز دیگر به آنها کاری نداشت. اما ایشان برای عزل یک 
استاندار در مقابل حکومت معاویه ایستاد که در این میان بیش از 100هزار 

نفر نیز کشته شدند. 
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: برای من تفاوتی ندارد که چه کسی 
در انتخابات پیروز شود،  باالخره مردم راه حق را انتخاب می کنند اما تفاوت 
در هزینه هایی است که ایجاد می شود. در ایام انتخابات نکته مهم این است 
که حرف های زیادی گفته و شنیده می شود و با توجه به فضای انتخاباتی، 

بهترین فرصت برای روشنگری راه حق وجود دارد.
وی با اشاره به حدیثی که اخالق مردم بیشتر به اخالق حکمرانان خود 
شبیه است تا پدرانشان،  تاکید کرد: در حال حاضر با دولتی مواجهیم که 
در آموزش و پرورش »پشــت پرده« دارد.  اگر دولت در حوزه اقتصادی 
یا سیاسی نیز مسائلی همچون ســند ۲0۳0 داشته باشد، فاجعه است. 
حجت االسالم رییسی ۳0 سال است که زاهدانه زندگی کرده؛ مطمئن 
باشید در مناظره آخر رقبای او اموال خود را اعالم نمی کنند،  حجت االسالم 

رییسی از اموال آنها خبر دارد اما نجابت به خرج می دهد.

حجت االسالم پناهیان:

 فضای انتخاباتی؛ فرصت  مناسبی 
برای روشنگری راه حق
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امام باقر )علیه السالم(:
زمانی بر مردم می آید که امام و پیشوای آنها غیبت می کند.پس خوشا به 

حال کسانی که در آن زمان بر فرمان ما استوار و ثابت قدم باشند.
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لبخندک

نیسان
هیچ وقــت نفهمیدم که اون گوســفند ننر 
برای چی گریه می کرد؟! اصل کیف زندگی، 
نشستن پشت نیسان آبیه. احتماال بقیه گوسفندها با من هم نظرند. 
دو دستی کنار ماشین رو بچسبی و توی سرباالیی و دست انداز هی 
بپری هوا و اســتخون هات صدا بده. چوب درخت بره توی چش و 
چالت و خاک بره تو حلقت، ولی وا ندی. نیسون آبی با اون شمایل 
تانک مانندش، ساالری بود برای خودش و حتی در اساطیر مازندران 
نقش آمبوالنس را هم بازی کرده بود. ســمت ما همه می دونن که 
عروس عمو احمد تو یه شب بارونی، پشت یه نیسان آبی زایید. اصال 
ژن نیسان آبی یه جوری چســبیده به کروموزوم های ما که از 4 تا 
بچه، گوش یکی شون شبیه آینه بغل های نیسان می شه. نیسان آبی 
وانت نیست؛ بولدوزره، در حدی که این پراید وانتی ها رو جاکلیدی 
می کنه می اندازه به آینه جلو که هربار ماشین افتاده تو چاله، پراید 
وانتی تاراق تاراق بخوره به شیشه. تنها ایراد نیسان آبی اینه که بعضی 
از راننده هاش فکر می کنن نامرئی اند. نه اینکه ماشــین آبیه، فکر 
می کنن دارن روی پرده آبی اجرا می کنن و بقیه ماشین ها، آدم ها 
و درخت ها بعدا به تصویر اضافه می شــن. برای همین وقتی دارن 
صاف راهشــون رو می رن، یهو می پیچن، ما درست می خوریم به 
بغل ماشین، اونجایی که نوشته: »مفلوک! کفن که جیب نداره!« له 

می شیم ولی نیسان صحیح و سالمت به راهش ادامه می ده.

۵. همدالن به زمان هایی بــرای تنهایی نیاز 
دارند

این افراد بیشــتر اوقات برای دیگران در دسترس و 
آماده  پاسخگویی هستند. این موضوع باعث می شود 
انرژی زیادی را از دست بدهند و هر از گاهی نیاز به 
زمانی برای تنهایی و بازیابی انرژی از دست رفته خود 
داشته باشند. برای مثال، این افراد ترجیح می دهند 
با خودروی شخصی خود به هر جایی بروند؛ این گونه 
هر زمانی که خواستند، می توانند آن مکان را ترک 

کنند و تنها باشند.
۶. ممکن اســت ایجاد روابط صمیمانه برای 

همدالن سخت باشد
همنشینی و همراهی زیاد ممکن است برای کسانی 
که قدرت همدلی باالیی دارند، سخت باشد. همین 
امر ممکن اســت مانع صمیمیت  آنها در روابطشان 
شــود. آنها در اعماق وجود خود می ترسند که غرق 
رابطه با دوســتان  شــوند و هویت خود را از دست 
بدهند؛ بنابراین برای داشــتن رابطه ای آسان، باید 
از توانایی بازتعریف مفاهیم سنتی رابطه برخوردار 

باشند.
۷. همدالن، هدف خون آشامان انرژی هستند

حساسیت باالی همدالن باعث می شود تا آنها تبدیل 
به طعمه های آسانی برای خون آشامان انرژی باشند. 
این خون آشامان با احساسات منفی خود همچون 
ترس و عصبانیــت، می توانند انرژی و آرامش خاطر 
همدالن را از بین ببرنــد؛ بخصوص خطرناک ترین 
آنها یعنی خودشــیفته  ها که دچار کمبود همدلی 
بوده و فقط به فکر خودشــان هســتند. این گروه 
می توانند احساس بی ارزشــی و بی اهمیت بودن را 
در همدالن ایجاد کنند. از انواع دیگر خون آشامان 
انرژی می توان به قربانی، وراج، پادشــاه غم و غیره 

اشاره کرد.
۸. همدالن می تواننــد به کمک طبیعت روح 

خود را تازه کنند
کارها و دغدغه های روزمره ممکن اســت برای یک 
همدل سنگین باشد. حضور در طبیعت، به همدالن 
کمک می کند تا انرژی از دست رفته  خود را جبران 
کنند. طبیعت می تواند بار سنگینی را که بر دوش 
همدالن قرار دارد، سبک کند. پناه بردن به جنگل، 
دریا و هر جایی که فضای ســبزی داشته باشد، به 
آنها کمک می کنــد تا با انرژی بــه زندگی روزمره 

خود بازگردند.
9.  همدالن قلب بزرگی دارند و بعضی اوقات 

بیش از حد می بخشند
همدالن قلب بزرگــی دارند و تــالش می کنند تا 
زخم های دیگران را تسکین دهند؛ از بی خانمان ها 
و کودکانی که آسیب دیده اند گرفته تا دوستانی که 

احساس نگرانی می کنند.

مهارت زندگی

مردم کشور ژاپن به داشــتن عمر طوالنی در سراسر جهان 
معروف هســتند؛ در حالی که راز موفقیت آنها زیاد پیچیده 
نیست. نگرش فرهنگی این مردم نسبت به مواد غذایی و شیوه 
زندگی کلی، باعث افزایش طول عمر وحفظ سالمت آنان شده 
است . اما عادت هایی که باعث طول عمر این مردم شده است: 

انتخاب  غذاهای مختلف 
یک غذای آماده شده در منزل، شامل ماهی، برنج بخارپز شده 
و نودال های کم چرب و سبزی های بخارپز شده است. این غذا 
همراه است با سوپ میسو یا خمیر سویا؛ یعنی یک نوع ماده 
غذایی که از تخمیر غالت به دست می آید. سپس چای سبز و 

برای دسر میوه تازه میل می شود. 
وعده غذایی غنی از ماهی حاوی اســیدهای چرب ســالم 
امگا ۳ اســت. با مصرف جلبک دریایی و سبزی هایی مانند 
کلم برو کلی، کلم برگ، انواع جوانه هــا و کلم پیچ، عالوه بر 
احساس سیری، آنتی اکسیدان، ویتامین ها و ماده معدنی نیز 
جذب بدن می شود. چای سبز عالوه بر محافظت از قلب، با 
بیماری های مزمن نیز مقابله می کند. اتمام غذا با میوه باعث 
می شــود فرد به خوردن شــیرینی جات حاوی چربی های 

ترانس رو نیاورد. 
معده های کوچک

فرهنگ غذایی ژاپنی بر نحوه ارائه دادن غذا تاکید می کند. آنها 
با آرام خوری از غذا لذت می برند. هر غذا بشقاب خود را دارد 
و به طرز زیبایی چیده می شود. ژاپنی ها بشقاب های خود را 
پر نمی کنند و به محض احساس ۸۰ درصد سیری، از خوردن 
دست می کشند. کنترل داشــتن بر پرس غذا به آنها کمک 

می کند تا وزن خود را حفظ کنند.
صبحانه پرانرژی

صبحانه را وعده خیلی مهمی می دانند که از غذاهای متنوع 
کوچک تشکیل می شود.یکی از اینها سوپ میسو نام دارد که 

غنی از پروبیوتیک بوده و بسیار انرژی زاست. 
پخت سالم

ژاپنی ها از روش های ســالم برای پخت استفاده می کنند.
روش های پخت آنها شامل گریل کردن، بخارپز کردن و آرام 
جوشاندن غذاست. مصرف مواد غذایی تازه و سس های سبک 
نیز ارجحیت دارد. به طورکلــی غذاهایی با این روش پخت، 

باعث احساس سیری و سبکی می شود.

چه عاداتی باعث طول عمر مردم ژاپن شده است؟
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

باغ 
کاغذی

کتاب »فرهنگ در کالم و سیره امیرالمومنین)ع(« از منظر قرآن 
و اهل بیت، چهارمین کتاب گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده 
فرهنــگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه اســت کــه به قلم 

»محمدباقر بابایی طالتپه« به چاپ رسیده است.
در این کتاب، فرهنگ به سبک زندگی برخاسته از اندیشه)عقل 
نظری( و ارزش ها)عقل عملی( تعریف شده که بازنمایی اجتماعی 
آن در قالب آداب، رســوم، هنجارها، الگوها، ارزش ها و اندیشــه 
صورت می گیرد و فرهنــگ علوی به ســبکی از زندگی اطالق 
می شود که بر پایه اندیشه توحیدی و ارزش های برخاسته از قرآن 

و سنت پیامبر گرامی اسالم)ص( و ائمه معصومین علیهم السالم 
و امیرالمومنین)ع( هویت می یابد. این فرهنگ با داشتن شاخص 
رنگ خدایی و معنابخشــی به زندگی، مهم ترین کارکرد خود را 
در زندگی پیروانش با اســتقالل و جهت دهی به رفتارها نشان 
می دهد. آسیب های فرهنگی به واسطه انحراف در مؤلفه اندیشه 
و فکر یا به واســطه انحراف در مؤلفه ارزش ها ایجاد می شــود و 
مهم ترین راهبرد و تدبیری کــه در فرهنگ علوی برای برخورد 
با این آسیب ها پیشنهاد می شود، بصیرت دهی و تبیین صحیح 

ارزش ها و به کارگیری آنهاست.

از آنچه می کنی و آنچه هســتی، شاد 
باش!

شــادی زمانی از راه می رســد که تو از آنچه 
می کنی و آنچه هستی، شاد باشی

انسان های شاد چشم بر اهداف شان دارند،
به انگیزه شان فکر می کنند،

احساسات و موقعیت شان را در نظر می گیرند 
و همه آنها را واقعا خوب می بینند.

)بزرگراه شادی، سلیا هدون(

»فرهنگ در کالم و سیره 
امیرالمومنین)ع(« 

ویژگی های  رفتاری افرادی که 
با دیگران همدلی می کنند)2(
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