
یکی مانده به آخر!
استاندار، رده تخصیص اعتبارات به استان اصفهان را اعالم کرد:

آغاز طرح نهضت حفظ قرآن 
در نیروی انتظامی

8

استاندار اصفهان صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور، با اشاره به محدودیت های مالی موجود 
اظهار کرد: در حالی استان اصفهان به عنوان یک استان برخوردار محسوب می شود که در رده تخصیص اعتبارات، یک استان 
مانده به آخر است. وی با اشاره به ظرفیت هایی که در استان اصفهان وجود دارد، افزود: 12 هزار و 700 پروژه سرمایه گذاری در بخش های 
عمرانی و خدماتی، با اعتبار 105 هزار میلیارد ریال طی سه سال و نیم گذشته انجام شده که نیمی مربوط به بخش خصوصی و نیمی هم 
دولتی است. استاندار اصفهان با اشاره به افتتاح چندین پروژه عمرانی در سفر وزیر نیرو به اصفهان بیان داشت: 30 درصد استان اصفهان 

کویر است، البته این مسئله یک نعمت است که اخیرا متوجه مزایای آن شده ایم و یکی از آنها...

11

امروز بسیاری از 
 کشورهای اسالمی

 »هویت اسالمی« ندارند

رهبر انقالب در دیدار برگزیدگان 
مسابقات بین المللی قرآن کریم:

2

11استان اصفهان، یک استان بسیار مهم برای بسیج کارگری است  4ستاره صائب در آسمان اصفهان

جزایر گرمایی در شهر 
اصفهان مشخص می شود

ادامه در صفحه 11

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری 
معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری 
اظهارکرد: افزایش دمــا در دهه های اخیر و 
شــکل گیری جزایر گرمایی در محیط های 
شهری، موجب کاهش کیفیت محیط زندگی 
شده اســت؛ از سوی دیگر توســعه شهری 
عالوه بر تغییرات دما، بر بارش ها، رطوبت و 
کیفیت هوا نیز آثار قابل توجهی دارد و در گذر 
زمان باعث تغییر شــرایط اقلیمی می شود. 
فریاد پرهیز  تصریح کرد: با ارائه راهکارهای 
شهرسازی، در صدد هستیم تا از بروز شرایط 
غیر قابل برگشــت در افزایش دمای شــهر 
جلوگیری کنیم. مشاور معاونت شهرسازی و 
معماری و رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
شــهری، ادامه داد: تاثیرات اقلیمی و دمایی 
در تعیین محدودیــت های ترافیکی، تعیین 
ضوابط بلندمرتبه ســازی، تعیین کاربری و 
سایر طرح های توسعه شهری، باید به عنوان 
یک اصل بنیادین مورد توجه قرار گیرد. وی 

آزاد شدن انرژی گرمایی زیاد...

کام اصفهانی ها تلخ نمی شود؛

قیمت زولبیا و بامیه ماه رمضان 
۱۱ هزار تومان تعیین شد

صفحه 3

نایب رییس صنف لوازم یدکی استان اصفهان:

 تولیدکنندگان قطعه
  به حداقل ظرفیت رسیده اند

صفحه 3

3

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

افتتاح بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی کشور در اصفهان

ثبت رکورد جدید کاهش مصرف 
نسوز در فوالد مبارکه

3 اجرای تئاتر در سالن های 
مدارس اصفهان

4

اوج حساسیت در هفته ما قبل پایانی لیگ؛

 ذوب آهن به پرسپولیس 
رسید؛ سپاهان به تراکتور

صفحه 10

9

قبرستان زیر نور ماه

طعم آرامش در آغوش تخت فوالد

خرید و فروش قبرستان

در دیار خاموشان
ویژه
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يادداشت
روحانی در یزد

سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان یزد با بیان اینکه سفر استانی روحانی 
بدون هیچ تشریفات اداری به عنوان رییس جمهور انجام می شود، گفت: روحانی عصر 

شنبه )امروز( به یزد سفر می کند.

در حاشیه

بین الملل

روزنامه ایران نوشت: در شــورای فعلی، تعدادی از نمایندگان از هر دو 
جناح در کســوت نمایندگان واقعی مردم عمل کردند و مقابل قوانین 
 و مصوبات شورا و شــهرداری که با منافع شــهروندان در تعارض بود 
ایستادند. برخی از نمایندگان هم بودند که نه تنها از فرصت شورا برای 
افشــای رانت خواری ها و تصمیمات غیرمعقولی که پول شهروندان را 
به جیب تعدادی افراد خاص می ریخت اســتفاده نکردند که گاهی به 
آنها دست دوســتی هم دادند. پس الزم است در این دوره نقدی جدی 
بر عملکرد نمایندگان حاضر در شــورا صورت بگیــرد؛ همچنین باید 
اصالح طلبان در بستن لیست خود توجه ویژه ای به این موضوع داشته 
باشند و حتما تعدادی از اعضای فعلی را کنار بگذارند تا فضا برای خدمت 
 کسانی که می توانند به طور تخصصی به شهروندان تهرانی کمک کنند 

فراهم شود.

حجــت االســالم غالمحســین محســنی اژه ای،معــاون اول قــوه 
 قضائیه شامگاه چهارشــنبه در جمع دانشــجویان دانشکده پزشکی 
 مشــهد در خصوص پرونده یکــی از قاریــان قرآن گفت: شــکایتی 
انجام شده که اثبات این موضوع بسیار بسیار سخت است و با توجه به 
اینکه نیاز به اقرار متهم دارد و چهار نفر شاهد عادل می خواهد در این 
دو مورد چیزی رخ نداده و فقط باید بر اساس علم قاضی رای داده شود 
که این کار را سخت کرده، اما چیزی که در جامعه مطرح است به هیچ 

عنوان صحت ندارد.
 معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: افتخار نظام امروز این است که قوه 
قضائیه ای مســتقل و قدرتمند داریم که می تواند در بسیاری از موارد 
 بدون کشــش و وابســتگی به جناح و طرف خاص به پرونده ها ورود 

پیدا کند.

 حمله هوایی اسراییل 
به حومه فرودگاه دمشق

وزیر اطالعات اســراییل به رویترز گفتــه نتانیاهو به 
مقامات نظامی اسراییل دستور داده هرجا ردی از قاچاق 
تســلیحات ایرانی به لبنان دریافت کردند، سریعا وارد 
عمل شوند. به گزارش نامه نیوز؛ خبرگزاری رویترز به 
نقل از منابع مخالف حکومت ســوریه مدعی شده که 
جنگنده های اســراییلی به یک انبار حاوی تسلیحات 
ارســالی ایران به گره حزب ا... لبنان در حومه فرودگاه 
دمشــق حمله هوایی انجام داده و ایــن انبار را منهدم 
کرده است. این خبرگزاری سخنان » اسزرائیل کاتز« 
وزیر اطالعات اســراییل را بازتاب داده که گفته است 
این اقدام با سیاســت رژیم تل آویو برای جلوگیری از 
قاچاق تســلیحات ایرانی برای گروه حزب ا... لبنان از 
طریق ســوریه انطباق دارد.به گفته این مقام اسراییلی 
که برای دیداری به آمریکا ســفر کرده است بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اســراییل به نیروهای نظامی این 
رژیم دستور داده هر زمان که اطالعاتی مبنی بر قاچاق 
تســلیحات ایرانی از طریق ســوریه به لبنان دریافت 

کردند، سریعا وارد عمل شوند.

ظريف:

نیروی دریایی آمریکا ۷۵۰۰ مایل 
دور از خانه خود چه می کند؟

به گــزارش خبرگزاری مهر، محمد جــواد ظریف طی 
مطلبی در صفحه شــخصی خود در توئیتر در واکنش 
به خبر رســانه های خارجی مبنی بر شلیک اخطار ناو 
آمریکایی علیه یک ناوچه سپاه پاسداران ایران نوشت: 
»نیروی دریایی مــا در خلیج فارس- درســت حدس 
زدید - و نه خلیج مکزیک حضور دارد. سوال این است 
که نیروی دریایی آمریکا ۷۵۰۰ مایل دور از خانه خود 

چه می کند؟«

هشدار به ترامپ
جام نیوز:روزنامه آمریکایی »واشنگتن تایمز« با انتشار 
گزارشی تحت عنوان »ترامپ باید مانع از میل شدید ایران 
به مواد و ابزار بمب های هسته ای شود« به دروغ پردازی 
در رابطه با برنامه هسته ای ایران پرداخته است. واشنگتن 
تایمز نوشت: اگر فعالیت های هسته ای ایران آن چنان 
بوی بدی دارد که مانند ماهی مانده در آفتاب است، آقای 
ترامپ باید به جای آنکه بینی خــود را بگیرد، از خرید 

کیک زرد توسط ایران جلوگیری کند.

اصالح طلبان بعضی از 
اعضای فعلی شورای 

شهر را نامزد نکنند

توضیح سخنگوی قوه 
قضائیه  درباره پرونده

قاری معروف

واکنش ابوطالبی به سخنان ريیسی:

 احمدی نژاد هم این طور سخن 
می گفت 

حمید ابوطالبی، معاون سیاســی دفتر رییس جمهور از سخنان 
حجت االسالم رییسی در صداوسیما انتقاد کرد.

به گزارش »انتخــاب«؛ ابوطالبی در صفحه  توییتر خود نوشــت: 
مدعیــان »کاروکرامــت«، عجب جامعه ســیاهي را در کشــور 
به تصویرکشــیدند: فقر،بیچارگي،گرســنگي، تحقیــر، بحران 

بیکاري،فالکت،فساد،نزاع میان قوا و...
وی افزود: اگرانتخاب شــوندهم ظاهرا مي خواهند همه کارهاي 
انجام شده توسط این دولت را دوباره انجام دهند! بهتر بودقبل از 

قضاوت! قدري بیشترتحقیق مي کردند.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور اضافه کرد: مسئول دولت هاي 
نهم و دهم هم همین گونه و با همین سیاه نمایي ها سخن مي گفت.

حاال وزراي آن دولت،گرد»کار و کرامت« جمع آمده اند.سرنوشت 
آن چه شد؟این تذهبون؟

هاشمی طبا در برنامه انتخاباتی اش در شبکه يک:

 کسی که وعده پول می دهد
 دارد  رای می خرد

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری گفت: به 
هیچ وجه مایل نیستم وعده ای بدهم که قابل اجرا نباشد.

به گــزارش »انتخاب«؛ ســیدمصطفی  هاشــمی طبا، کاندیدای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در برنامه انتخاباتی 
تلویزیونی که از شبکه اول سیما پخش شد، گفت: من به هیچ وجه 
مایل نیستم وعده ای بدهم که حتی قابل اجرا نباشد.وی افزود: اگر 
کسي بگوید اگر من رییس جمهور شــوم، فالن قدر پول مي دهم 
مثل این است که همین االن پول دهد، یعني به نوعي خرید راي 

هست.
وی با تشــکر از شــورای نگهبان برای احــراز صالحیتش، افزود: 
از اینکه شــورای نگهبان با تدبیر مقام معظم رهبری نســبت به 
 برگزاری انتخابات بــه وجه مطلوب اقدام کردند، ســپاس گزاری 

می کنم.

حمله جلیلی به روحانی و واليتی:

 در انتخابات قبلی
 یک تفکر را به جامعه القا کردند 

سعید جلیلی در همایش حمایت از سید ابراهیم رییسی، به شدت 
از روحانی و والیتی انتقاد کرد. به گزارش »انتخاب«؛ جلیلی ضمن 
اشــاره به والیتی و جلیلی گفت که کارنامه تفکــر این دو، مقابل 

ملت است. 
جلیلی گفت: آقای روحانی و والیتــی در انتخابات قبلی تفکری را 
به جامعه القا کردند که مدعی بود با این مســیر می توان مشکالت 
را حل کرد؛ کارنامه اش مقابل ماست. برخی ادعای کاهش هزینه 
را دارند، اما این سرمایه های نظام است که کاهش پیدا می کند. در 
سرمایه های ملی بتن ریخته و به خارج منتقل کردند اما خودشان 
می گویند طــرف مقابل به متن برجام پایبند نیســت.  بگویند در 
کشــاورزی، صنعت و معدن چه ارمغانی برای کشــور آورده اند. 
نمی توان یک باره طرح مسکن مهر را تعطیل کرد و هیچ جایگزینی 

نیز برای آن پیشنهاد نداد.

خودزنی به سبک وزیر ارشاد 
احمدی نژاد!

روزنامه جوان به نقل از سیدمحمدحســینی، وزیر ارشــاد دولت 
احمدی نژاد نوشــت:علت بی توجهی به امر فرهنگ در مناظرات 
و تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاســت جمهوری در رسانه ملی 
اهتمام نداشــتن به اهمیت محوری فرهنگ و دســت کم گرفتن 

این حوزه است.
به گزارش نامه نیوز،  وی گفت: نکته بعدي این اســت که موضوع 
فرهنگ متاســفانه هنوز به مطالبه عمومي درنیامده است، یعني 
مردم هنوز به این آگاهي نرسیده اند که ریشه مشکالت شان بیش 
از همه، فرهنگي است. جالب است که وقتي افراد به ظاهر فرهنگي 
هم به شوراي شهر و مجلس فرســتاده مي شوند هیچ کدام خود را 
موظف به پیگیري امور فرهنگي مردم نمي دانند و اهالي فرهنگ 

هم براي فرهنگ کاري انجام نمي دهند.« 
وي در ادامه توضیح داد: »وقتي روي سبک زندگي تاکید مي شود 
یعني اینکه این موضوع تاثیر مستقیم بر همه امور جامعه دارد. اگر 
رسانه ملي به اهمیت این مســئله واقف نیست پس دیگر از مردم 
چه انتظاري مي رود. رسانه ملي یکي از متولیان امر فرهنگ سازي 
در جامعه اســت، اما ظاهرا به نقش و جایگاه خود آن طور که باید 

واقف نیست.« 
وزیر اســبق فرهنگ و ارشــاد اســالمي ابراز امیدواري کرد که 
حداقل مباحث فرهنگــي در جریان مناظــرات اجتماعي مورد 
توجه قرار گیرد. وي اصالح طلبان را صرفا در اســتفاده ابزاري از 
هنرمندان در ایام انتخابات موفق دانســت و به این اشاره کرد که 
 هیچ جریان سیاسي در کشور برنامه جدي و مشخصي براي فرهنگ 

ندارد.

عکس روز

 الريجانی
 در حرم حضرت شاهچراغ)ع(

رییس مجلس شورای اسالمی در بدو سفر به شیراز به زیارت حرم 
مطهر حضرت شاهچراغ)ع( و سید میر محمد)ع( رفت.

انتخابات

رســول منتجب نیا، فعــال سیاســی گفت:احتمال 
کناره گیری آقای قالیباف به نفع رییسی باالست؛ چرا 
که قالیباف تجربه های شکست گذشــته را دارد و در 
دو دوره انتخاباتی شکست خورده؛ این در حالی است 
که بحث های اخیر مطرح نبوده است. موضوع امالك 
نجومي خواه ناخواه ضربــه اي بر حیثیت آقاي قالیباف 
وارد کرد و او در موضوع حادثه پالسکو نیز زیر سوال رفته 
است. از این رو به نظر مي رسد که افکار عمومي ذهنیت 
چندان مثبتي نسبت به قالیباف نداشته باشند. او در دو 
دوره انتخاباتي رقابت کرده و در این راستا هزینه هاي 
سنگیني را صرف کرده است. اگر او در صحنه بماند، بعید 
است که راي اول جناح اصولگرا را به دست آورد. حتي 
این احتمال نیز وجود دارد که با وعده و توافق هایي، آقاي 
قالیباف به نفع رییسي کناره گیري کند.آقاي ابراهیم 
رییسي اما چهره اصلي جناح اصولگراست. اصولگرایان از 
آن جهت انتخابش کرده اند که تصور مي کنند، مي تواند 
آراي مردم را به ســمت خود جذب کند.او چهره  مورد 
توجه و اعتماد نظام است و از قدیم در سمت هاي قضائي 
کار کرده و هنوز نیز ارتباط دارد با این حال آقاي رییسي 
این پتانسیل و ظرفیت را ندارد که افکار عمومي را به نفع 

خود تحریک و آرا را جذب کند.

عضو شورای نظارت بر صدا و سیما گفت: برای هر یک از 
نامزدهای ریاست جمهوری بیش از هزار دقیقه برنامه های 
مختلف تلویزیونی برنامه ریزی شده و همه این برنامه ها از 
عدالت و تساوی برخوردار است.  سید احسان قاضی زاده 
هاشــمی در حاشیه نشست کمیســیون ویژه تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوری تاکید کــرد: حقوق همه 
نامزدها به صورت علی السویه رعایت خواهد شد و به حکم 
قانون و بر اساس نظارت کمیسیون تبلیغات انتخابات بر 
اساس عدالت و برابری رسانه ای شاهد عدالت و برابری در 
تمام برنامه نامزدها اعم از تولیدات تلویزیونی، مستندها 
و حتی بخش های خبری هستیم. عضو شورای نظارت 
بر صدا و ســیما گفت: در این روند کمیسیون نظارت بر 
انتخابات، نظارت کاملی را اعمال کرده و خواهد کرد و تا 
به حال هم در این مدت شاهد عملکرد بسیار مثبت رسانه 
ملی بودیم و تعامل مناسبی که با کمیسیون نظارت بر 
تبلیغات انتخابات داشته اســت. عضو شورای نظارت بر 
صدا و سیما تصریح کرد: برنامه ریزی برای زمان بندی 
تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی نامزدهای 
ریاست جمهوری مساوی و عادالنه است و اعتدال کاملی 
در همه بخش ها حتی بخش های خبری برای آنان ایجاد 

شده است.

تحلیل منتجب نیا از سبد رای قالیباف و ريیسی:

 اصولگرایان در نهایت به سمت 
رییسی می روند

قاضی زاده هاشمی :

 عدالت رسانه ای 
رعایت شده است

توصیه زيباکالم به روحانی برای ايام تبلیغات:

انکار نکن!
باقری لنکرانی:

رییس جمهور قادر به دفاع 
از عملکرد دولت نیست

صادق زیباکالم گفت: آقاي روحاني گزینه مورد حمایت 
اصالح طلبان در انتخابات آتي اســت. جریان مخالف 
دولت از ابتداي روي کار آمــدن دولت تخریب هایي را 
علیه دولت مطرح کردند و به طور طبیعي این انتقادات 
در مناظرات انتخاباتي و ایام تبلیغات نامزدها به اوج خود 
خواهد رســید. از این رو نحوه برخورد آقاي روحاني در 
مناظرات اهمیت ویژه اي پیدا مي کند. آقاي روحاني باید 
تغییراتي اساسي در نحوه تبلیغات انتخاباتي، مناظره ها و 
سخنراني هایش داشته باشد. او در وضعیتي است که هیچ 
یک از نامزدهاي انتخاباتي با آن مواجه نیستند و آن اینکه 
چهار سال رییس قوه مجریه بوده است. مخالفان او سعي 
خواهند کرد که از این ابزار علیه او استفاده کنند و نشان 
دهند که دولت هیچ دســتاوردي براي کشور نداشته 
است. رقباي روحاني به بیکاري و رکود اشاره مي کنند و 
سعي دارند که از پنجره اقتصاد وارد شوند و علیه او موضع 
بگیرند؛ بنابراین خیلي مهم است که آقاي روحاني چه 
دفاعي از خود مي کند. اگر او صرفا مسائل را انکار کند و 
بگوید که بیکاري مقدارش کمتر از چیزي است که رقبا 

مي گویند، به ضررش خواهد بود. 

به گزارش فارس؛ کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت 
دولت نهم در نخســتین جلسه ســتادهای انتخاباتی 
حجت االسالم رییسی در اســتان فارس اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران با تکیه به اصل والیت فقیه و 
حاکمیت دینی می تواند یک نظام پاسخگو به نیازهای 
مردم باشد. لنکرانی با انتقاد از عملکرد برخی مسئوالن 
اظهار داشت: افرادی بودند که به اسم اصول و انقالب در 
عمل رویه دیگری را در پیش گرفتند و ما امروز از این افراد 
گله مندیم.وی افزود: کشور ما در دوران اخیر با چالش های 
زیادی مواجه شد، تا آنجا که دولت فعلی خود اذعان دارد 
که نتوانسته مشکالت را حل کند. عضو شورای مرکزی 
جبهه پایداری انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: نمود این 
مسئله این است که رییس جمهور و معاون اول آن با هم 
در صحنه انتخابات حاضر شده اند؛ چراکه حضور اسحاق 
جهانگیری در رقابت های انتخاباتی نشــان می دهد که 
رییس جمهور قادر به دفاع از دولت خود نیست و دولت 
کارنامه قابل قبولی نداشته است، به همین دلیل معاون 
اول دولت هم آمده اســت تا کمک حال رییس جمهور 

باشد.

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح 
پنجشنبه در دیدار اســاتید، قاریان و حافظان برگزیده سی و 
چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم از ۸۳ کشور 
جهان، هویت اســالمی را مانع از دخالت و ســلطه دشمنان 
خواندند و با اشــاره به هدف جبهه کفر برای نابود کردن این 
هویت ایمانی خاطرنشــان کردند: معارف قرآنی نجات بخش 
و ســازنده زندگی مقتدرانه و عزتمندانه امت اسالمی است و 

باید به گفتمان رایج و روشن در جوامع اسالمی تبدیل شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای تالش برای ترویج و فهم قرآن را از 
بزرگ ترین حسنات دانســتند و با تاکید بر لزوم ادامه یافتن 
حرکت قرآنی در کشــور، افزودند: متاســفانه ما ملت های 
مسلمان و کشورهای اسالمی از قرآن دور افتاده ایم و با مفاهیم 

واقعی آن ناآشنا هستیم.
ایشان، »کفر به طاغوت و ایمان به خدا« را نمونه ای از مفاهیم 

مهم و هویت ساز قرآنی خواندند و خاطرنشان کردند: تاکید بر 
»هویت ایمانی« به معنای جنگیدن یــا عدم ارتباط و تبادل 
نیست، بلکه به معنای مرزبندی و اســتقالل است تا هویت 
ایمانی بتواند خود را در مقابل »هویت طاغوت و کفر«، حفظ 

کند و به پیشرفت خود ادامه دهد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، گرفتاری امروز امت اســالمی را 
»سلطه فرهنگ، اقتصاد و سیاست غرب« خواندند و افزودند: 
امروز بسیاری از کشورهای اسالمی، »هویت اسالمی« ندارند 
و اگرچه مردم عامل به نماز و روزه هستند اما به دلیل فقدان 
هویت جمعی و اسالمی، دشمنان قادر به دخالت در فرهنگ، 
باورها، اقتصاد، سیاســت و روابط اجتماعی آنها هستند و در 

میان مسلمانان، جنگ و تنافر ایجاد می کنند.
رهبر انقالب اسالمی، فهم و عمل به اصل قرآنی »ایمان به خدا 
و کفر به طاغوت« را تحول ســاز و موجب عزت امت اسالمی 

دانستند و افزودند: امروز دنیای کفر به دنبال نابود کردن هویت 
اسالمی در هر نقطه از دنیاست.

ایشــان، دور بودن از قرآن را موجب سوء استفاده دشمنان و 
تزریق بی ایمانی، وابســتگی و الابالی  گری دانستند و گفتند: 
وضع امروز دولت ها و کشــورهای اسالمی در مقابل آمریکا و 
صهیونیسم و غارتگران، ناشی از دوری از قرآن است و اگر به 
قرآن و هویت اسالمی نزدیک شویم، همه این مشکالت رفع 
خواهد شد. حضرت آیت ا... خامنه ای نقش هنرمندان، شاعران 
و نویســندگان را در ترویج مفاهیم قرآنی برجسته خواندند و 
خاطرنشــان کردند: تبدیل کردن مفاهیم قرآنی به گفتمان 
عمومی در میان مردم، با همت اهــل دل و اهل دین، کاری 
شدنی و در دسترس است. ایشان با اشاره به مهجوریت قرآن 
کریم در دوران طاغوت و رونق یافتن جلسات و معارف قرآنی 
در ایران به برکت انقالب اسالمی، افزودند: امروز ما مفتخریم 
که مردم و جوانان ما عالقه مند به آشنایی با قرآن هستند و در 
هر نقطه از کشور که جلسات قرآنی برگزار شود، جوانان فراوانی 
از آن استقبال می کنند. رهبر انقالب اسالمی، کار برای قرآن 
را تمام نشدنی خواندند و با تشکر از دست اندرکاران برگزاری 
مسابقات قرآن، افزودند: باید همه مردم، خانواده ها و جوانان 
با قرآن مأنوس و از منافع انس با قرآن بهره مند شــوند. پیش 
از سخنان رهبر انقالب اســالمی، حجت االسالم والمسلمین 
محمدی، نماینده ولی فقیه و رییس ســازمان اوقاف و امور 
خیریه گفت: سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کریم با شــعار »یک کتاب، یک امت« بــا حضور نمایندگان 
قرآنی ۸۳ کشور دنیا و ۴۰۰ شخصیت قرآنی، حافظان، قاریان، 
داوران، محققان و پژوهشگران برگزار شد. وی افزود: برگزاری 
نمایشــگاه قرآنی و همچنین همایش پژوهش های قرآنی و 
تجلیل از شهدای انقالب اسالمی به ویژه شهدای مدافع حرم از 

مهم ترین برنامه های جنبی این دوره از مسابقات بود.
در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و برگزیدگان مسابقات 
بین المللی قرآن کریم، آیاتی از کالم ا... مجید را تالوت کردند.

 تبديل کردن مفاهیم 
قرآنی به گفتمان 
عمومی در میان 

مردم، با همت اهل 
دل و اهل دين، کاری 
شدنی و در دسترس 

است

رهبر انقالب در ديدار برگزيدگان مسابقات بین المللی قرآن کريم:

امروز بسیاری از کشورهای اسالمی، »هویت اسالمی« ندارند

سخنگوی نیروی انتظامی ضمن ادای احترام به 
شهدای مرزبانی ناجا، گفت: بی شک مسئولیت 
این حوادث بر عهده دولت پاکســتان است و 
پلیس تا تعیین تکلیف این وضعیت، موضوع 

را پیگیــری کرده و پیگیری جدی دســتگاه 
دیپلماسی کشورمان را نیز خواهان است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ســردار سعید 
منتظرالمهــدی اظهارداشــت: در پی حمله 

ناجوانمردانه شماری از تروریست ها که هماره 
مترصد ضربه زدن و ناامن کردن کشور عزیزمان 
ایران هســتند،  تعداد 9 تن از مــردان مرد و 
حارثان و حافظان مرزهای کشورمان به شهادت 

رسیدند .
وی افزود: بی شک مسئولیت این دست حوادث 
بر عهده دولت پاکستان است و قطعا پلیس تا 
تعیین تکلیف این وضعیت موضوع را پیگیری 

می کند و از دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز 
خواهان پیگیری جدی این موضوع هستیم.

سخنگوی نیروی انتظامی ادامه داد: ساعاتی 
پس از این اتفــاق، فرمانــده مرزبانی نیروی 
انتظامی در منطقه حاضر و طی جلساتی با طرف 
پاکستانی ضمن اعالم مراتب اعتراض خود، آنها 
را مسئول این ناامنی دانسته و خواهان پیگیری 

این موضوع شد.

درخواست ناجا از دستگاه دیپلماسی برای پیگیری 
حادثه میرجاوه
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 بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشــور با ظرفیت تولید ۱۰ مگاوات برق ، با حضور
 حمید چیت چیان، وزیر نیرو در بخش جرقویه سفلی در ۶۵ کیلومتری جنوب شرق 

مرکز استان اصفهان به بهره برداری رسید.
این نیروگاه با هزینه ای بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال در طول هفت ماه، با سرمایه گذاری 

شرکت برق و انرژی غدیر و مشارکت یک شرکت یونانی احداث شده است. این نیروگاه از 
۳۹ هزار صفحه خورشیدی با ابعاد ۶۵/۱  در ۹۸ سانتی متر تشکیل شده که در مساحتی 

بالغ بر ۲۰ هکتار نصب شده است.
تولید برق این نیروگاه با خط اختصاصی به طول ۵/۳ کیلومتر به پست ۶۳ کیلو ولت 
جرقویه متصل شده و با عقد قراردادی ۲۰ ســاله تمام برق تولیدی این مجموعه به 
سازمان انرژی های نو )سانا( به صورت تضمینی فروخته شده است. برای ساخت این 
نیروگاه ۳۰ درصد از توان و تولید داخلی استفاده شده و قرار است در طرح توسعه آن از 

ظرفیت های داخلی استفاده شود.
برای ساخت سایر نیروگاه های خورشیدی کشور از صفحه های ثابت استفاده شده، 

 اما نیروگاه خورشیدی جرقویه اصفهان با ســامانه های ردیابی خورشیدی به صورت 
 تک مرحله ای ســاخته شــده اســت؛ بنابراین صفحات خورشــیدی این نیروگاه
  به صورت خودکار آفتــاب را ردیابی می کنند و به ســوی خورشــید تغییر جهت

 می دهند.
آخرین نیروگاه بزرگ خورشیدی کشور نیروگاه هفت مگاواتی خلیج فارس همدان بود 

که بهمن ماه سال گذشته و در دهه فجر به بهره برداری رسید.
وجود ســاالنه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی، مناطق بادخیز، دامداری های زیاد و شــبکه 
جمع آوری زباله مکانیزه، استان اصفهان را مستعد گسترش انواع انرژی های تجدید پذیر 

کرده است.

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت؛

افتتاحبزرگترین
نیروگاهخورشیدیکشوردراصفهان

ثبت رکورد جدید کاهش مصرف نسوز در فوالد مبارکه
مدیر مرکز تعمیرات نســوز فوالد مبارکه گفت: مصرف نســوز فوالد مبارکه در 
فروردین امسال به ۶/۲۵ کیلوگرم برتن مذاب، کاهش یافت. رکورد قبلی مربوط به 

فروردین ماه سال ۹۵ و به میزان ۶/4 کیلوگرم بر تن مذاب بود.
مجلسترحیمتولیدملی

دردانشگاهاصفهان!
دانشجویان دانشــکده های اقتصاد، علوم تربیتی و ادبیات دانشگاه 
اصفهان، یکی از ۱۰ دانشگاه برتر کشــور، این بار با گرامیداشت یاد 
و خاطره کارخانه های تعطیل  شده کشور در سال های اخیر، مرگ 

تولید ملی را به مردم و مسئوالن تسلیت گفتند.

عکس نوشت

قیمتانواع
DDR4Memoryحافظهرم

بازار

کافه اقتصاد

نامه گمرک به سازمان توسعه تجارت؛

وارداتپوشاک
بدونثبتبرند،قاچاقاست

معاون فنی و امور گمرکی گمــرک اعالم کرد: واردات 
پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این 
کار تنها شرکت های ثبت شده و نمایندگی های مجاز 

می توانند اقدام کنند.
فرود عسگری، در نامه ای به مجتبی خسروتاج، رییس 
سازمان توســعه تجارت تصریح کرد: هرگونه واردات 
پوشــاک به کشــور به صورت تجاری صرفــا از طریق 
دریافت گواهی فعالیت، مطابق شــرایط دستورالعمل 
نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت 
های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مجاز است؛ 
در غیر این صورت قاچاق تلقی شده و برابر مقررات با آن 
برخورد خواهد شــد. در ادامه این نامه، عسگری تاکید 
کرده که وزرات صنعت، معدن و تجارت فهرست برندها 
و گواهی های صادره برای نمایندگی به انضمام فهرست 
ثبت سفارش صادره را جهت اقدامات بعدی به گمرک 
ایران اعالم کند. گمرک ایران با برگزاری جلسات مستمر 
با متولیان اصلی پوشاک و نساجی به این نتیجه رسید 
که واردات منسوجات به خصوص پوشاک تنها از طریق 
نمایندگی های ثبت شده صورت گیرد و دیگر افراد به 

صورت شخصی نمی توانند اقدام به این کار کنند.

هشداردرمورداستفاده
ازتخممرغهایقهوهای

انجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه دار ایران از شهروندان 
خواست  از خریداری هرگونه تخم مرغ قهوه ای که دارای 
بســته بندی غیرمجاز و فاقد کد بهداشتی دامپزشکی 
هســتند، خودداری کنند.  این انجمن طی اطالعیه ای 
درباره عرضه تخم مرغ های غیربهداشــتی در بازار به 
شهروندان هشدار داد. در این اطالعیه آمده است:بنابر 
اهمیت فوق العاده مســائل بهداشــتی و سالمتی در 
خصوص تخم مرغ های قهــوه ای تحت عناوین محلی، 
رســمی، دو زرده و ...  از شــهروندان تقاضا می شــود 
  از خریــداری هرگونه تخــم مرغ قهــوه ای به صورت 
غیر بسته بندی و یا در بســته بندی های غیر مجاز که 
فاقد کد بهداشتی دامپزشکی هستند خودداری کنند.

براســاس این گزارش، تخم مرغ های قهوه ای مجاز به 
مصرف، صرفا داخل بســته بندی هــای دارای پروانه 
دامپزشکی که در بسته بندی استاندارد و فاقد محتویات 

کاه، کلش و... است، قابلیت خریداری و مصرف دارند.

نایب رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان بــا بیان اینکه تفاوت اقلیم، 
 باعث گرانی قیمت گوجــه فرنگی در بازار شــده اســت، گفت: قبال 
گوجه فرنگی از شهرستان جیرفت وارد بازار می شد، اما در حال حاضر از 

بوشهر و دیگر استان ها در بازار عرضه می شود.
 محمد صادقی ریاحی با اشاره به گران شــدن قیمت گوجه فرنگی در 
بازار و اینکه امیدواریم تــا هفته آینده نگرانی ها دربــاره گرانی گوجه 
فرنگی کمتر شــود، افزود: تفاوت اقلیم ، افزایش تقاضا و کاهش عرضه 
برای بازار میوه و تره بار زیان هایی دارد که گرانی قیمت گوجه فرنگی در 
بازار کنونی حاصل این زیان هاست. نایب رییس اتحادیه میوه و تره بار 
اصفهان تصریح کرد: از هفته آینده گوجه فرنگی از کازرون، بوشــهر، 
 دزفول و اهواز وارد اصفهان می شود و قیمت گوجه فرنگی در بازار کاهش

 پیدا می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان اصفهان از تصویب 
نرخ ۱۱ هزار تومانــی برای زولبیا و بامیه در اتاق اصناف مرکز اســتان 
اصفهان خبر داد. به گزارش ایمنا؛ روح ا... چلونگر در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: براساس قانون، اتحادیه گز وشیرینی موظف بود که نرخ 
زولبیا و بامیه را به اتاق اصناف پیشنهاد دهد.وی با اشاره به اعالم به موقع 
نرخ پیشنهادی این شیرینی برای بررسی های کارشناسی، بیان داشت: 
خوشبختانه برای نخستین بار نرخ پیشنهادی، دو ماه پیش از رسیدن ماه 
مبارک رمضان به کمیسیون اعالم شد تا کمیسیون اقتصادی نیز فرصت 
کافی برای بررسی و آنالیز قیمت های پیشنهادی در اختیار داشته باشد.
وی  تصریح کــرد: با همکاری خــوب اتحادیه و برای رعایت شــرایط 
اقتصادی همشهریان، تمام کارشناسان به ثابت ماندن قیمت زولبیا و 

بامیه همچون سال قبل عدم افزایش قیمت این شیرینی رای دادند. 

نایب رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

تفاوتاقلیم،باعثگرانی
گوجهدربازارشدهاست

کام اصفهانی ها تلخ نمی شود؛

قیمتزولبیاوبامیهماهرمضان
۱۱هزارتومانتعیینشد

فارس: نایب رییس صنف لوازم یدکی اســتان اصفهان گفت: 
طی سال های اخیر، مشــکل رکود موجب کم شدن ظرفیت 
تولیدکنندگان قطعه در استان و کشور شده است و بسیاری از 

واحدها به حداقل ظرفیت تولید خود رسیده اند.
رضا آقاباباگلی در افتتاحیه نمایشگاه لوازم و قطعات اتومبیل 
اصفهان با اشاره به ویژگی های این نمایشگاه  اظهار کرد: اصفهان 
قطب صنعت کشور است  از همین رو، قطعات خودرو با بهترین 

کیفیت و کمترین قیمت در این استان تولید می شود.
 وی در ادامــه افزود: نمایشــگاه قطعات خــودروی اصفهان

 یکی از مطرح ترین نمایشگاه های این صنعت بوده  و دلیل آن 
 نیز خوش درخشیدن تولیدکنندگان اصفهانی در این صنعت

 است.
نایب رییس صنف لوازم  یدکی استان اصفهان تصریح کرد: در 
طول سال های اخیر معضل قاچاق در کشورهای چین و ترکیه، 
عرصه را بــرای تولیدکنندگان قطعه تنگ کــرده و وضعیت 
اقتصادی کشور نیز موجب شده تا مشکالتی بر سر راه تولید 
ایجاد شــود. آقاباباگلی همچنین ابراز داشت: صنعت قطعه 
اصفهان، عیار خود را در زمان  جنگ و در زمان تحریم به  خوبی 
نشان داده و در آن زمان های ســخت و در زمان نبود واردات، 
اجازه ایجاد هیچ خللی در بازار را نداده، اما در حال حاضر به دلیل 

قاچاق با مشکل مواجه شده است.

نایب رییس صنف لوازم  یدکی استان اصفهان با ابراز امیدواری 
نسبت به نام گذاری امسال به سال تولید و اشتغال عنوان کرد: 
دولت اگر شــعار امســال را جدی بگیرد و در راستای تولید و 
اشتغال قدم بردارد بسیاری از مشکالت صنعت حل خواهد شد.

آقاباباگلی با اشاره به معضالت تولید در کشور گفت: در حال 
حاضر هزینه های تولید بیش از درآمد شده و اکثر فعالیت های 

تولید از صرفه خارج شده است.
وی عدم همکاری اداراتی چون مالیات و بیمه را مسبب بسیاری 
از مشکالت دانست و عنوان کرد: اداره مالیات با اتکا به تعداد 
دستگاه های حاضر در یک کارگاه برای آن مالیات تعیین می کند 

و هیچ نگاهی به حجم رکود موجود در بازار ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کم بودن 
نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم اجاره نشینی را افزایش 
داده است، گفت: دولت باید نرخی برای خرید مسکن و اجاره 
بهای خانه ها تعیین کند تا شهروندان بتوانند طبق درآمدهای 
اقتصادی خود بدون تحمیل فشــارهای اقتصادی، مسکن 

مناسب انتخاب کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از وضعیت رکودی موجود 
در بازار مسکن، اظهار داشت: رکود موجود در این بازار خرید 
و فروش مسکن را راکد کرده اســت. وی با اشاره به افزایش 
نرخ اجاره بها، افزود: با توجه به رکود حاکم در بازار مسکن، 
انتظار می رود نرخ اجاره بها نیز ثابت باشد، اما متاسفانه برخی 
دالل بازی ها اجاره بها را هر ساله و گاهی در بازه زمانی کمتر 

دستخوش تغییر می کند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با تاکید بر 
اینکه افزایش مداوم نرخ اجاره بها نشان از ضعف نظارت هاست، 
تصریح کرد: گرانی های رخ داده در بــازار اجاره بها به نوعی 
است که تحرکی را در بازار مسکن و رونق تولید مسکن ایجاد 
نمی کند. وی با بیان اینکه کم بودن نقدینگی و کاهش قدرت 
خرید مردم اجاره نشینی را افزایش داده است، تاکید کرد: تنها 
راه پیش روی دولت برای ساماندهی به وضعیت اجاره بها در 
کشــور نظارت بر نرخ ها و کمک به مردم برای افزایش توان 

خرید خانه است.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم با ارائه 
تسهیالت ارزان افزایش یابد، افزود: تسهیالت دهی در حوزه 
مسکن در حال حاضر کارآمد نبوده و با روش هایی که در این 
رابطه در نظر گرفته شده از جمله ودیعه گذاری و همچنین نرخ 
سودهای غیرمنطقی نمی تواند ساماندهی بازار را منجر شود. 
وی با بیان اینکه هزینه اجاره بهای مسکن با در آمد شهروندان 
همخوانی ندارد، اظهار داشت: دولت باید نرخی برای خرید 
مسکن و اجاره بهای خانه ها تعیین کند تا  شهروندان بتوانند 
طبق درآمدهای اقتصادی خود بدون تحمیل فشــارهای 

اقتصادی ، مسکن مناسب انتخاب کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:

افزایشاجارهنشینیباکمشدننقدینگیمردم

مسکناصناف

نایب رییس صنف لوازم یدکی استان اصفهان:

تولیدکنندگانقطعه،بهحداقلظرفیترسیدهاند

 ADATA DDR4 ای دیتا
XPG CL15 2133MHz  8Gb

235,000
تومان

230,000
تومان

 ADATA DDR4 XPG CL15 ای دیتــا 
2133MHz 16Gb

405,000
تومان

440,000
تومان

 G.SKILL Ripjaws V 8Gb جــی اســکیل
2400MHz CL15

255,000
تومان

250,000
تومان

سکه تمام بهار آزادی
11,840,000 ریال)طرح جدید(

6,800,000 ریالنیم سکه

3,790,000 ریالربع سکه

2,550,000 ریالسکه یک گرمی

0 1,170,64 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمتسکهوطال

سکه 

پیش از این شهردار اصفهان در نشست خبری آخرسال خود 
در اسفندماه ســال ۹۵ وعده داده بود که به زودی جلسه ای 
ترتیب خواهد داد تا به طــور ویژه دربــاره اقدامات قرارگاه 

اقتصادمقاومتی شهرداری گزارش بدهد. 
جذب ساالنه ۴ میلیارد تومان اعتبارات پژوهشی 

برای طرح های شهرداری اصفهان
مســئول پژوهش معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه شهرداری اصفهان ساالنه حدود 4 میلیارد تومان 
اعتبارات پژوهشی جذب طرح های خود می کند، گفت: سال 
گذشته قرارداد پژوهش ۸۰ پروژه شهرداری با هزینه ای بالغ بر 

یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نهایی و اجرا شد.
ابراهیمیان در جلسه راهبردی و هم اندیشی قرارگاه اقتصادی 
شهرداری اصفهان با استادان دانشــگاه آزاد خمینی شهر، با 
اشاره به اینکه معاونت برنامه ریزی در مجموعه معاونت های 
هشتگانه شهرداری اصفهان قرار دارد، افزود: این معاونت دارای 
چهار مدیریت مطالعات و پژوهش، برنامــه ریزی و بودجه، 
آموزش و تشــکیالت و بهبود روش ها و فناوری اطالعات و 

ارتباطات اســت. وی با بیان اینکه اخیرا مرکز فناوری های 
نوین نیز در شــهرداری اصفهان راه اندازی شده است، تاکید 
کرد: معاونت برنامه ریزی درنظــر دارد کارهای اجرایی خود 
را علمی و دقیق انجام دهد؛ به گونه ای که طرح ها مبتنی بر 
نتایج مطالعات باشد. وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در 
سال گذشته هدف گذاری پژوهش روی ۱۰۰ پروژه را داشت، 
تصریح کرد: خوشبختانه قرارداد پژوهش ۸۰ پروژه با هزینه 
ای بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نهایی و اجرا شد.

مســئول پژوهش معاونت برنامه ریزی شــهرداری اصفهان 
با تاکید بر اینکه در ســال جاری نیز این قبیل پــروژه ها را 
هدف گذاری کردیم، گفت: شهرداری اصفهان از پایان نامه های 
خوب به خصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی استقبال می کند.

به گفته ابراهیمیان، شــهرداری اصفهان بالغ بر 4۰۰ پایان 
نامه را در بحث اقتصــاد مقاومتی حمایــت مالی و معنوی 
کرده است. وی تاکید کرد: شهرداری اصفهان ساالنه حدود 
4 میلیارد تومان اعتبارات پژوهشــی را برای طرح های خود 

جذب می کند.

تحقق تولید و اشتغال در شــهرداری اصفهان با 
اجرای سیاست های غیرمستقیم

دبیر قرارگاه اقتصادمقاومتی شــهرداری اصفهان نیز در این 
جلســه با تاکید براینکه برای اجرایی کردن شــعار تولید و 
اشتغال، شهرداری به طور غیرمستقیم می تواند نقش داشته 
باشد، گفت: شهرداری اصفهان برای اجرایی شدن پروژه های 

خود اعتباراتی برای پژوهش آنها درنظر گرفته است.
محمدرضا جانثاری با اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفته 
درخصوص پیاده سازی سیاست اقتصاد مقاومتی در شهرداری 
اصفهان حول ۱۰ محور طی سال گذشته، اظهار داشت: اگر 
اقدامات صورت گرفته در شهرداری از این چارچوب خارج شود 
ما از اقتصاد مقاومتی انحراف داشته ایم؛ بنابراین از سیستم 

شهرداری خواهش کردیم که این محورها را رعایت کند.
وی با اشاره به محورهای دهگانه در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
که سال پیش در شهرداری اصفهان اجرایی شد، بیان داشت: 
عدم خرید و مصرف جنس خارجی مشابه کاالی تولید داخل 
و قرارگرفتن نام کاالهایی که نمونه آن در کشور وجود ندارد 
بر کارتابل شــهرداری اصفهان محور نخست تحقق این مهم 
در شــهرداری اصفهان اســت. به عنوان نمونه ساالنه صدها 
میلیون تومان پول در شــهرداری برای خرید کود خارجی 
مصرف می شد که اکنون از پتانسیل داخلی بهره می گیریم و یا 
قراردادن نام سموم گیاهان روی کارتابل این مجموعه به دلیل 

نبود مشابه مناسب آن در کشور است.
دبیر قــرارگاه اقتصادمقاومتی شــهرداری اصفهان اصالح 
الگوی مصرف، صرفه جویی و جلوگیــری از افراط و تفریط 
)از جمله در نیروی انسانی، ســاختمان، تجهیزات و ...( را از 
دیگر شــاخص های اجرایی اقتصاد مقاومتی در شــهرداری 
اصفهان عنوان کرد و بیان داشــت: محور سوم؛ دانش بنیان 
بودن اقدامات اصلی در سیستم شهرداری است که باید پشت 
پروژه هایی همچون سالن اجالس، مترو و ... موضوع علم وجود 
داشته باشــد. جانثاری مدیریت صحیح منابع مالی را محور 
چهارم برنامه های اقتصاد مقاومتی شهرداری اصفهان اعالم 
کرد و گفت: ما باید روی ۲۷۰۰ میلیــارد تومان منابع مالی 

شهرداری و امانت مردم، مدیریت درستی داشته باشیم.
وی ادامه داد: مدیریت منابع انرژی، هماهنگی بین دستگاه ها 
برای هم افزایی بیشتر، شفاف ســازی مباحث مالی و پولی و 
همچنین اصالح نظام درآمد از دیگر شــاخص های اقتصاد 

مقاومتی در شهرداری اصفهان است.
دبیر قرارگاه اقتصادمقاومتی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
امروز دیگر نمی توان شــهرها را از طریق ساخت و ساز اداره 
کرد، گفت: ما باید از طریق شــیوه های به روزدیگر،  شهر را 
اداره کنیم. دبیر قرارگاه اقتصادمقاومتی شهرداری اصفهان 
در ادامه با اشــاره به شعار امســال مقام معظم رهبری  با نام 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، اظهار داشت: برای اجرایی 
کردن این شعار نباید در ساختار شهرداری افراد اضافی را وارد 
کنیم و شهرداری اصفهان در این حوزه به طور غیرمستقیم 
 و بیشتر از مسیر مستقیم می تواند در تولید و اشتغال نقش

 داشته باشد.

جلسه راهبردی و هم اندیشی قرارگاه اقتصادی شهرداری 
اصفهان با اساتید دانشگاه آزاد خمینی شهربرگزارشد؛

اصالحات مقاومتی!

دبیر قرارگاه 
اقتصادمقاومتی 

شهرداری اصفهان 
اصالح الگوی 

مصرف، صرفه جویی 
و جلوگیری از افراط 

و تفریط  را از دیگر 
شاخص های اجرایی 
اقتصاد مقاومتی در 
شهرداری اصفهان 

عنوان کرد

شامگاه چهارشنبه )6  اردیبهشت(،  جلســه راهبردی و هم اندیشی قرارگاه اقتصادی  زاینده رود
شهرداری اصفهان با اساتید دانشگاه آزاد خمینی شهربرگزارشد. مسئول پژوهش معاونت 
برنامه ریزی شهرداری اصفهان و نیز دبیرقرارگاه اقتصاد مقاومتی شهرداری در این جلسه، از اقدامات شهرداری 
اصفهان در زمینه  اجرایی کردن منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی که شعار دوسال گذشته ایشان بوده 

و دغدغه رهبرمعظم انقالب در حوزه اقتصاد و تولید ملی را نشان می دهد، سخن گفتند.
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يادداشت
»فکه« منتشر شد

شماره ۱۶۸ ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاســی »فکه« ویژه اردیبهشت ۹۶ به 
چاپ رسید. در این شماره از ماهنامه، مطالبی با عناوین »راهکاری برای انتخاب فرد 

اصلح«،»سال۹۶؛ نمایش اقتدار سیاست و اقتصاد ایران« و...  به چاپ رسیده است. 

راديو

چهرهها

درشهر

صــدای شرشــر آب، نــوای 
گوش نــواز نی، وزش نســیم 
شبانه اردیبهشت ماه و مقبره 
بی همتای صائــب، همه و همــه، اولین شــب صائبیه را به 
یک خاطره شــیرین تبدیل کرد. از دو مــاه پیش که طرح 
مرمت مقبره صائب اجرایی شــده بود، این مکان تاریخی و 
فرهنگی چنین شبی را انتظار می کشید؛ شبی که با حضور 
اصفهانی های مشتاق رنگ و بوی دیگری یافت؛ به ویژه اینکه، 

شب صائب با خواندن اشعار این شاعر پارسی گوی نیز همراه 
شد. در کنار شعرخوانی و اجرای دکتر اسماعیل آذر، سخنان 
دکتر حسن بلخاری در زمینه تناسب حکمت ایرانی و شعر 
پارســی نیز نقل مجلس بود. روند مرمت مقبره صائب که از 
اســفندماه با کندی پیش می رفت، چند روز مانده به شروع 
شب های صائبیه ســرعت گرفت و به شکل مطلوبی به اتمام 
رســید. هرچند فضای محدود پیشــخوان مقبره، ظرفیت 
پذیرش همه عالقه مندان به شعر و ادب پارسی را ندارد، اما 

در اولین شب صائب، از همه فضاهای ممکن استفاده مطلوبی 
شده بود. انتقاد اصلی به مسئولین دیروز است که باغ بزرگ 
و تاریخی صائب را چند دهه پیش تخریب کرده و ساختمان 
کتابخانه مجاور مقبره را به شکل امروزی اش گسترش دادند. 
حاال تنها یک محوطه کوچک در اختیار مجموعه صائبیه قرار 
دارد. اما چند وقتی اســت که زمزمه های احیای صائبیه به 
گوش می رسد. هرچند آزادسازی زمین های اطراف مقبره 
چندان آسان به نظر نمی رسد اما ظرفیت های پنهان در این 
مکان، می تواند هر غیرممکنی را ممکن سازد. مزار سیصد و 
پنجاه ساله صائب تبریزی، این بزرگ ترین غزل سرای عصر 
صفوی، با معماری زیبا و فضاسازی دلربا، می تواند خیلی زود 
به یکی از پاتوق های اصلی شعر و ادب اصفهان و ایران بدل 
شود. اتفاقا دکتر آذر در افتتاحیه همین شب اول، خبر خوش 
افتتاح یک پاتوق ادبی دیگر را هم داد. خانه استاد جالل الدین 
همایی، اصفهان پژوه و استاد برجســته ادبیات و فقه که از 
دوره قاجار تعمیر و مرمت شده اســت، امروز با عنوان خانه 
شعر و ادب افتتاح شده و به زودی به پاتوق شاعران و اهالی 
فرهنگ تبدیل خواهد شد. شب اول صائبیه با بی نظمی هایی 
در زمینه اجرا و پذیرایی نیز همــراه بود. قطعی مکرر صدا و 
صدای ناهنجار پرواز  دوربین های پرنده، لطافت فضا و طعم 
شیرین شعر پارسی را اندکی خدشه دار می کرد؛ به ویژه اینکه 
مقبره صائب هنوز در میان اصفهانی ها ناشناخته است وگرنه 
شب اول صائبیه بسیار شلوغ تر از این می شد؛ در این صورت 
اجرای چنین برنامه ای با هدایت فعلی امکان پذیر نخواهد بود. 
صائبیه در میان یک بوســتان عمومی واقع شده و نمی توان 
ورود و خروج مردم را به خوبی کنترل کرد. در همین شــب 
اول هم مسئولین جلسه به زحمت از ورود عموم جلوگیری 
می کردند؛ با این همه، تداوم چنین جلساتی بی شک فضای 
بی رونق و راکد ادبی و فرهنگی اصفهان را جانی دوباره خواهد 
بخشید و خونی تازه به رگ شعر و ادب اصفهان وارد خواهد 
کرد. باید امیدوار بود که چراغ باغ صائب دیگر خاموش نشود 
و مقبره مهجورش در تاریکی بــی توجهی فرو نرود؛ هرچند 
صائب چون ستاره ای درخشان در آسمان فرهنگ اصفهان 

همیشه تابنده خواهد ماند. 

مجموعــه »ترنــم زندگی« که شــامل 
قطعاتی از توصیه های رهبر انقالب هنگام 
جاری کردن خطبه عقد اســت، منتشر 
شد.مجموعه صوتی »ترنم زندگی« شامل 
قطعاتی از توصیه های حضــرت آیت ا... 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی، 
به زوج های جوان هنــگام جاری کردن 
خطبه عقد است که از ابتدای ماه مبارک شــعبان از رادیو جوان 

منتشر خواهد شد.
این مجموعه توصیه ها در حوزه ســبک زندگی اســالمی ایرانی و 
شامل عناوینی نظیر توصیه به ازدواج های ساده و بدون تشریفات، 
ضرورت سازش زن و شوهر در زندگی مشترک، پرهیز از جهیزیه 
و مهریه های سنگین و... است. مجموعه صوتی »ترنم زندگی«، در 

موسسه فرهنگی اکسیر پژوهش تولید شده است.

تا۱۳ارديبهشتماهبرپاست؛

 آثار نقاشان »لوتوس« 
در گالری نگاه نو

دوازدهمین نمایشگاه نقاشان لوتوس در گالری نگاه نو 
برگزار شده است.

به گزارش ایمنا، دوازدهمین نمایشگاه نقاشان لوتوس، 
به ارائه آثــاری از هنرجویان پیمان شــیخ االســالم 
می پردازد. در این نمایشگاه آثار نقاشی عاطفه امیریان، 
خاطره تقی پور، الهام حامدیان، گلناز رامین فر، بهنوش 
شجاعت، فرناز صفا، آرزو صفوی، شــیوا عجمی، الهه 
عرفا، آیدا فرهادی، مریم معینــی، هویا میرمقتدایی، 
مریم نجفی، بهاره یاوری و یاســمین سراقی نمایش 

داده خواهد شد.
دوازدهمین نمایشگاه نقاشان لوتوس دیروز ساعت ۱۷ 
افتتاح شد و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه 
می توانند تا ۱۳ اردیبهشــت ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ به 
گالری نگاه نو، واقع در خیابان آبشــار ســوم، خیابان 

مسرور، کوی شماره ۳ )باغ ارم( مراجعه کنند.

 رونمایی از کتاب »قلعه ُتل« 
در هنرسرای خورشید

کتاب »قلعــه تُل« نوشــته »اردشــیر صالحی«، در 
هنرسرای خورشید رونمایی شــد. اردشیر صالح پور، 
استاد دانشگاه و پژوهشــگر تاریخ و هنر است که از او 
کتاب های»تاریشــا با موضوعیت اشــکفت سلمان«، 
»نارسینا با موضوعیت کولفرح«، »اسب بوی مشروطه 

می دهد« و »تفنگ نه دال« منتشر شده است. 
وی دربــاره هدف خــود از تألیف کتــاب »قلعه تل« 
می گوید: » از کودکی دلبســتگی های زیادی به قلعه 
تل داشته ام. همیشه در خانواده ما از قلعه تل نام برده 
می شد و البته با مردم قلعه تل نیز قوم و خویشی هایی 

داریم. 
قلعه تل همیشــه شــکوه و هیمنه خاصــی در تاریخ 
بختیاری داشته اســت و مردان و زنان بزرگی در این 
خاک زیسته اند. من فکر می کنم قلعه تل در یک محاق 
خاموشی و فراموشی قرار گرفته است. هدف اصلی من 
از تالیف این کتاب این بــوده که یکبار دیگر قلعه تل را 

معرفی کنم. 
قلعه تل شایســتگی این را دارد که جامعه ایرانی آن را 
بشناسند. نخستین زمینه های یکجانشینی بختیاری 
و استقرار در دوره محمد تقی خان چهارلنگ، در اینجا 

اتفاق افتاده است.«

پخش توصیه های رهبر انقالب به 
زوج های جوان از رادیو جوان

 مریال زارعی؛ دستیار حاتمی کیا 
در »پرواز به وقت شام«

مریال زارعی، دستیاری ابراهیم حاتمی کیا در ساخت فیلم تازه اش 
را بر عهده گرفت. ابراهیم حاتمی کیا این روزها 
در کشور ســوریه مشــغول آماده سازی 
جدیدتریــن فیلم خود با نــام »پرواز به 
وقت شام« است. تاکنون حضور هادی 
حجازی فر و بابک حمیدیان به عنوان 
بازیگــر در این فیلم ســینمایی قطعی 
شده است. بر اساس آخرین گزارش ها، در 
این فیلم سینمایی قرار است مریال زارعی 
به عنوان دســتیار ابراهیم حاتمــی کیا در گروه 
کارگردانی فعالیت کند. ابراهیم حاتمی کیا که ســال گذشته به 
کشور سوریه رفت، قرار است جدیدترین فیلم خود را در این کشور 
جلوی دوربین ببرد. تهیه کنندگی »پرواز به وقت شام« را محمد 

خزاعی بر عهده دارد.

علت فوت عارف لرستانی به مرجع 
قضائی اعالم شد

مسعود قادی پاشا، مدیر کل پزشکی قانونی استان 
تهران، از تعیین علت فوت عارف لرســتانی  
و اعالم آن بــه مرجع قضائــی خبر داد. 
مدیرکل پزشــکی قانونی استان تهران 
اظهارداشــت: در پی درگذشت عارف 
لرستانی و درخواست مرجع قضائی برای 
تعیین علت فــوت وی، با نمونه برداری و 
انجام آزمایش های الزم، طی نامه ای علت 

فوت نام برده به مرجع قضائی اعالم شد.

 ماجرای ابتالی بازیگر زن سینما 
به بیماری ام اس

بهناز جعفری باحضور در برنامه »خندوانه« از ماجرای بیماری خود 
گفت و خواستار ایجاد تسهیالتی برای هنرمندان 
شــد. این بازیگر در ابتــدای برنامه درباره 
ابتالی خود به بیماری ام اس گفت: »بله، 
چند سال پیش بود که متوجه احساس 
افت شدیدی در توان جسمانی ام شدم و 
دیگر حتی قادر به برداشت وسایل نبودم 
و ظروف از دستم می افتاد. حتی سر کار 
آقای فرمان آرا به ســختی می توانستم از 
پله ها باال بروم و خیلی فشــار به من آمد. 
ابتدا فکر می کردم به دلیل مشکالت عصبی است؛ تا اینکه فهمیدم 
مبتال به ام اس هستم. به دلیل شناختی که از بیماری نداشتم فکر 
می کردم دیگر باید خانه نشین شوم و یک گوشه بی حرکت بمانم؛ 
ولی این بیماری چشم دل من را روشن و رابطه من را با خدا خیلی 
قوی تر کرد و به او نزدیک تر شــدم. االن هم اگر مدت کار طوالنی 
شود، بیماری ام تشــدید می  شــود؛ ولی روحیه ای خوب و خیلی 

عالی دارم.«

ستاره صائب در آسمان اصفهان

طنز

مدیر دفتر طنز و کاریکاتور حوزه هنــری اصفهان گفت: 
برنامه »حلقــه طنز نصف جهــان« برای عمــوم مردم، 
چهارشنبه اول هر ماه ساعت ۱۷ در عمارت سعدی برگزار 
می شود و چهارشــنبه های دوم هر ماه در خانه هنرمندان 

کارگاه های آموزشی طنز نویسی دایر است.
پیام پورفالح اظهار کرد: از ســال ۸5 تاکنون نشست های 
ماهانه اعضای دفتر طنز به صورت پیوسته برگزار شده است؛ 

اما امسال این برنامه با رویکرد متفاوتی اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه دوره های گذشته، نشست ماهانه دفتر 
طنز مختص اعضا و طنزپردازان بود، افزود: در این دوره قرار 
اســت این برنامه با عنوان »حلقه طنز نصف جهان« برای 
عموم مردم، چهارشــنبه اول هر ماه ساعت ۱۷ در عمارت 
سعدی واقع در گذر سعدی خیابان  استانداری برگزار شود.

مدیر دفتر طنز و کاریکاتور حــوزه هنری اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به اینکه نیاز است آثار طنزپردازان در جلسات 
عمومی خوانده شود، در برنامه »حلقه طنز نصف جهان«، 
قرار است عالقه مندان به طنز برای استماع نوشته ها و اشعار 
طنز حضور یابند و اگر خودشان هم  اثری دارند، در همان 

جلسه و در حضور جمع قرائت کنند.
وی با اشــاره به اینکه موضوع این جلســات آزاد خواهد 
بود، خاطرنشان کرد: چهارشنبه های دوم هر ماه در خانه 
هنرمندان برای عالقه مندان به طنز نویســی، کارگاه های 

آموزشی ترتیب داده شده که شــرکت در آن برای عموم 
آزاد است.

پورفالح اضافه کرد: اختتامیه جشــنواره داســتان کوتاه 
چهارگاه با موضوع طنز، با همــکاری مرکز آفرینش های 
ادبی قلمســتان، دیروز به همراه یک شب طنز برگزار شد 
که بخشــی از آن به معرفی آثار برگزیده و بخش دیگر به 

طنزخوانی و موسیقی طنز اختصاص داشت.
مدیر دفتر طنز و کاریکاتور حوزه هنری اصفهان، با اشاره به 
اینکه برای این جشنواره بیش از ۲00 داستان کوتاه طنز به 
دبیرخانه ارسال شده است، یادآور شد: این جشنواره در دو 
بخش »آزاد« و »اصفهان شهری که هست« برگزار شده که 

در هر بخش، سه برگزیده خواهد داشت.

چهارشنبهاولهرماه؛
در »حلقه طنز نصف جهان« باشید

تئاتر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
براساس توافق های صورت گرفته، به زودی سالن برخی از 
مدارس در نواحی مختلف برای استفاده گروه های تئاتری 

در اختیار آنها قرار می گیرد.
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی در گفت وگو با تسنیم 
درخصوص مســائل مطرح شــده درباره اینکه به دلیل 
کمبود مکان برای تئاتر، پیشــنهاداتی مبنی بر استفاده 
از سالن های مدارس و ادارات ارائه شــده اظهار داشت: 
بله، چنین مسئله ای صحت دارد؛ همان طور که می دانید 
تئاتر ما در حال بازگشــت به دوران موفق خودش است؛ 
به همین دلیل شاهد کمبود سالن برای گروه های تئاتر 

هستیم.
وی افزود: در ارتباط با استفاده بهینه از فضاها و سالن های 
موجود پیشنهاد ارزشمندی شده اســت و در این راستا 
برخی از ادارات، نهادها و مدارس، ســالن های خوبی در 
اختیار دارند که می توان برای اجرای تئاتر از آن بهترین 
استفاده را داشت. ارزانی خاطرنشان کرد: البته برخی از 
ادارات و سازمان ها سالن های خوبی در اختیار دارند اما به 
دلیل وجود محدودیت ها نمی توان از آنها استفاده کرد؛ 
برای مثال سالن برخی از ادارات در وسط ساختمان اداره 
قرار دارد و به دلیل ساعت کاری آن اداره، برگزاری تئاتر 

و حضور عالقه مندان ممکن نیست.

وی تصریح کرد: برخی ادارات نیز مانند راه و شهرسازی 
سالن های خوبی در اختیار دارند که بسیار قابل استفاده 
هســتند و در همین راســتا نیز با برخی از ادارات برای 
استفاده از ســالن ها رایزنی هایی را صورت داده ایم تا در 
صورت توافق ســالن ها در اختیار گروه های تئاتری قرار 
گیرد. وی گفت: به طور قطع همــه مدارس هزینه هایی 
دارند و به همین دلیل و بر اســاس توافق، ســعی ما بر 
این اســت که با حمایت آموزش وپرورش، اداره ارشاد و 
گروه  های تئاتر، هزینه هایی نیز در قبال استفاده از سالن 
به مدارس پرداخت شــود؛ البته با ۲ مدرسه در خیابان 
کاوه صحبت هایی شده و در صورت توافق به زودی شاهد 

استفاده از سالن مدارس در سطح اصفهان هستیم.

مهردادموسوی
خوانساری

مديرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهانخبرداد:
اجرای تئاتر در سالن های مدارس اصفهان

تمجید رامین ناصر نصیر از عبدا... 
اسکندری به خاطر گریم در شهرزاد 2
رامیــن ناصرنصیر بازیگر ســینما و تلویزیون، تصویــری از چهره 
گریم شده خود در کنار عبدا... اسکندری گریمور مجموعه »شهرزاد 
۲« منتشر کرد. ناصرنصیر نوشت: »ســر صحنه پروژه شهرزاد ۲، 
قرار گرفتن در کنار مردی که نه تنها نامش مایه اعتبار هر پروژه ای  
است، بلکه به تنهایی به ســینمای این مملکت اعتبار می بخشد، 
باعث مباهات هر بازیگری است. امروز افتخار داشتم با استاد عبدا...

اسکندری در یک قاب قرار بگیرم.«
این بازیگر در نقش هوشــنگ در سریال »شــهرزاد  ۱و ۲« ظاهر 

شده است.

اینستاگردی

عکس سلفی با تاریخ، در خیابان های شهر!
درهفتهنکوداشتشهریکهجهانراشیفتهزيبايیخودکرده،اينمسافرانتاريخاندکهبهزمانماسفرکردهاندتااصفهان۹۶را
ببینند؛مردانیبالباسهایسنتی،شمايلنیکووقلمودفتردردستکهدرشهرقدممیزنندوشهرنیزباآنهاقدممیزند.درمیدان
نقشجهان،سیوسهپل،میدانالله،میدانامامحسینو...اينبرنامهيکیازشاخصترينبرنامههایهفتهنکوداشتاصفهاندر

سالجاریاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: در حال انتخاب پیمانــکار برای پروژه های 
طرح های مرمتی ســال ۹۶ هســتیم تا اقدامات عملی را 

آغاز کنیم.
فریدون الهیاری اظهار کــرد: با توجه به ابــالغ اعتبارات 
ریاست جمهوری و همچنین ســطح باالتر اعتبارات ملی 

در سال ۹5، برنامه ریزی اساسی انجام شده که تعداد قابل 
توجهی از پروژه های مرمتی استان را پیش ببریم.

وی افزود: در همین ارتبــاط برخــی از پروژه های مهم و 
شاخص در سطح استان را به عنوان پروژه های بزرگ انتخاب 
کردیم؛ به طور مثال در شهرستان اردستان بازسازی کاخ 
سرهنگ آباد در اولویت ها بوده اســت، در خور و بیابانک، 

جندق، نطنز و برخی دیگر از شهرســتان ها نیز پروژه هایی 
به عنوان پروژه های بزرگ انتخاب شــده و بقیه اعتبارات 
موجود هم بر اساس شــاخص آثار ثبت شده ای که نیاز به 
مرمت های اضطراری دارند، بین شهرستان ها توزیع شده 
است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: کار تقریبا شروع شده است 
و در حال انتخاب پیمانکار برای پروژه ها هستیم تا اقدامات 
عملی را آغاز کنیم؛ امیدواریم تا آخر تیرماه بخش بزرگی از 

کار را بتوانیم به نتیجه برسانیم و اعتبارات را جذب کنیم.

مديرکلمیراثفرهنگیاستاناصفهان:

500 پروژه  مرمتی در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد

قاب روز
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استایلوس 3 رونمایی شد
ال جی Stylus 3 ســومین و جدیدترین نســل از ســری تلفن های هوشمند 
میان رده Stylus مجهز به قلم است که در نمایشگاه CES 2017 پرده برداری 

شد.

 تاکسی هایی 
در آسمان دوبی و داالس

طراحی تاکسی های برقی پرنده، یکی دیگر از طرح های جاه طلبانه 
شرکت اوبر بوده و قرار اســت آزمایش این تاکسی ها در شهرهای 
داالس و دوبی انجام شود. پی سی مگ، اوبر در مرحله اول ۵۰ تاکسی 
پرنده را برای آزمایش آماده خواهــد کرد. از جمله  مزایای مهم این 
تاکسی ها، قابلیت برخاستن از زمین به صورت افقی است که با توجه 

به محدودیت فضاهای شهری بسیار حائز اهمیت است.
طراحی این خودروها بر مبنــای برنامــه X-plane وزارت دفاع 
 آمریکا صورت می گیرد. یکی از تاکســی های یاد شــده که توسط 
Aurora Flight Sciences ساخته می شــوند، با موفقیت در 
تاریخ ۲۰ آوریل آزمایش شده و اوبر ۵۰۰ مورد دیگر از آنها را تا سال 
۲۰۲۰ مورد آزمایش قرار خواهد داد. مارک مور مدیر امور مهندسی 
اوبر می گوید: با تولید این تاکسی های هوایی، نحوه مسافرت افراد 
در جهان دچار تحول اساسی می شود. استفاده از این تاکسی ها با 
استفاده از برنامه موبایلی اوبر ممکن است و هر مایل مسافرت با آنها 
1/3۲دالر هزینه در برخواهد داشــت. همچنین قرار است تعدادی 

محوطه پرواز و فرود برای این تاکسی های هوایی طراحی شود.

 Waymo مینی ون های خودران 
به مرحله آزمایش رسیدند

در حالی که مجادله قانونی آلفابت و اوبر کماکان ادامه دارد و به نظر 
می رســد برای مدت های طوالنی تری هم در جریان باشد، شرکت 
Waymo  به موفقیت های مهمی در زمینه اتومبیل های خودران 
رسیده اســت. مینی ون های ســفیدرنگ و خودران این شرکت، 
روز به روز پیشرفت می کنند و در جاده ها هم عملکرد بهتری نسبت 

به رقبای خود بر جا می گذارند. 
حاال به نظر می رسد عملکرد این اتومبیل ها به چنان حد مطلوبی 
رسیده که Waymo می خواهد فاز آزمایش »پروژه فینیکس« را 
گسترش داده و امکان استفاده از آن را برای داوطلبان فراهم آورد. 
این شرکت در بالگ پست تازه خود اعالم کرده است که صدها نفر 
می توانند برای آزمایش اتومبیل های خودرانــش ثبت نام کرده و 

سپس بازخورد خود را ارائه دهند. 
این افراد، به جای یک بار آزمایش، می توانند هر روز، در هر ساعت 
و هر منطقه ای به وسعت دو برابر سان فرانسیسکو، از اتومبیل های 
خودران Waymo بهره ببرند و دائما نظرشان را درباره آنها اعالم 
کنند. شــرکت Waymo  در حال حاضر 1۰۰ مینی ون خودران 
کرایسلر در اختیار دارد که طی ماه های آتی، این تعداد به 6۰۰ واحد 
می رسد. برای برطرف کردن نیازهای این مسافران، Waymo  قصد 

دارد ناوگان اتومبیل های خودرانش را نیز افزایش دهد.
ایده کلی این اســت که Waymo نه تنها با مقاصد رایج مسافران 
آشنا شود، بلکه چگونگی تعامل خانواده ها با اتومبیل های خودران 
و توانایی هایی را که دوست دارند به آنها اضافه شوند، مورد بررسی 

قرار دهند. 
Waymo می گوید: کافی است یکی از اعضای یک خانواده در این 
برنامه ثبت نام کند؛ سپس، تمام اعضا از سرویس های آن بهره مند 

خواهند شد. 
عالوه بر این، گفتنی است که Waymo در ازای خدمات خود طلب 

هزینه نمی کند و تمام سفرها به صورت رایگان صورت می پذیرند.

مدیرعامل مایکروسافت، به جای 
فناوری از فرزندداری می گوید

احتماال شما هم نام بیل گیتس معروف را شــنیده اید. اما اگر با وی 
آشنا نیستید باید گفت که گیتس همان مدیرعامل شرکت خوشنام 
مایکروســافت بود؛ همان کسی که این شــرکت عریض و طویل را 
تاسیس کرد. گیتس با معرفی سیستم عامل کوچک DOS و بعدها 
با معرفی ویندوز در شرکت مایکروسافت از سال 1981 تا کنون، دنیا 
را متحول کرده است. حاال در مصاحبه  ای با روزنامه انگلیسی میرور 
اظهارات جالبی را مطرح کرده است. وی در این مصاحبه عنوان کرد که 
نه تنها استفاده از گوشی  هوشمند را پیش از 1۴ سالگی برای فرزندانش 
منع کرده بود، بلکه بر زمان استفاده از آن  پیش از رفتن به رختخواب 
نیز نظارت داشته است. عالوه بر این، استفاده از گوشی  هوشمند را در 
زمان صرف شام ممنوع کرده است. گیتس در این مصاحبه گفت: ما 
اغلب زمان خاصی تعیین می کنیم که پس از آن، استفاده از هرگونه 
وسایل هوشمند ممنوع است؛ تا از این طریق به آنها کمک کنیم در 
یک زمان منطقی به رختخواب بروند. گیتس و همسرش ملیندا، دو 
فرزند دختر و یک فرزند پسر به نام های جنیفر ۲۰ ساله، روری 1۷ساله 
و فوبی 1۴ساله دارند. برخالف نقش محوری و اساسی گیتس در عرصه 
فناوری و انقالب دیجیتال عصر ما، وی هنوز بر این باور اســت که در 
زمینه استفاده فرزندانش از فناوری، باید محدودیت هایی قائل شود. 
گیتس در مورد گوشی  هوشمند و شــبکه های اجتماعی می گوید: 
شما همیشه در پی یافتن بهترین  شیوه برای انجام کارهای مختلف 
خود نظیر انجام تکالیف و برقراری ارتباط با دوستان هستید و دقیقا در 
همین جا دچار افراط و استفاده بیش از حد می شوید. ما زمان صرف غذا 
اجازه استفاده از گوشی موبایل را سر میز نداریم. پیش از سن 1۴سالگی 
به فرزندانمان اجازه استفاده از گوشــی همراه ندادیم و آنها از اینکه 
دوستانشان چنین محدودیتی نداشــتند، ناراضی بودند. گیتس که 
هم اکنون برآورد می شود ثروتش حدود 8۷ میلیارد دالر باشد، ظاهرا 
درپی باال رفتن سن، به مردی محکم تر و جدی تر تبدیل شده است. 
 در سال ۲۰13، این مرد 6۰ساله دنیای فناوری، طی مصاحبه با برنامه

 Today show از شــبکه ان بی ســی اعــالم کــرد که بــه باور 
وی، ســن مناســب برای وارد شــدن کودکان به دنیــای ابزارهای 
دیجیتالی 13 ســالگی اســت. وی می گویــد: ما انتخــاب کردیم 
کــه در خانواده مــان ســن مناســب بــرای دریافــت گوشــی، 
 13ســالگی اســت. ایــن خانــواده کــه در منطقه لیــک مدینا 
)Lake Medina(  در حومه سیاتل ایالت واشینگتن زندگی می کنند، 
با وجود  داشتن ثروت نجومی ، اظهار کرده اند که تا حد ممکن سعی 
می کنند یک زندگی معمول و طبیعی برای فرزندان خود فراهم کنند. 
در گذشته گزارش شده بود که فرزندان کوچک آنها موظف هستند 
کارهای روزمره خانه را همانند بقیه انجام دهند و میزان پول توجیبی 
دریافتی شان در حد معمول و متعارف باشد. گیتس در سال ۲۰1۰ 
اعالم کرد که قصد دارد بخش قابل توجهــی از ثروتش )در آن زمان 
61میلیارد دالر( را به جای به ارث گذاشتن، صرف امور خیریه کند. وی 
از زمانی که از ریاست هیئت مدیره  مایکروسافت در سال ۲۰1۴ استعفا 

کرد، به کارهای بشردوستانه و امور خیریه مشغول شده است. 
روزنامه  میرور در خالل مصاحبه  با گیتس، گزارش داد که وی ساعتی 

1۰دالری از برند Casio به دستانش بسته است.

تینکر بــورد ایســوس درســت ماننــد رزبری پــای، یک 
مینی کامپیوتر بدون منبع تغذیه )پــاور(، کی بورد، ماوس و 
نمایشگر اســت که با قیمت 6۰ دالری خود تقریبا ۲ برابر از 
رزبری پای گران تر است؛ اما ایسوس با مجهز کردن این بورد 
به امکانات بیشتر مانند ۲ برابر رم بیشتر و ویژگی هایی چون 
توانایی پخش ویدئوی 4K، تالش کرده اســت این اختالف 

قیمت را به نوعی توجیه کند. 
از جملــه ویژگی های کلیــدی تینکــر بورد، می تــوان به 
پردازنده چهار هســته ای 1/8گیگاهرتزی ARM ســاخت 
Mali- راک چیــپ، پردازنده گرافیکــی 6۰۰ مگاهرتــزی

T764  و ۲ گیگابایــت رم DDR3 اشــاره کرد. در ســوی 
دیگــر، رزبری پــای 3 از یــک  SoC )یک سیســتم کامل 
روی یک تراشــه( ســاخت بــرادکام اســتفاده می کند که 
 ARM شــامل پردازنده چهــار هســته ای 1/۲گیگاهرتزی
 Video Core IV و پردازنده گرافیکــی A53 کورتکــس 
می شود. از لحاظ درگاه های ارتباطی )پورت(، تینکر بورد به 
۴ عدد پورت USB 2.0، جــک 3/۵میلی متری برای صدای 
اچ دی 192K/24bit، یک عدد پــورت CSI برای دوربین، 
درگاه Ethernet، پــورت DSI، پــورت HDMI 2.0 و 
درگاه کارت میکرو SD مجهز شــده اســت. بورد ایسوس از 
شبکه های بیسیم b/g/n 802.11 و بلوتوث ۴ نیز پشتیبانی 

می کند. اگرچه تینکر بورد، رزبری پای را ازلحاظ مشخصات 
سخت افزاری به راحتی پشت سر می گذارد، اما هنوز مشخص 
نیســت که بتواند در رقابت با اکوسیستم نرم افزاری و جامعه 
کاربرانی که رزبری را پشتیبانی می کنند نیز پیروز میدان شود. 
ایسوس از ابعادی دقیقا مشابه با رزبری پای )8/۵ در ۵/۵ سانتی 
متر( برای بورد خود اســتفاده کرده است تا توسعه دهندگان 
بتوانند کیس های رزبری پای موجود در بــازار را برای تینکر 

بورد نیز مورد اســتفاده قرار دهند. حتی مــکان قرارگیری 
پورت های تینکر بورد، مشابه رزبری پای است. تنها سیستم 
 عاملی که تینکر بورد به صورت رسمی از آن پشتیبانی می کند، 
TinkerOS اســت که بر مبنــای لینوکــس توزیع دبیان 

پیاده ســازی شــده است؛ 
البتــه کاربــران در صورت 
تمایــل می تواننــد از دیگر 
توزیع های لینوکس نیز روی 
تینکر بورد اســتفاده کنند 
که مشــخصا باید خودشان 
آن سیستم عامل ها را روی 
آن پورت کننــد. در حالی 
که ایســوس ادعــا می کند 
تینکر بورد توانایی استریم 
ویدئوهــای نتفلیکــس را 
دارد، تنهــا ویدئوهــای 
4K دانلودشــده ای را کــه 
با اســتفاده از دو استاندارد 
H.264 و H.265 تولیــد 
شده باشند، می توان از طریق 
تینکر بورد پخش کرد. بنا به 
 ،Ars Technica گزارش
تنها پردازنده های کبی لیک 
اینتل و کامپیوترهای مجهز 
به ویندوز 1۰ مایکروسافت، 

از حقوق دیجیتال )DRM( ســخت افزاری و نرم افزاری الزم 
برای استریم نتفلیکس با رزولوشن 4K برخوردارند.

ایسوس از ابعادی 
دقیقا مشابه با 

رزبری پای )8/5 
در 5/5 سانتی متر( 

برای بورد خود 
استفاده کرده است 
تا توسعه دهندگان 
بتوانند کیس های 
رزبری پای موجود 

در بازار را برای 
تینکر بورد نیز 

مورد استفاده قرار 
دهند

کامپیوتر ساده  ایسوس با نام »تینکر بورد« به عنوان جدی ترین رقیب رزبری پای وارد بازار می شود. حدود ۲ ماه 
 )Tinker Board( پیش بود که ایسوس از رقیب قدرتمندتر خود برای رقابت با رزبری پای 3، با نام تینکر بورد

رونمایی کرد. 

علم پژوهی

در بیمارستان طالقانی انجام شد؛

بازسازی صورت، با ساخت 
اسکلت سه بعدی بینی

عمل فوق تخصصی منحصر به فرد بازسازی بینی و بخشی از 
صورت یک بیمار، با حضور دکتر  پرویز صدیق، فوق تخصص 
جراحی ترمیمی و پالستیک از دانشگاه لندن و دکتر حسین 
بهنیا، استاد و متخصص جراحی دهان و فک، در بیمارستان 
طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با موفقیت انجام 
شد. این عمل جراحی به منظور باز سازی بینی به صورت 
تیمی روی یک مرد جوان انجام شــد که به دلیل بیماری 
در خردسالی،  بینی و استخوان قسمت میانی صورتش را از 
دست داده بود.   دکتر حسین بهنیا استاد گروه جراحی دهان،  
فک و صورت دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و رییس تیم جراحی در این مورد گفت: این 
بیمار به دلیل عفونت شدید و تا حدودی به دلیل نامشخص، 
دچار نقص عضو شدید در قسمت میانی صورت شده بود. این 
نقص عضو نه تنها در استخوان های فک باالی بیمار ایجاد 
شده بود، بلکه بینی بیمار نیز به همین دلیل تشکیل نشده 
یا از بین رفته اســت. وی افزود: ابتدا به روش های مختلف 
از جمله دیسترکشن استئوژنزیس و جراحی های متعدد 
بازسازی استخوان های فک باال، اکلوژن و استخوان های 
قسمت میانی صورت انجام شد و پس از گذشت سه سال و 
اطمینان از ثبات نتایج با بهره مندی از تکنولوژی های جدید، 
مانند باز سازی های سه بعدی اسکلت بینی با ماده ای سازگار 
با بدن ساخته شد. بهنیا گفت: این وسیله با کمک یک تیشو 
اکسپندر در محل پیشانی، کارگذاری و به تدریج متسع شد 
و بعد از سه ماه، از محل پیشانی با پایه عروقی به محل بینی 
از دست رفته، چرخانده و پیوند زده شد. وی تاکید کرد در 
بررسی منابع علمی تاکنون این روش در بازسازی کامل بینی 

به کار گرفته نشده است. 
این عمل جراحی ۵ ساعته به صورت تیمی با حضور دکتر 
پرویز صدیق فوق تخصص جراحی ترمیمی و پالستیک از 
دانشگاه لندن، دکتر حسین بهنیا استاد و متخصص جراحی 
دهان و فک در بیمارستان طالقانی انجام شد. دکتر بهنیا، 
حال عمومی بیمار را خوب و نتیجه عمل را رضایت بخش 

توصیف کرد.

فرهنگ فناوری

فکر می کنید امروز حســابی خوش تیپ شــده اید و وقتی از خانه بیرون 
می روید، چشم همه را خیره لباس هایتان خواهید کرد؟ اما آیا ترکیب رنگ 
مناســبی را انتخاب کرده اید یا اندازه لباس ها مناسب شما هست؟ آمازون 
 یک مشاور ساخته که همه این موارد را به شما می گوید. این دستگاه با نام 
Echo Look که یــک دوربین ویژه 199 دالری اســت، همانند کینکت 
مایکروســافت، از ویژگی هایی نظیر تشــخیص عمق، کنتــرل صوتی و 
المپ ال ای دی برخوردار اســت. با اســتفاده از الگوریتم هــای یادگیری 
 ماشینی و برخورداری از مشــاوره های متخصصین حوزه لباس و پوشاک، 
Echo Look به شما در مورد پوشش تان خواهد گفت و بهترین پیشنهادها 
را برای خوش تیپ تر شدن ارائه می دهد. اکو لوک همچنین به الکسا، دستیار 
صوتی هوشمند آمازون مجهز است و از این طریق می توانید با استفاده از آن 
موسیقی گوش دهید، در مورد آب و هوا یا ترافیک، اطالعات به دست آورید 

و خالصه از یک مشاور هوش مصنوعی کامل برخوردار شوید.

هوش مصنوعی آمازون، آراستگی 
ظاهر شما را قضاوت می کند

واقعیت مجازی، همکار مناسب خود را 
پیدا کرد

پنج ماه قبل، گزارشــی در مورد پتنت جدیدی از سامسونگ منتشر شد که 
مربوط به یک هدست واقعیت  مجازی با ویژگی های ردیابی پیشرفته بود. در 
پتنت مورد بحث، جزئیاتی در مورد روش ردیابی موقعیت و جابه جایی های 

چشمان کاربر و نیز تشخیص حاالت چهره بیان شده است.
اکنون کارکنان واحد C-Labs سامسونگ در حال کار روی پروژه ای مشابه با 
پتنت یادشده هستند. در نمایشگاه واقعیت مجازی لس آنجلس ۲۰1۷، تیم 
واحد C-Labs سامسونگ، نمونه ای آزمایشی از رابط کاربری واقعیت  مجازی 
بدون نیاز به دست با نام فیس سنس را در معرض دید عموم قرار داده  است. 
فیس سنس برای ناوبری در دنیای واقعیت  مجازی یک روش کامال متفاوت در 
پیش گرفته است. این فناوری حرکات و جابه جایی های چهره کاربر را ردیابی 
می کند. فیس سنس سیگنال های بیومتریک را شناسایی و ترجمه می کند و 
از تغییرات حاالت کاربر به عنوان ورودی مورد نیاز برای ناوبری بهره می برد. 
این فناوری به کاربران اجازه می دهد با استفاده از دستورات ساده صوتی در 

دنیای واقعیت  مجازی، مانورهای بصری انجام دهند.

ویلهلم میباخ در ســال 18۴6 به دنیا آمد. او از جمله مهندسانی محسوب 
می شود که نقشی اساســی در اختراع پیشــرانه های بنزین سوز داشتند. 
شرکت خودروسازی میباخ در سال 19۰9 بنیان نهاده شد و از سال 196۰ 
به مالکیت گــروه دایملر درآمد. از ســال ۲۰13 در جایــگاه دپارتمانی از 
مرسدس بنز، صرفا محصوالت کالس S را عرضه می کند. میباخ جدید فعال 
با قوای محرک و تجهیزات فنی S560 عرضه می شــود که شامل پیشرانه  
8سیلندر ۴لیتری به قدرت ۴۷۰ اسب  بخار با گشتاور ۷۰۰ نیوتن متر است. 
میانگین مصرف سوخت این خودرو 8/۵ لیتر در 1۰۰ کیلومتر خواهد بود 
که با 1۰درصد کاهش نسبت به نمونه قبلی، عنوان کم مصرف ترین پیشرانه 
8ســیلندر جهان را به خود اختصاص می دهد. میبــاخ ۲۰18 به زودی با 
پیشرانه 1۲ ســیلندر توئین توربو به حجم 6 لیتر نیز ارائه خواهد شد. این 
مدل ۵3۰ اسب  بخار قدرت و 83۰ نیوتن متر گشــتاور خواهد داشت که 
میباخ ۲۰18 را ظرف ۴/8ثانیه، به سرعت 1۰۰ کیلومتر بر ساعت می رساند.

 کم مصرف ترین پیشرانه 8 سیلندر 
در قلب میباخ

هوش سنج

یه آقایی هست که تو باالترین طبقه ساختمان زندگی 
می کنه. 

واســه اینکه هر روز بره سر کارش، ســوار آسانسور 
می شــه و میاد پایین؛ ولی وقتی که بعد از ظهر از سر 
کارش برمی گرده فقط نصف طبقات رو می تونه سوار 
آسانسور بشه و بقیش رو باید با پله ها بره؛ بجز روزهای 

بارونی؛ فکر می کنین دلیلش چیه؟

او پیش از اینکه خودکشی کند تعدادی قالب یخ را در 
زیر پای خود قرار می دهد و به وسیله آنها طناب را به 
سقف وصل کرده و ســپس به گردن خود می آویزد و 
پس از آب شــدن قالب های یخ به تدریج اثری از آنها 
باقی نمی مانــد؛ درنتیجه این قضیــه باعث متعجب 

شدن بقیه افراد می گردد.
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مســدودکننده دوربین برای محافظت از حریم 
خصوصی

از بین همه اتفاقات ترسناک، جاسوسی شدن دوربین موبایل 
شاید ترسناک ترین آنها باشد. 

اما برای جلوگیری از جاسوســی هکرها باید چه کار کرد؟ 
راحت ترین روش این است که جلوی لنز دوربین را با یک 
شیء خارجی بپوشانید که البته بیشــتر برای وب کم ها 
استفاده می شود. برای دوربین موبایل شاید بهتر باشد از 

اپلیکیشن های مخصوص این کار استفاده کنید.
Camera Guard مسدود کننده نرم افزاری دوربین برای 
دیوایس های اندرویدی محسوب می شود. این اپلیکیشن 
محافظ حریم شخصی، بعد از نصب، تمام اپلیکیشن هایی را 
که به دوربین دسترسی دارند، اسکن کرده و این دسترسی را 
غیر فعال می کند. بنابراین دیگر هیچ اپلیکیشنی نمی تواند 
در پس زمینه به عکاســی و فیلم برداری مشــغول شود. 
Camera Guard برای مســدود کردن دوربین، نیاز به 
دسترسی ادمین دارد که باید آن را در بدو ورود به اپلیکیشن 

 برایش صادر کنید. نکته خوب اینکه به لطف قابلیتی به نام 
Deep Detective، کمــرا گارد همچنیــن تالش هر 
اپلیکیشن یا فرآیند سیستمی برای دسترسی به دوربین 
را برایتان برمال می کند تا از حمله های احتمالی نیز باخبر 
باشید. پیش از نصب و استفاده از این اپلیکیشن باید به دو 
نکته توجه داشته باشید: یکی اینکه برای پاک کردن کمرا 
گارد از سیستم عامل، اول از همه باید دسترسی ادمین آن 
را از تنظیمات اندروید غیر فعال کنید. مورد بعد اینکه کمرا 
گارد به طور پیش فرض دسترسی تمام اپ ها به دوربین را 
مسدود می کند، اما در صورت تمایل می توانید با ساخت یک 
لیست سفید )Whitelist( برای اپلیکیشن های ضروری 
استثنا قائل شده و به آنها اجازه دسترسی دوربین بدهید.البته 
مشکل لیست سفید در نسخه رایگان کمرا گارد اینجاست 
که فقط اپ دوربین پیش فرض اندروید را پشــتیبانی می 
کند. برای قرار دادن اپلیکیشن های بیشتر در لیست سفید، 
توصیه می کنیم که حتما از نسخه Pro اپلیکیشن استفاده 
 نمایید. برای دریافــت این اپلیکیشــن می توانید آدرس

 goo.gl/2rLEsq   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی اپ Camera Guard؛ 

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

اخبار

آیا رزبری به زانو در می آید؟

ایسوس می خواهد تمشک جنگلی را قورت دهد

جدول مقایسه  مشخصات تینکر بورد ایسوس و رزبری پای 3
Asus Tinker BoardRaspberry Pi 3 Model B

Cortex-A17 Quad-core 1.8GHzCortex-A53 Quad-core 1.2GHzپردازنده

2GB LPDDR31GB LPDDR2حافظه

 b/g/n, BT 4.0, j 3.5mm 802.11پورت

sound, 4 USB 2.0

802.11 n, BT 4.1, j 3.5mm sound, 

4 USB 2.0

1x HDMI supports 4K1x HDMI supports Full HDپورت نمایشگر

MicroSD card slotMicroSD card slotروش افزایش فضای ذخیره سازی

1x 40-pin header1x 40-pin headerپورت جنرال ورودی و خروجی

35 $60 $قیمت
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 تحدید حدود عمومی
پیرو آگهی هــای نوبتی و  به موجــب ماده 14  
قانون ثبت اســناد و امالک تحدید حدود امالک 
واقــع در بخش ثبتی جوشــقان به شــرح ذیل  

صورت  می گیرد :
شماره های فرعی از پالک یک اصلی جوشقان

1842 خانــم وجیهــه طالبزاده فرزند حســن 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی دشت کوهین

3000 شهرداری جوشقان قالی ششدانگ قطعه 
زمین محل قبرســتان جوشقان مشهور به کمر 

صلوات
3379 آقای ناصر بلبلی فرزند خلیل ششــدانگ 

یکبابخانه سمت شرقی واقع در جوشقان
3603آقای عباسعلی شهبازیان فرزند بمانعلی 
و غیره ششــدانگ قطعــه زمین مشــجر غیر 

محصور
تاریــخ تحدیــد حــدود در روز دوشــنبه 

1396/03/01
4073 شهرداری جوشقان قالی ششدانگ قطعه 
زمین محل شارع متروکه در ابتدای خیابان میر 

عالء الدین
4191 آقای محمدعلی اله وردی فرزند حســین 

ششدانگ یک قطعه باغ
4196 خانم اکرم گلی فرزند میرزامحمد و غیره 

ششدانگ قطعه زمین محصور مشجر
4209 آقــای محمدعلــی لطفــی فرزنــد علی 

ششدانگ یکدرب باغ مشجر در دشت قهاب
4212 آقــای محمدعلــی لطفــی فرزنــد علی 

ششدانگ یکدرب باغ مشجر در دشت قهاب
تاریــخ تحدیــد حــدود در روز ســه شــنبه 

1396/03/02
شماره های فرعی از پالک 21 اصلی کامو

136 آقــای علیرضا بهدادفر فرزند حســینعلی 
ششدانگ یکبابخانه

140 آقای مصطفــی وزوانیان فرزنــد عبداله 
ششدانگ یکبابخانه

168 آقای کاظم مومن فرزند بهرام ششــدانگ 
قطعه زمین

252 خانم صغرا آملی فرزند علی اکبر ششدانگ 
یکبابخانه

تاریــخ تحدیــد حــدود در روز چهارشــنبه 
1396/03/03

338 خانم زهرا آرانی قهرودی فرزند حسن آقا 
و غیره ششدانگ یکبابخانه

339 خانم زهرا آرانی فرزند حســن آقا و غیره 
ششدانگ یکباب انبار و کاهدان تودرتو

661آقای محمد رحمانی پور فرزند علی و غیره 
ششدانگ یکبابخانه

689 عباســعلی عارضــی فرزنــد رمضانعلی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی

تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه 1396/03/04
748 آقای ســهراب عارضی فرزند رمضانعلی 

ششدانگ یکدرب باغ مشجر و محصور
785 آقای ســهراب عارضی فرزند رمضانعلی 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی
849 خانم ایراندخت مردان فرزند اکبر و غیره 

ششدانگ قطعه باغ مشجر
1230 خانم صغرا آملی فرزند علی اکبر و غیره 

ششدانگ قطعه زمین مزروعی
تاریخ تحدید حدود روز شنبه 1396/03/06

1511 آقای حسن حسن بیکی فرزند محمدعلی 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی

1887 آقــای حســین آملــی فرزند علــی اکبر 
ششدانگ یکدرب باغ موستان

هاشــمی  حاجــی  حســین  آقــای   1901
ورنوســفادرانی فرزند رجب ششــدانگ قطعه 

زمین
2014 آقای حسین سفیدکار فرزند رمضانعلی 

ششدانگ یکبابخانه
تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه 1396/03/07

2039 خانم شوکت فیروزه فرزند تقی ششدانگ 
قطعه زمین محصور

2060 آقای محمود عارضــی فرزند غالمعلی 
ششدانگ کارگاه گالب گیری و خانه متصل به 

آن
2091 آقای ابوالفضل آملــی فرزند علی عباس 

ششدانگ یکباب گاراژ
2092 آقــای علی مــردان فرزند غالمحســین 

ششدانگ یکباب حصار و طویله
تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه 1396/03/08

2100 آقــای علی رحمانــی فرزند عباســقلی 
ششدانگ باغ محصور

2101خانم طیبه اربابی فرزند احمد ششــدانگ 
یکباب بهاربند و طویله

2105 خانم عظمت جالل فرزند محمد ششدانگ 
یکبابخانه

2108 آقــای روح الــه افتاده فرزنــد غالمعلی 
ششدانگ یکبابخانه

تاریخ تحدیدحدود روز سه شنبه 1396/03/09
شماره های فرعی از پالک 22 - اصلی چوگان

8 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزنــد 
محمدمهــدی و غیره ششــدانگ قطعــه زمین 

مزروعی
30 آقای محمدرضا حمامیان فرزند غالمعلی و 

غیره ششدانگ قطعه زمین بائره
39 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزنــد 
محمدمهــدی و غیره ششــدانگ قطعــه زمین 

مزروعی
45 آقای محمدحسین قاســم زاده فرزند محمد 
مهدی و غیره ششدانگ قطعات زمین مزروعی 

متصل
تاریــخ تحدیــد حــدود روز چهارشــنبه 

1396/03/10
130 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششــدانگ دوباب طویله و 

کاهدان و فضای آن
132 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششــدانگ دوباب اطاق و 

ایوان و فضای آن
143 آقــای علــی حمامیــان فرزنــد غالمعلی 

شسشدانگ قطعه زمین نیمه محصور
144 آقــای محمد حســین قاســم زاده فرزند 

محمدمهدی و غیره ششدانگ یکباب کاهدان
تاریــخ تحدیــد حــدود در روز پنجشــنبه 

1396/03/11
145 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششــدانگ یکباب طویله و 

فضای آن
152 آقای محمدحسین زارعی فرزند محمدآقا و 

غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی
155 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 

محمدمهدی و غیره ششدانگ یکبابخانه
156 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهــدی و غیــره ششــدانگ یکبابخانه و 

حصار
تاریخ تحدیدحدود روز شنبه 1396/03/13

168 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی ششــدانگ دوباب اطاق و ایوان و 

فضای جلوی آن
169 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششدانگ یکباب کاهدان172
172 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششــدانگ یکبــاب اطاق و 

کاهدان و فضای آن
184آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزنــد 
محمدمهدی و غیره  ششــدانگ یکباب کاهدان 

و فضای آن
تاریخ تحدیدحدود روز سه شنبه 1396/03/16

188 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششدانگ یکباب کاهدان و 

فضای آن
205 آقــای محمدحســین قاســم زاده فرزند 
محمدمهدی و غیره ششدانگ یکباب کاهدان و 

فضای آن

271 آقای غالمرضــا رعیت فرزنــد محمدآقا 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر

553 خانــم ایــران زارعیــان فرزنــد امیدعلی 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر

تاریــخ تحدیــد حــدود روز چهارشــنبه 
1396/03/17

581 آقای غالمرضا حمامیان فرزند غالمعلی و 
غیره ششدانگ یکبابخانه

582 آقــای مهــدی حمامیان فرزنــد غالمعلی 
ششدانگ قطعه زمین محصور

584 آقای غالمرضا رعیت فرزنــد محمدآقا و 
غیره ششدانگ یکبابخانه

585 آقای امیر زارعی فرزند عباس ششــدانگ 
قطعه زمین محصور

تاریخ تحدید حدود روز پنجشنبه 1396/03/18
شــماره های فرعی از پــالک 26 اصلی مزرعه 

همواریه کامو
108 آقــای محمدابــرکار فرزنــد غالمرضــا 

ششدانگ یکبابخانه
162 آقای محســن صنعتگر قهــرودی فرزند 

ابراهیم ششدانگ یکبابخانه
247 آقــای اکبــر عزیــزان فرزنــد میرزاآقا 

ششدانگ یکبابخانه
274 آقــای همایــون آملی فرزنــد علی عباس 

ششدانگ یکباب گاراژ
278 آقــای علــی رحمانــی فرزند عباســقلی 

ششدانگ یکبابخانه
تاریخ تحدید حدود روز شنبه 1396/03/20

شــماره های فرعی از پالک 30- اصلی مزرعه 
چاله بلور

21 آقــای علیرضــا مختاریان فرزنــد اصغر 
ششدانگ یک قطعه باغ

52 آقای علــی احمدیان فرزنــد عبداله و غیره 
ششدانگ یکدرب باغ موستان

61 آقــای ابراهیــم صنعتگر قهــرودی فرزند 
صفرعلی ششدانگ یکدرب باغ جدیداالحداث

شماره فرعی از پالک 35 اصلی مزرعه الیونجه 
کامو

16 خانم مهناز اربابیان فرزند امیرحسین خان 
و غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی

تاریخ تحدیدحدود روز یکشنبه 1396/03/21
شــماره فرعی از پالک 64 اصلی مزرعه کاسه 

رود کامو
15 خانم ســمانه رحمانی فرزند شــعبانعلی و 
غیره ششدانگ قطعه زمین مشجر که بصورت 

بائر درآمده
شماره فرعی از 68 اصلی مزرعه علی آباد کامو

14 خانم ایراندخت مردان فرزنــد اکبر و غیره 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی

43 آقای عباسعلی عارضی فرزند رمضانعلی و 
غیره ششدانگ قطعه زمین مزروعی

شماره فرعی از پالک 205 اصلی جوشقان
1768 آقای علی محمد یعقوبزاده فرزند بمانعلی 

و غیره ششدانگ قطعه زمین محصور
تاریخ تحدیدحدود روز دوشنبه 1396/03/22

تحدید حــدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 
9 صبح در تاریخهــای قید شــده در آگهی در 
محل ، انجام خواهد شد . لذا از صاحبان امالک 
و مجاورین آنها بدینوســیله دعوت میشود که 
در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
و چنانچه هریک از صاحبــان امالک یا نماینده 
قانونــی آنها در موقــع تحدید حــدود حاضر 
نباشــند مطابق مــاده 15 قانون مزبــور ملک 
آنها با حدود اظهار شــده از طریــق مجاورین 
تحدید حدود خواهد شــد و اعتراض مجاورین 
و صاحبان امالک و کســانی که در موقع مقرر 
حاضر نباشــد مطابق ماده 20 قانــون ثبت از 
تاریخ تنظیــم صورت مجلــس و تحدید حدود 

ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد .
 تاریخ انتشار : روز شنبه مورخه 1396/02/09

م الف: 3203 حسین نوروز  رئیس ثبت اسناد و 
امالک شهرستان جوشقان

 مزایده
2/61 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد 
در خصوص کالسه پرونده 950179 ش/9 جهت 
وصول مطالبات شاکی مرتضی نورصبحی یک 
بابا مغازه به نشانی خیابان صمدیه لباف مقابل 
شرکت جهان سیم فاقد سابقه ثبتی، ملکی محکوم 
علیه احمد کهنویی را به شــرح کارشناسی ذیل 
در روز چهارشــنبه مورخ 96/2/20 از ســاعت 
10 تا 11 صبح از طریق مزایده کــه در اتاق 30 
طبقه همکف دادگســتری نیکبخت برگزار نماید 
به فروش برســاند با این وصف که ملک مذکور 
در ید استیجاری محمدعلی محمدی است. ضمنٌا 
بدهی ملک به شهرداری 1.941.000.000 ریال 
می باشــد. طالب خرید می توانند تــا 5 روز قبل 
ار جلســه مزایده به نشــانی فوق الذکر از ملک 
بازدید نماید تا با تودیع نقــدی 10% قیمت پایه 
در جلسه مزایده شــرکت نماید. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت، برنده مزایــده خواهد بود هزینه 
های اجرایی بر عهده محکوم علیه است. اوصاف 
ملک بر اساس نظر کارشــناس مکان مورد نظر 
دارای عرصه صدور 80 متر مربع )ضلع جنوب 
مشرف به خیابان صمدیه با عرض 7/60 و ضلع 
شمالی مشــرف به گذر شــمالی حدود 6/94  و 
طول میانگین )در امتداد شــمال و جنوب( برابر 
یازده متر شاکی در طبقه یکم و زیرین با اسکلت 
قبلی و سقف تیرچه بلوک که به دلیل عدم امکان 
دسترسی به زیرزمین و بررسی مشاهدات ممکن 
از بیرون اطالعات ســاکنین مغازه زیرزمین با 
ارتفاع حدود 2/80 تا 3 متر و دیوارها با تو آجر 
4 ســانتی کارتی با قابلیت دریافت نور )به دلیل 
اختالف ارتفاع کف طبقه دو تا با پیاده حدود 0/9 
متر( همانگونه  که اشاره گردید طبقه رویی یا نهم 
کف با ارتفاع 0/9 متر از پیاده رو در ضلع جنوب 
دارای حفاظ فلزی میله ای و به فاصله 1/4 بطرف 
شمال دارای شیشه های سکوریت، پوشش کف 
از نوع موزائیک 30*30 سانتی متر و دیوارها از 
کف تا سقف با پوشش ســرامیک 40*40 سفید 
ضلع شمالی )مشرف به گذر 8 متری( دارای درب 
فلزی و دارای کنسول قفلی که راه متری طبقه هم 
کف به زیرزمین به دو طریق یکــی راه پله واقع 
در ضلع شمال شرقی و دیگری مشرف به ضلع 
جنوب غربی که امــکان بازبینی در زمان بازدید 
می شــود. ارتفاع هم کف از زیر ســقف تا کف 
حدود 4 متر و در این مغــازه که در زمان بازدید 
به صورت کارگاه فلزکاری مشاهده گردید فعاًل 
دارای اشــتراک برق ســه فاز 25 آمپر گرفته و 
25 آمپر بدون اشــتراکات آب و فاضالب و گاز 
و... طی بررسی مدارک در پرونده در آن شعبه 
و نیز طی بررســی های به عمل آمده در پرونده 
این ملک در شــهرداری منطقه 2 مشاهده گردید 
که این دو واحد بدون اخذ پروانه از شــهرداری 
مربوط ســاخته شــده و طی اســتعالم به عمل 
آمده از شهرداری طی نامه شماره 2/95/8814 
مورخ 1395/7/6 این ملک با احتساب جرائم ماده 
صد و ســایر عوارض علی الحســاب به میزان 
1.941.210.694 ریال به شهرداری بدهکار می 
باشد. الزم به توضیح اســت که این ملک جزئی 
از پالک اصلی 35 از بخش ثبتــی 4 اصفهان می 
باشــد و فاقد سند مالکیت اســت. ارزش ملک با 
توجه به ابعاد میزان عرضه، موقعیت محلی، نوع 
کاربری، نوع مصالح بکار رفته در ســاختمان و 
عمــران و دیگر موقر در قضیــه ارزش کل ملک 
شاکی عرصه و اعیان در نظر گرفتن بدهی های 
شهرداری بالغ بر 6.400.000.000 ریال و  پس 
از کسر بدهی شهرداری ارزش کل ملک )دو طبقه 
ساختمان و عرصه+ اشــتراکات و غیره( برابر 
4.458.489.306 ریال است. مجدداً توضیح آنکه 
ارزش کلی ملک پس از بدهی به شهرداری برابر 
چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون 
و هفتصد و هفتاد و نه هزار وسیصد و شش ریال 
می باشد. م الف: 2246 شعبه نهم اجرای احکام 

کیفری )595 کلمه، 6 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
1/183 شــماره درخواســت: 9610463727300001  شــماره پرونــده: 
9509983747300464 شــماره بایگانی شــعبه: 950708 نظر به دادخواست 
آقایان 1- احمــد ملک فرزند محمــد 2- محمود ملک فرزند محمد 3- خســرو 
ملک فرزند ملک و خانم اقدس ملک فرزند محمد به طرفیت 1- شورای اسالمی 
روستای عروسان گلســتان 2- فاطمه آزاد فرزند محمد 3- حاجیه خانم آزاد 
فرزند محمد 4- فاطمه آزاد فرزند فتح الــه 5- خانم فروغ آزاد فرزند حاج رضا 
6- ثریا آزاد فرزند محمد 7- صبا آزاد فرزند محمد 8- اعظم آزاد فرزند محمد 
9- ســرور آزاد فرزند محمد 10- شــهناز آزاد فرزند فتح اله 11- مریم آزاد 
فرزند فتح اله 12- اکبر آزاد فرزند حاج رضا 13- مینــا آزاد فرزند حاج رضا 
14- پروانه آزاد فرزند علی محمد 15- مهرداد آزاد فرزند اصغر 16- ســمیه 
آزاد فرزند اصغر 17- مهران آزاد فرزند اصغر 18- مســلم آزاد فرزند اصغر 
19- محســن آزاد فرزند اصغر 20- امید آزاد فرزند اصغر 21- مرتضی ملک 
فرزند علی اکبر 22- فاطمه ملک فرزند علی اکبــر 23- راضیه ملک فرزند علی 
اکبر 24- حسین آزاد فرزند غالمحسین 25- فرهاد آزاد فرزند جعفر 26- رضا 
ملک فرزند علی اکبر 27- معصومه ملک فرزند علی اکبر 28- پروانه ملک فرزند 
علی اکبر 29- افســانه ملک فرزند علی اکبر 30- محبوبه ملک فرزند علی اکبر 
31- کبری ملک فرزند محمدعلی دائر بر 1- اثبات مالکیت مشاعی یک قطعه زمین 
)موضوع تقسیم نامه ســال 1339( مقوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال 2- ابطال 
صورتجلسه شورای اسالمی وقت روستای عروسان گلستان مبنی بر فروش 
غیرقانونی زمین دارای مالک 3- رفع تصرف غیرقانونی از متصرف غیرماذون 
فعلی ) آقای حســین آزاد( 4- ابطــال صلح نامه فی مابیــن وراث مرحوم علی 
اکبر ملک و آقای حســین آزاد مقوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات و هزینه های دادرسی که طی کالسه 950708 این دادگاه ثبت گردیده 
و پس از جری تشریفات قانونی جلسه اول دادرسی تشکیل و سپس قرار ارجاع 
امر به کارشناسی صادر گردیده اســت لذا جهت اجرای قرار کارشناسی وقت 
رسیدگی مورخ 1396/03/27 ساعت 10 صبح تعیین گردیده و با توجه به اینکه 
آدرس خواندگان ردیف 6 الی 23 مجهول المکان می باشد، لذا مراتب به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی یــک نوبت آگهی می گــردد تا خواندگان 
مجهول المکان جهت حضور در جلســه اجرای قرار کارشناسی در این دادگاه 
 حاضر شــود. م الف: 37 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خــور و بیابانک

)386 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/177 - شماره صادره: 1396/43/358379 - 1396/2/4 نظر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 3/4 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق سوابق پرونده ثبتی به نام فرح زاینده رودی فرزند رمضان و محمدحسین 
زاینــده رودی فرزند رمضــان وراث رمضان زاینده رودی کــه وی احدی از 
وراث هادی زاینده رودی می باشد که وی نیز ورثه کوکب سلطان لنبانی صبیه 
مرحوم محمد ابراهیم می باشــد و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
96/03/02 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شــد.م الف: 2921  حیدری رئیس ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهان

)175 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/15 در خصوص پرونــده کالســه 950766 خواهان بانک مهــر اقتصاد به 
نمایندگی علیرضا زمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 51240173 ریال به 
طرفیت محسن سلیمانی دشتگی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
96/3/20 ساعت 4 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان ارباب مجتمع شــماره 1 شــورای 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: 2126 شعبه 24 حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره دو()114 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/16 در خصوص پرونده کالسه 960040 خواهان شاهرخ رحمانی دستنائی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد رحمانی نژاد تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخه 96/4/12 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 
8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 26 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 2128 شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره یک()113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/22 در خصوص پرونده کالسه 951604 ش 5 خواهان بانک ملت به مدیریت 
عاملی هادی اخالقی با وکالت میترا بهرامی دادخواســتی مبنــی بر مطالبه به 
طرفیت 1- حســن حســنوند 2- محمود کاظم اصالنی 3- ســید علی حسینی 
کفرودی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/03/29 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:2146 شعبه 
 پنجم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/23 در خصوص پرونده کالســه 960083 ش 5 خواهان معصومه رمضانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عارف غفاری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 96/03/20 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
مجتمع 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:2147 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()114 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
2/24 در خصــوص پرونــده کالســه 960036 خواهــان علیرضــا یعقوبی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه ســفته به پرداخت مبلغ 20/000/000 با احتساب 
خســارات تاخیر تادیه به طرفیــت غالمرضا احمدی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/3/21 ساعت 15/30 تعیین گردیده است لذا با عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف: 2149 شعبه 18 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره یک()126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/26 در خصوص پرونده کالســه 960075 ش 5 خواهان جواد ترک خلخالی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه با وکالت حســین محمدیان و نفیســه عرب زاده 
به طرفیــت علیرضــا حاجــی زاده تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
روز یکشــنبه مــورخ 96/03/21  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت با 
توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از 
وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال مجتمع شــورای حــل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عدم حضــور وقت رســیدگی ابالغ 
شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ می شــود. م الــف:2155 شــعبه پنجم 
 حقوقی شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهــان )مجتمع شــماره دو(

)124 کلمه، 2 کادر(
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

2/27 شماره: 960042  ش ح 15 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست 
احمد- محمود قاســمی- فاطمه جعفری – بتول – سمیه و ســمانه قاسمی به 
طرفیت سکینه – حسن- اشرف – زهرا قاســمی – حسن – بهمن – علیرضا- 
محمد- مهین جعفری و حمید قاسمی قرار تحریر ترکه مرحوم غالمعلی قاسمی 
طی شماره 9609976794500073 در شورای حل اختالف اصفهان صادر و 
وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر مورخ 96/3/28 تعیین گردیده است لذا از 
ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که 
حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا 
واقع در شهرستان اصفهان با آدرس خ کاوه خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند. 
عدم حضور مدعوین مانع اجــرای قرار نخواهد بود. م الف: 2158 شــعبه 15 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2 شــماره ابالغنامــه: 9610100351200535 شــماره پرونــده:  /28
9609980351200055 شماره بایگانی شعبه: 960058 خواهان آقای حسین 
ســهیلی اصفهان فرزند یدا... به طرفیت خوانده مهدی مقبل به خواسته تجویز 
انتقال منافع به غیر ملک شماره 56/18 بخش 4 اصفهان تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 96/4/3 و ســاعت 8:30 تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2153شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

961010035120053 شــماره پرونــده:  2 شــماره ابالغنامــه:  /29
9509980351201165 شماره بایگانی شــعبه: 951360 خواهان آقای حمید 
علی زاده ارداجی فرزند رحمان به طرفیت خوانده آقای حسین قنبریان فرزند 
عباس به خواســته مطالبه وجه ، مطالبه وجه چک، مطالبه خســارت دادرسی، 
مطالبه خســارت تاخیر تادیه، تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 951360  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 96/4/3 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر وق جهت رســیدگی حاضر 
گردد. م الف: 2160 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)179 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

2/77 کالسه پرونده 950979 شــماره دادنامه:9502173 -95/11/27 مرجع 
رسیدگی : شعبه 12شورای حل اختالف اصفهان.خواهان :آقای بهزاد صادق 
پور به نشانی اصفهان سپاهانشهر میدان غدیر مجتمع عقیق 5- طالی پارسه.

خوانده: آقای عماد حقیقت به نشانی مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف در خصوص 
دعوی آقای بهزاد صادق پور به طرفیت آقای عماد حقیقت به خواســته مطالبه 
مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک به شماره 388141 به عهده بانک کشاورزی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه دادخواست تقدیمی، تصویرمصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانــده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی  خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر میرسد که به استناد 
مواد 310و313قانــون تجارت و198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم یه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/325/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف 94/08/25 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 بیست 
روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 2117 

شعبه 12حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )256 کلمه، 3 کادر(

ابالغ
2/119 شــماره درخواســت: 9610460350700009 شــماره پرونــده: 
9509980350700390 شماره بایگانی شــعبه: 950468 آقای علی هوشنگی 
ناغانی فرزند داودعلی با وکالت محمدآقا ابراهیمی سیچانی به طرفیت تجدیدنظر 
خوانده علی پورهاشم شمش کار دادخواســتی به خواسته تجدیدنظرخواهی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده است و از آنجا که تجدیدنظر 
خوانده مجهول المکان می باشد به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت ده روز 
از تاریخ نشر جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 7 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان طبقه 3 اتاق شماره 311 مراجعه 
نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارائه نمایید در غیر اینصورت پرونده 
با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارســال می گردد) شماره ثبت دادخواست 
اصلــی 950468 ح/7 و ثبــت تجدیدنظرخواهــی 9610540350700028 می 
 باشــد( م الف: 2200 شــعبه 7 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان

)141 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

2/145 آقــای احمد امینی نیــک فرزند اصغــر در پرونده شــماره 960024 د 
40 این شــعبه به اتهام ترک انفاق نســبت به همســر تحت تعقیب قرار دارید. 
به این وسیله بر اســاس ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری به شما ابالغ 
می شــود ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی در این شــعبه حاضر شــوید، 
در غیر ایــن صورت پــس از انقضــاء مهلت مقرر بــه موضوع رســیدگی و 
 اظهارنظر می شود.م الف: 2213 شعبه 40 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

)78 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

2/147 شــماره درخواســت: 9610460365600007 شــماره پرونــده: 
9509980365601361 شــماره بایگانی شعبه: 951377 قربانعلی فتح الهی به 
اتهام مشارکت در هتک هیثیت و نشر اکاذیب رایانه ای و...، از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 951377 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف: 2218 شعبه 37  دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره 3()119 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ

2/148 شــماره درخواســت: 9610460365600005 شــماره پرونــده: 
9509980365601149 شــماره بایگانی شــعبه: 951163 آگهی ابالغ حسن 
ترابی به اتهام ســرقت و فحاشــی، تخریب خودرو و ...، از طرف این دادســرا 
در پرونــده کالســه 951163 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواســطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدینوســیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرســی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب 
جهت پاســخگویی به اتهــام خویش حاضر شــود در صورت عــدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد.م الف: 
 2219 شــعبه 37  دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان اصفهان

 )مجتمع شماره 3()115 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

2/149 پیمان تقوایــی فرزند علی در پرونده شــماره 960039  این شــعبه به 
اتهام ترک انفــاق تحت تعقیب قرار دارید. به این وســیله بر اســاس ماده 174 

قانون آئین دادرســی کیفری به شــما ابالغ می شــود ظرف یک ماه از تاریخ 
نشــر آگهی در این شــعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از انقضاء 
مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهارنظر می شــود.م الف: 2221 شعبه 
 36 دادیــاری دادســرای عمومی و انقــالب اصفهان )مجتمع  شــماره ســه( 

)71 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

2/150 شــماره درخواســت: 9610460350800003 شــماره پرونــده: 
9409980350801318 شــماره بایگانی شــعبه: 941480 ابالغ شونده: آقای 
فرشــاد ذهبی فرزند اکبر موضوع: به نامبرده فوق ابالغ می گردد چنانچه در 
خصوص تجدیدنظرخواهی خانم سمیه آیتی سجزی نسبت به دادنامه شماره 
9509970352401813 صادره در کالسه 941480 شــعبه 8 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان پاسخی دارد، به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این آگهی 
جهت اطالع از مفاد تجدیدنظرخواهی و  اعالم نشانی و تحویل الیحه دفاعیه به 
این دادگاه )به نشــانی اصفهان اتوبان خرازی- حدفاصل خیابان میرزا طاهر 
و آتشگاه- مجتمع قضایی شــهید مطهری( مراجعه نماید در غیر این صورت 
پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف: 2235 شعبه 8 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان)132 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/173 شــماره صادره: 1396/43/358483 - 1396/2/4 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 31/9626 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان 
به نام ناصر علی خاصی حبیب آبادی فرزند حیدرعلی مفروز و 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 نامبــرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز یکشنبه مورخ 96/02/31 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه 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: 3095  حیدری رئیس ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)145 کلمه، 2 کادر(
عدم افراز

2/175 شــماره صــادره:  1396/02/358277 - 1396/2/4 خواهــان: آقای 
علیرضا غالمــی آهنگران فرزند قــدرت ا... به ش.ش 97 ناییــن خوانده: آقای 
قدرت ا... غالمی آهنگران فرزند یعقوب به ش.ش 2 نایین خواســته افراز: افراز 
ســهم مشــاعی خواهان از پالک ثبتی 10 فرعی از 1526 اصلی واقع در بخش 
یک حوزه ثبت نایین گردشــکار: آقای علیرضا غالمی آهنگران طی درخواست 
وارده به شماره 950206641253066  مورخه 95/12/11  تقاضای افراز سه 
دانگ مشاع از شــش دانگ مالکیت خود را از پالک مذکور نموده که جریان امر 
به نماینده و نقشه بردار ثبت ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت و ابالغ انتشار 
آگهی دعوت افراز به شماره صادره 1395/02/3424210 در روزنامه زاینده 
رود مورخه 95/12/21 نماینده و نقشه بردار در معیت خواهان به محل ورود 
تقاضا عزیمت و پس از بازدید از محل مشخص گردید که متقاضی سهم مشاعی 
خود را در محل مشــخص ننموده لذا قرار بر رد دادخواست افراز و رای منفی 
مربوطه به شــماره 10 مورخه 96/1/28 صادر گردیــد در خاتمه این تصمیم 
مطابق ماده 6 آیین نامه قانــون افراز و ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اســناد 
رســمی الزم االجرا صادر و تصمیم غیرقابل افراز به خواهان و خوانده ابالغ 
می گردد تا چنانچه اعتراضی داشته باشــند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز 
ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابالغ و انتشــار اعتراض خود را به دادگســتری 

 نایین اعــالم نمایند. م الف: 40 مهیمــن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک نائین
)227 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/178 شــماره صــادره: 1396/02/358521 - 1396/2/4 چــون تحدیــد 
حدود ششــدانگ مزرعــه اشــترکوهان پــالک 4043 اصلی واقــع در نایین 
بخــش 3 که طبــق پرونــده ثبتــی به نــام محمــد جعفــری انارکــی فرزند 
جعفــر در جریــان ثبت اســت بــه علــت عــدم حضــور متقاضی ثبــت به 
 عمل نیامــده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از مــاده 15 قانــون ثبت و بر 
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید حــدود ملــک مرقوم در روز ســه شــنبه 
96/03/02 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهد آمــد. لذا 
به موجب ایــن آگهی بــه کلیه مالکیــن و مجاوریــن اخطار می گــردد که در 
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و 
صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس 
تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد و طبق تبصــره 2 مــاده واحده  
قانون تعییــن تکلیف پرونــده های معترضــی ثبت معترض ظــرف مدت یک 
 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به

 مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. م الف: 42  مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین)173 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/179 شماره صادره: 1396/02/358457 - 1396/2/4 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139560302031000508 مورخه 95/11/12 هیأت قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 
ثبت نایین شــش دانگ باغ تحت پــالک 94 اصلی واقع در بخش یــک نایین در 
مالکیت خانم مجیده محمد پــور نائینی فرزند رضا مســتقر گردیده و پرونده 
ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخه 96/03/03 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین و صاحبــان امالک مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحــده  قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الف: 41  مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک 

نایین )192 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/188 شــماره صادره: 1396/43/358791 - 1396/2/6 نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 1718 فرعی از 6 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبــت 235974 در صفحه 253 دفتر امالک جلد 
1061 به نام محمد طالیی تحت شــماره چاپی مسلســل 539165 د 91 صادر 
و تســلیم گردیده اســت و مالک با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 17201 مورخ 1396/01/23 
به گواهی دفترخانه 288 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــًا ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است 

اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شد. م الف: 3130 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

 )223 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند

2/189 شــماره صادره: 1395/43/341060 - 1395/12/9 نظر به اینکه آقای 
مســعود طاقتی برابر نامه وارده بشــماره 25030250 مــورخ 1395/11/27 
درخواست صدور ســند مالکیت ســهم االرث خود از پالک ثبتی 1244 فرعی 
از 19 اصلی واقــع در بخش 14 ثبت اصفهــان متعلق به مــورث وی، مرحوم 
خنجر را نموده و اعالم داشته، دفترچه ســند مالکیت مذکور نزد آقای محمود 
طاقتی، احد از وراث می باشــد لذا به موجب تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت بدواً به نامبــرده اخطار و به جهت انقضای مــدت ده روز از تاریخ 
ابالغ اخطاریه و عدم مراجعه و تحویل ســند مالکیت به این منطقه ثبتی، مراتب 
یکبار آگهی تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملــک مرقوم می 
باشــد و یا مجوز قانونی جهت نگهداری ســند مالکیت دارد به این اداره ارائه 
و یا نســبت به تحویل ســند مالکیت مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت پس 
از پایان مهلــت ده روز از انتشــار آگهی و عدم وصول اعتراض موجه، ســند 
مالکیت وراث طبق مقررات صادر و ســند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط 
 خواهد شد. م الف: 2458 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

)180 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند

2/190 شــماره صادره:  1395/43/341104 - 1395/12/9 نظر به اینکه آقای 
مسعود طاقتی اعالم نموده که سند مالکیت پالک 1244 فرعی از 19 اصلی واقع 
در بخش 14 اصفهان متعلق به مورث او آقای خنجــر طاقتی نزد آقای محمود 
طاقتی می باشد چون اخطاریه به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب به 
دستور تبصره ماده 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بخشنامه تا چنانچه 
ســند مالکیت پالک فوق جهت انجام معامله به آن دفتر خانه ارائه شد از انجام 
هر گونه معامله خودداری و سند جهت ابطال به این اداره ارسال نمایید. بدیهی 
است نسبت به سهم االرث متقاضی طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
 شــد. م الف: 2459 حیــدری رئیس اداره ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان

)116 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/187 شــماره صادره: 1396/43/358795 - 1395/2/6 نظر به اینکه ســند 
مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره: 1722 فرعی از 6 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبــت 235982 در صفحه 277 دفتر امالک جلد 
1061 به نام محمد طالیی تحت شــماره چاپی مسلســل 539173 د 91 صادر 
و تســلیم گردیده اســت و مالک با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 17201 مورخ 1396/01/23 
به گواهی دفترخانه 288 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبــًا ضمن ارائه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد. بدیهی 
 است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند

 مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 3129 حیدری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )223 کلمه، 3 کادر(
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يادداشت
وزیر بهداشت با آیت ا... سیستانی در نجف دیدار کرد

وزیر بهداشت در آخرین مرحله از سفر ســه روزه خود به عراق و زیارت عتبات 
عالیات در کربال و نجف، با آیت اهلل سیستانی دیداروگزارشی از اقدامات دولت 

خصوصا در حوزه سالمت به ایشان ارائه کرد.

ديدگاه

دو اتاق تو در تو در گوشه ای از گورســتان و در فاصله چند 
متری از آخرین سنگ قبر گورستانی که گذر زمان همانند 
خود پیرزن، گرد فرســودگی بر آن پاشیده است. دیوارهای 
خانه کثیف است و صدای وزوز رژه مگس ها همانند ارکستری 
همیشــگی پس از چند دقیقه کامال عادی می شود. سیاهی 
در و دیوار و کهنه فرش پهن شــده با بوی نــای اتاق در هم 
پیچیده و آدم را یاد یک مــرگ تدریجی می اندازد که اینجا 
همه چیز با مرگ در آمیخته است. بیداری با مرگ، خورد و 
خوراک با مرگ، تنفس در هوای مرگ و در نهایت خوابیدن 

در کنار مردگان.
سال هاست اهالی محله سرآســیاب و رهگذرانی که از کنار 
گورستان ارامنه عبور می کنند، صبح به صبح پیرزن نحیفی 
را می بینند که با مشقت درب بزرگ گورستان را باز می کند 

و برای خرید یک تکه نان از آنجا خارج می شود.
صغری که حاال در دهه ۷۰ زندگی خود به ســر می برد تنها 
یادگار روزهایی است که این گورستان رونقی داشت و برو و 
بیایی در آن برپا بود. وقتی شــهرداری جلوی دفن مردگان 
در این منطقه را گرفت، رفت و آمدها هم کم و کمتر شــد. 
متوفیان به خاوران منتقل شدند و بازماندگان هم آرام آرام 
فراموش کردند که زنی اینجا در کنار مردگانشــان زندگی 

می کرده و رتق و فتق امور گورستان را انجام می داده است.
گورســتان ارامنه جایی در شرق تهران، ســال هاست که 

متروکه شــده و هیچ میهمــان جدیــدی را در خاک خود 
دفن نکرده اســت. از آخرین باری که نجــوای دعا و نیایش 
در کلیسای کوچک این گورستان شــنیده شده ۱۰ سالی 
می گذرد و پس از آن ارامنه تهران مردگان خود را به گورستان 
خاوران منتقل کردند. با این حال صغری هر روز طبق عادت 
گذشــته صبح به صبح ســنگ قبرها را می شوید و محوطه 
گورســتان را آب و جارو می کند تا به قول خودش حرمت 
خفتگان در خاک حفظ شــود. مردگانی که برخی از آنها را 
خوب می شناسد و از زبان این و آن شنیده است که افرادی 
چون اوانس اوگانیانــس، اولین کارگردان ســینمای ایران 
و همچنین بانی اولین مدرســه بازیگــری در ایران یا کنت 
دمونت فورت که به نوعی نخســتین رییس پلیس ایران در 
زمان ناصرالدین شاه محســوب می شد در همین گورستان 

خفته اند.
صغری، متولد سبزوار است و ۴۰ سال پیش به تهران مهاجرت 
کرد تا کار و زندگی خود را در پایتخت شکل دهد. مدتی را در 
مشاغل مختلف کارگری کرد. در منطقه دوالب و سرآسیاب 
سبزی کاری می کرد تا اینکه با سرایدار گورستان ارامنه آشنا 
شد و پس از تشکیل خانواده به این خانه در گوشه قبرستان 
نقل مکان کرد. وقتی جهیزیه ناچیزش را به اینجا آورد هرگز 
گمان نمی کرد مجبور اســت تا پایان عمر در کنار مردگان 
زندگی کند. همیشــه فکر می کرد پس از مدتی وضعشان 

خوب می شــود و می توانند خانه ای اجاره کنند و به میان 
مردم بر گردند، اما سرنوشت برای او جور دیگری رقم خود. 
فرزند اول، دوم و سوم در همین گورستان پا به دنیا گذاشتند 

تا اینکه پس از چند سال همسرش را از دست داد.
با مرگ همســر تمام بار زندگی بر دوش صغری افتاد و اگر 
تا دیروز تنها بــه امور خانه می پرداخت حــاال باید کارهای 
گورستان را هم انجام می داد و بچه ها در میان قبرها بزرگ 
شدند. حاال ۲ پسر صغری ازدواج کرده و رفته اند و او مانده با 
دختری که از همسرش جدا شده و میهمان جدید گورستان 

شده است.
پیرزن از زندگی سخت خود می گوید؛ اما گالیه ای اگر هست 
متوجه نوه اش است. می گوید: نوه ام دم بخت است امسال 
کنکور دارد، اما همیشــه افسرده اســت و رمقی برای درس 
خواندن ندارد. از ســوی دیگر  تا وقتی در قبرستان زندگی 
می کنیم امیدی نیست که کسی برای خواستگاری او بیاید. 
یکی دو بار هم که خواســتگارانی داشته وقتی متوجه شدند 
ما در قبرستان زندگی می کنیم از ازدواج با نوه من منصرف 

شدند.
تمام درآمد صغری مستمری است که از کمیته امداد دریافت 
می کند و این ۵۰ هزار تومان تنها کفاف خرید نان را می دهد. 
تا زمانی که اینجا مردگانی دفن می شــدند، حقوقی هم ماه 
به ماه از ســوی ارامنه به او پرداخت می شــده،  اما حاال که 
مردگان گورستان ارامنه به خاوران منتقل شده اند، حقوق 
ماهیانه و بیمه صغری هم قطع شده است. حتی مدتی است 
که متولیان اصلی گورســتان هزینه آب و بــرق اینجا را هم 
نمی دهند و تاکنون چندین بــار اخطار قطع آب و برق آمده 
که هر بار با کمک خیرین مانع قطع شده اند. اگرچه  صغری 
دیگر حقوقی بابت نگهداری گورستان دریافت نمی کند، اما 
دلش برای درخت ها می سوزد و می گوید نگرانم اگر روزی 
من نباشم یا مرده باشم چه بر سر این درخت ها می آید. چند 
بار تالش کرده با متولیان گورستان ارامنه ارتباط بگیرد ،اما 
موفق نشده و این گورستان خودش هم دارد کم کم می میرد.

این روزها بیماری طاقت صغری را کم کرده است. پرونده های 
پزشکی اش را که نشان می دهد یک مورد سکته هم در آن 
دیده می شود. عالوه بر آن پیرزن از دیابت و چربی خون هم 
رنج می برد، اما هیچ پولی برای درمان ندارد. او می گوید اوایل 
از قبرستان، از روح و از مرده ها می ترسیدم، اما حاال می فهمم 
که مرده ها هیچ ترســی ندارند بلکه باید از زنده ها ترسید. 
مرده ها آرام در گورهایشان خوابیده اند و در طول این۴۰ سال 
مزاحمتی برای من نداشته اند، اما ای کاش زنده ها هم کمی 
حواسشان به اطرافشان باشد. من گناهی نکرده ام که مجبور 
باشم تا پایان عمر در گورستان زندگی کنم. همیشه گفته اند 
زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و با لباس سفید خارج 
می شود، اما فاصله خانه بخت تا گورســتان برای من چند 
قدم بیشتر نیســت. دلم حتی پس از مرگ هم پیش دختر و 
نوه ام اســت و امیدوارم آنها بتوانند خودشان را از دیوارهای 
این گورستان باال بکشــند و یک زندگی عادی در کنار دیگر 

مردمان داشته باشند.

زنی که سال هاست در هوای مرگ نفس می کشد؛

زندگی در میان گورها
مشاور نماينده ولی فقیه درسپاه:

معلمان، پرچم داران تربیت 
نسل های مومن انقالبی هستند

مشــاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی، در مراســم گرامیداشــت روز قشــر بسیج 
فرهنگیان در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان، 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای انقالب اسالمی 
اظهار کرد: به طورقطع برگزاری این نشســت در جوار 
هفت هزار شهید، معنایی جز گره خوردن بسیج به شهید 

و شهادت ندارد.
سردار یدا... جوانی گفت: معلمان نقش هدایت جامعه، 
تربیت نسل جوان، مقابله و ایستادگی در برابر انحراف ها 
و نشان دادن راه روشــن به طالبان حقیقت را بر عهده 
دارند. مشاور نماینده ولی فقیه در ســپاه، با بیان اینکه 
معلمان باید ببینند چگونه می توانند این گونه فعالیت ها 
را انجام دهند، گفت: اگر بخواهیم به عنوان یک معلم در 
انقالب اسالمی نقشی ایفا کنیم، باید راه و منش انبیا را 
سرلوحه قرار دهیم و خود را برای ایفای نقش در شرایط 
امروزی که در دهه چهارم انقالب هستیم آماده و مهیا 
کنیم. فعال و تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه امروز ابعاد 
مبارزه با دستگاه سلطه پیچیده تر از گذشته شده است، 
تصریح کرد: صهیونیســت ها، آمریکایی ها و کشورهای 
مرعوب نظام سلطه، امروز از دست انقالب اسالمی بیشتر 

عصبانی هستند.
مشاور نماینده ولی فقیه در ســپاه، بابیان اینکه دشمن 
بیش از هر چیز از گســترش تفکر انقالب اســالمی در 
بین مسلمانان و کشورهای مسلمان هراس دارد، اظهار 
کرد: معلمان به ویژه معلم های بســیجی، باید در حوزه 
روشنگری گام بردارند، صحنه رویارویی حق و باطل را 
شفاف و برای تقویت جبهه حق، نیرو و دانش آموزانی در 

تراز انقالب تربیت کنند.
وی با بیان اینکه دشــمنان، خودشــان تصریح دارند 
که جنگ با ایران به نفعشان نیســت، گفت: آنها جنگ 
نرم، اقتصــادی و فرهنگی را علیه نظام اســالمی ما راه 
انداخته اند تا نخبــگان، جریان های فکری سیاســی، 
مسئوالن و آحاد جامعه را دچار اشتباه محاسباتی کنند.

ســردار جوانی بابیان اینکه رهبری خطر نفوذ را بارها 
گوشــزد کرده اند، اظهار کرد: امروز دشمنان برای نفوذ 
در مهدکودک ها هــم برنامه نفوذ دارنــد؛ چراکه آنها 
می گویند اگر انقالب اسالمی را متوقف نکنیم خودمان 
نابود می شویم. وی با بیان اینکه معلمان باید پرچم دار 
تربیت نیروهای مومن انقالبی باشند، اظهار کرد: دشمن 

به دنبال سلب روحیه انقالبی از مردم کشور است.

 تعمیرکاری که
ستاره شبکه های اجتماعی شد 

تصویری که از چند روز پیش در فضــای مجازی، در کانال های ریز 
و درشــت تلگرامی و صفحات پرطرفدار اینستاگرام دست به دست 
می شود، متعلق به تعمیر کاری است که برای قدردانی از خانواده های 
شهدا و ادای دین به آنها، یک راه دیگر پیدا کرده است؛ راهی که سخت 
نیست و از عهده خیلی ها برمی آید. این تصویردر نهایت به یک جمله 

ختم می شود:
» انجام خدمات برای مادران معظم شهدا و خانواده های معزز شهدای 

مدافع حرم رایگان است.«

مهلت پرداخت دیه چقدر است؟
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت در عمد موجب دیه، یک 

سال قمری است.
دیه، مقدار مال معینی است که در شــرع مقدس به سبب جنایت 
غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به 
هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.  بر اساس قانون، فرد مجرم 
برای پرداخت دیه دارای فرصتی است که بتواند این دیه را پرداخت 
کند؛ بنابراین نمی توان مجرم را تحت فشــار قرارداد که کل دیه را 
ظرف چند روز یا مقــداری از آن را در فرصت محدودی بپردازد.  در 

ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسالمی آمده است:
مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر اســت؛ مگر 

اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
 الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری 

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری 
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری 

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به 
پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند، محکوم له مکلف به قبول 

آن است.
ماده ۴8۹- در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف 
هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را 

بپردازد.
ماده ۴۹۰- در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه 
را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت 

زمان پرداخت است؛ مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. 
ماده ۴۹۱- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا 
مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود، لکن مهلت پرداخت آن مشخص 

نگردد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت شود.

فروش »دارو« در عطاری  ممنوع!
مدیرکل نظارت بر داروهای طبیعی و سنتی ســازمان غذا و دارو، 
از افزایش چندین برابــری نظارت  بر عطاری ها خبــر داد و گفت: 
فرآورده های دارویی طبیعی و سنتی به هیچ وجه نباید در عطاری ها 

به فروش برسند؛ چرا که نمی توان اصالت آنها را تضمین کرد.
دکتر امیرحسین جمشــیدی، درباره ســرانجام طرح ساماندهی 
عطاری ها در کشور گفت: خوشبختانه اتفاق بزرگی که در راستای 
طرح ساماندهی عطاری ها رخ داد، تشکیل مدیریت های متناظر اداره 
کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل های سازمان غذا و دارو در 
تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود؛ یعنی در حال حاضر در 
کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشــور، مدیرکل متناظر اداره کل 
فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها وجود دارد که تفویض های 

آن چند ماه قبل انجام شد. 
وی با بیان اینکه با این اتفاق یکی از اقدامات ما تســریع ساماندهی 
عطاری هاست، افزود: به طوری که در حال حاضر نظارت های ما بر 
عطاری ها چندین برابر شده است. مردم باید توجه داشته باشند که از 

جایی خدمات دریافت کنند که از نظر قانونی مجاز باشد.

درخواست طالق به خاطر کلکسیون 
پرنده های شوهر

زن جوان وقتی دید شــوهرش عالقه زیادی بــه پرنده هایش دارد 
درخواست طالق داد. یک زن سی و پنج ســاله، در روزهای قبل به 
شــعبه ۲6۸ دادگاه خانواده تهران رفت و خواستار جدایی شد. وی 
درباره علت آن به قاضی گفت: من واقعا خسته شده ام؛ ۱۵ سال است 
درکنار مردی زندگی می کنم که حرف های من برایش اهمیتی ندارد. 
عالقه شدید او به پرنده ها مرا به اینجا کشانده است. این زن در ادامه 
صحبت هایش گفت: اوایل زندگی متوجه شــدم شوهرم کبوترباز 
اســت؛ اما من اجازه ندادم هیچ کدام از آنها را به خانه  بیاورد. در آن 
زمان هم به هر بهانه به خانه مادرش می رفت و به کبوترهایش سری 
می زد و به آنها آب و غذا می داد. مادرش هم مرتب بهانه می گرفت و 
او هم مانند من از دست پسرش به خاطر این عالقه عجیبش خسته 
شــده بود. وی افزود: باالخره بهانه گیری های من و مادرش نتیجه 
داد و او کبوترهایش را در اختیار دوســتش گذاشت و زندگیمان به 
روال عادی برگشت. یک سال بعد هم خدا به ما پسری هدیه داد که 
زندگیمان را شیرین تر کرد؛ اما بعد از مدتی دوباره شوهرم به سمت 
عالقه قدیمی اش رفت. او دوباره پرنده خرید و به خانه آورد. برسر این 
موضوع بارها با هم درگیر شدیم ،هرچه از او خواستم آنها را بفروشد 
قبول نکرد.آقای قاضی، هرکدام از پرنده هایش که اکنون در خانه ام 
است قیمت زیادی دارد و آن وقت من مستاجر هستم. از این وضع 
خسته شده ام و دیگر نمی توانم تحمل کنم. قاضی دادگاه خانواده بعد 
ازشنیدن صحبت های این زن، دستور احضار همسر وی را صادر کرد 

تا بعد از شنیدن صحبت های وی درباره این پرونده تصمیم بگیرد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور درباره وضعیت قانون افزایش 
مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه اظهار کرد: با وجود تمام پیگیری هایی 
که برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9 ماه داشتیم، در 
عمل مشکالت مالی و اعتباری را دیدیم که مانع شد در ادارات و سازمان ها 
این قانون را به اجرا در بیاوریم، اما اخیرا با پیشنهادهایی که دریافت کردیم، 
جلسه ای برای رفع مشکالت این قانون داشتیم که نمایندگانی از سازمان 

برنامه و بودجه، وزارت کار و معاونت زنان حضور داشتند. 
شهیندخت موالوردی ادامه داد: طبق این جلسه قرار شد یک کارگروه 
مشترک داشته باشیم و راهکارهای حل موضوع را پیش بینی کنیم و نتایج 
این کارگروه باید به رییس سازمان برنامه و بودجه، آقای نوبخت ارائه داده 
شود تا ببینیم به چه نتیجه ای می رسد. موالوردی افزود: این قانون در حال 

اجراست، اما مشکل مابه التفاوت سه ماه تا شش ماه است.

آغاز دوره های 
سوادآموزی استان

قانون افزایش مرخصی 
زایمان به کجا رسید؟

معاون ســواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت :به 
منظور ارتقای سطح علمی جامعه، ثبت نام بی ســوادان استان اصفهان 
با رویکرد جذب حداکثری اولیای بی ســواد دانش آموزان در مراکز سواد 
آموزی اســتان آغاز شــده اســت .بهمن امید قائمی با بیان اینکه حدود 
۷۰۰بی سواد تاکنون برای شرکت در دوره های سواد آموزی شرکت کرده اند 
افزود:پیش بینی می شود حدود هشت هزار سواد آموز استان در این دوره 
ثبت نام کنند .وی با اشــاره به اینکه این دوره های آموزشی در ۴۰منطقه 
استان با همکاری حدود هزار معلم انجام می شود گفت:حدود ۷۰درصد 
متقاضیان سواد آموزی، زنان هستند .معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان افزود :آموزش مهارت های آی سی دی ال و راه اندازی 
9 مرکز یادگیری محلی به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد 

زمینه اشتغال از دیگر برنامه های این سازمان برای سواد آموزان است.

کدام بخش از مطالبات 
معلمان در هفته معلم 
پرداخت می شود؟

سخنگوی کمیسیون آموزش  و تحقیقات مجلس شورای اسالمی، با اشاره به اینکه گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن علنی 
مجلس پس از پایان بررسی ها ارائه می شود، گفت: بخشی از مطالبات معلمان در هفته معلم پرداخت می شود. حمایت میرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا تخلفات 
صورت گرفته صرفا مختص بانک سرمایه است، اظهار کرد: بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان است؛ بنابراین نمی توان مدعی شد که میان تخلفات این 
بانک و صندوق ذخیره ارتباطی وجود ندارد. وی افزود: تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان همچنان مشغول بررسی است؛ بنابراین تا زمانی که کار تحقیق 
و تفحص تمام نشده است نمی توان راجع به تخلفات صورت گرفته سخن گفت. میرزاده در پاسخ به این پرسش که مطالبات فرهنگیان چه زمانی پرداخت می شود، گفت: 
طبق اعالم مسئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در هفته معلم ۵۰ درصد از مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال 9۵ و بخشی از مطالبات حق التدریس 

معلمان پرداخت می شود و مابقی مطالبات حق التدریس معلمان و مطالبات امتحانات نهایی، تا هفته آخر اردیبهشت پرداخت خواهد شد.

رییس عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، 
درخصوص برنامه های عقیدتی سیاســی فرماندهی انتظامی 
استان در سال 96 اظهار کرد: یکی از برنامه های عقیدتی برای 
ســال جدید، اجرای دوره های بصیــرت خانواده های کارکنان 
است که در نظر داریم بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در دوره های 
چهار روزه، با مباحث معنوی، خانوادگی، تربیت فرزندان، وظایف 

در قبال همســران و آگاهی های سیاسی و 
اجتماعی آشنا شوند.

حجت االســالم محمدحســین عادل پور، 
اجرای طرح مکارم االخالق، مصباح الهدی 
و طرح ســراج ویژه آموزش احکام و مسائل 
اعتقادی برای ســربازان وظیفه را از دیگر 
برنامه هــای عقیدتی سیاســی فرماندهی 

انتظامی استان در سال جاری عنوان کرد.
 وی در ادامــه، اجرای طــرح نهضت حفظ 
قرآن کریم در بین کارکنان پلیس اســتان 

را در دســتور کار این یگان عنوان و اذعان کرد: به لطف خداوند 
در سال 9۵ تعداد بیش از 6۰۰ نفر قبولی در آزمون حفظ قرآن 
داشتیم که امید داریم این رقم را در سال جاری ارتقا ببخشیم.

وی با اشاره به استقبال کارکنان پلیس استان و خانواده های آنان 
از برنامه های قرآنی گفت: طی چند سال اخیر که طرح نهضت 

حفظ قرآن در نیروی انتظامی آغاز شد توفیقات خوبی داشتیم و 
توانستیم در تعداد حافظان قرآن در بین دستگاه های استان رتبه 
اول را به دست آوریم و در سطح کشور نیز همیشه رتبه های اول 

و دوم را کسب کردیم.
عادل پور گفت: هم اکنون بیش از چهار هزار نفر حافظ قرآن در 
نیروی انتظامی استان وجود دارد که به طور مرتب در مسابقات و 

برنامه های قرآنی شرکت می کنند.
وی درخصوص برنامه های ویژه برای تحقق 
شعار سال 96 که از سوی مقام معظم رهبری 
نام گذاری شــده اســت، بیان کرد: نیروی 
انتظامی در این زمینه مسئولیت بسیار مهم 
و بزرگی دارد و آن هم مبارزه با قاچاق کاال 
و ایجاد امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان 
داخلی و سرمایه گذاران است که مجموعه 
نیروهــای انتظامی با افزایــش تالش های 
خود به توفیقات خوبی در این راستا دست 
پیدا خواهند کرد. رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: وظیفه دیگر تبلیغ، ترویج و 
فرهنگ سازی، استفاده از اقالم و کاالهای تولید داخل در تمام 
دستگاه هاست که در این زمینه برنامه ریزی کرده و ستاد ویژه ای 

را تشکیل داده ایم.

رییس پلیس راه آهــن گفت: امنیــت تمامی قطارهای 
حامل گردشــگران خارجی کــه وارد ایران می شــوند، 
تامین خواهد شد. ســردار علیرضا اکبرشاهی با اشاره به 
اینکه از آغاز سال ۱396 در سه مرحله قطارهایی حامل 
گردشگران خارجی و در قالب تورهای گردشگری »عقاب 
طالیی« و »هزار و یک شب« با گردشگرانی از کشورهای 

آسیایی، اروپایی و آمریکایی وارد کشور 
شده، اظهار کرد: تمامی سفرهای این 
گردشگران در حوزه استحفاظی پلیس 
راه آهن، بدون هیچ مورد خاصی  انجام  
و آنها در امنیت و آرامش کامل از نقاط 
گردشگری و امکنه تاریخی سطح کشور 

بازدید کرده اند.
وی افزود: نخستین قطار گردشگری از 
این نوع، قطار »عقاب طالیی« بود که 
در دوازدهمین روز از فروردین ماه سال 

جاری، از طریق مرز ریلی سرخس وارد خاک ایران شد و 
پس از انجام تشریفات قانونی و گمرکی، به سمت ایستگاه 
راه آهن مشهد حرکت کرد و تعداد ۴6 نفر از گردشگران 
خارجی از کشورهای آسیایی ، اروپایی و آمریکایی که از 
مرز هوایی وارد کشور شده بودند را با خود به مشهد برد. 

فرمانده پلیس راه آهن کشور خاطرنشان کرد: گردشگران 
خارجی پس از بازدید از اماکن تاریخی و تفریحی شهرهای 
مشهد، کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، اراک، شوش، گرمسار 
و تهران در ایستگاه راه آهن تهران از قطار پیاده شده و با 
عزیمت به فرودگاه امام، از طریق مرز هوایی ایران را ترک 
کردند. وی ادامه داد: دومین گروه گردشگران خارجی را 33 
نفر به همراه ۴۵ خدمه خارجی تشکیل 
می دادند که از طریق مرز هوایی وارد 
کشور شده و با حضور در ایستگاه راه 
آهن تهران با قطار عقــاب طالیی به 
ایرانگــردی و بازدید از اماکن تاریخی 
و تفریحی سطح کشور پرداختند که 
نخستین مقصد آنها نیز شهر مقدس 
مشــهدبود. این مقام ارشد انتظامی 
درباره ســومین گروه از گردشگران 
خارجی نیز اظهار کرد: این گروه ۴۷ 
نفره و همراهی دو خدمه در قالب تور گردشــگری هزار و 
یک شب از کشورهای آلمان، سوئیس، روسیه، مکزیک، 
ترکیه، فنالند و دانمارک در  ۲۵ فرودین امسال از طریق 
مرز هوایی وارد کشور شده و پس از انجام تشریفات قانونی 

و گمرکی در ایستگاه راه آهن تهران حضور پیدا کردند.

ريیس پلیس راه آهن خبر داد:

تامین امنیت قطارهای حامل گردشگران خارجی
ريیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

آغاز طرح نهضت حفظ قرآن در نیروی انتظامی

گردشگریخبر

گورستان قديمی ارامنه در شرق تهران، سال هاست که متروکه مانده و کسی در آنجا دفن نمی شود، اما سرايدار 
پیر اين گورستان همچنان در میان قبرها و کنار مردگان زندگی مشقت باری را سپری می کند.

فضای مجازی

حقوق

هشدار

دادگاه خانواده
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قبرستان های از دست رفته؛

خرید و فروش قبرستان!

سیاست های مدرن ســازی شهر اصفهان 
پیش از دهه20 خورشیدی، باعث تغییراتی 
در چهره شهر اصفهان می شــود. در همین زمینه قبرستان های 
بزرگ محله های شــهر در مقابل خیابان کشــی های گسترده و 
توسعه فضای مسکونی شهر، مانع بزرگی به شمار می آمده است. 
روزنامه اخگر، از برخورد مدیران شــهری وقت با این مشکل خبر 
می دهد:»... از قراری که می شــنویم، اداره محترم بلدیه در مقام 
اســت که اراضی قبرستان ســتی فاطمه )مکان فعلی بیمارستان 
کاشانی و امامزاده ستی فاطمه( را به معرض مزایده و فروش بگذارد 
و پول آن را به مصرف امور عام المنفعه برساند. اگر این خبر راست 
باشد، به راستی جای هزاران تعجب است؛ چرا که اگر اداره بلدیه 
بخواهد کار عام المنفعه ای بکند چه منفعتی برای عموم از همین 
قضیه بزرگ تر... که این اراضی بایره را به صورت باغ ملی در آورده 
و در دم دروازه شــهر، یکی از بهترین و زیباترین مناظر اصفهان را 
تشکیل بدهد. اراضی قبرستان ســتی فاطمه را اگر شما امروز به 
مزایده بگذارید...تصور می کنید از جریبی سیصد تومان... بیشتر به 
فروش خواهد رفت؟ معاذا...! ولی اگر همین اراضی بایره را ...هموار 
کرده، درختکاری بکند و در سال دیگر به مقام فروش آن بر آید، آن 
وقت بالشک می توان هر جریبی از اراضی را ... به یک هزار تومان 
فروخت... . اگر اراضی قبرستان چمبالن را سال گذشته به مزایده 
می گذاشتند، آیا احدی برای خرید آن حاضر می شد؟ هرگز! ولی 
حالیه که از طرف یک نفر مرد خیر، اراضی مذکور به یک سنبلستان 
حقیقی تبدیل شده، تصور کنید... چگونه هزاران مشتری خواهد 

داشت.«
)روزنامه اخگر، سال چهارم، شماره 
741: 13 اردیبهشت 1311(

 ساختن یک بیمارستان دریک  قبرستان
بســیاری از بیمارســتان های قدیمی اصفهان در قبرستان های 
تاریخی بنا شده اند؛ از آن جمله بیمارستان امین است که به وسیله 
حاج میرزا حبیب ا... امین التجار در مکان قبلی قبرستان تاریخی 
چنبالن ساخته شده. روزنامه اخگر در ســال 1311 خورشیدی 
به مشکالت ساخت این بنا در قبرســتان تاریخی اشاره می کند: 
»...شــاید خیال کنید که قبرســتان چنبالن جای هموار و زمین 
مســتعدی بود که ممکن بود فورا آن را صاف و به باغ و بوســتان 
و مریض خانه اش تبدیــل نمود. خیر، این قبرســتان که یکی از 
قدیمی ترین  قبرســتان های اصفهان بود و کلیه مســاحت آن را 
شصت و چند جریب زمین تشکیل می داد، به قدری پستی و بلندی 
و به عبارت دیگر دره و ماهور داشت که راستی عقل باور نمی کرد 
احدی به تســطیح آن موفقیت حاصل نمایــد. وانگهی بر فرض 
موفقیت، تازه آبی نداشــت که بتوان از یک چنین زمین وسیعی 
استفاده کرد... با پرداخت مبلغ ســنگینی از نهر بیدآباد، جویی به 
طرف قبرستان کشیده )توسط برادران امین(... در فاصله چندین 
ماه، آن پســتی و بلندی های مهیب را که عموما تا چند سال قبل 
مکمن دزدان و پناهگاه اشرار بود، همواره و سپس اراضی حاصله را 
به سه قسمت منقسم نمودند... امروز شما وقتی وارد این قبرستان 
مخوف و مهیب دیروزی می شــوید، دفعتا چشم شما به یک باغ و 

بوستان مصفایی می افتد که حقا رشک روضه رضوان است!«
)روزنامه اخگر، سال چهارم، شماره 769: 30 تیر1311(

اصفهان قبرستان زیاد داشته؛ از گورستان دارالبطیخ 
گرفته تا قبرستان گلستانه و باغ سهیل و بکتاش و باغ خلفا و 
قبله دعا و بسیاری دیگر که امروزه فقط نام چند کوچه از آن 
باقی مانده است؛ اما در گوشه ای از شهر هنوز می توان تاریخ 
و فرهنگ را در میان بقعه ها و تکایای قدیمی جست وجو کرد

امامزاده های شــهر تنها بناهایی مذهبی و تاریخی در 
نقاط مختلف اصفهان نیســتند؛ بلکه بازمانده هایی از 
قبرستان های تاریخی هستند که امروزه نشانی از آنها برجای نمانده است؛ 
قبرستان هایی که روی آنها بیمارستان و مدرسه و خانه های مسکونی ساختند 
و خیابان های مدرن شهر را از میان آن گذراندند. حاال فقط گنبدهای چشم نواز 
امامزاده ها و در و دیوار خشتی و آجری آنهاست که می تواند روایتگر تاریخ 

فراموش شده این گورستان های کهنسال باشد. 

 همه قبرستان های شهر
قدیمی های شهر خوب یادشان هست که هر محله ای برای خود قبرستانی اختصاصی 
داشت. شاید دشواری حمل و نقل اجســاد در کوچه پس کوچه های خاکی و گل آلوده 
اصفهان قدیم، باعث می شد هر محله تا اندازه ای از محالت دیگر مستقل باشد. بدین ترتیب 
قبرستان های قدیمی اصفهان در محله های مختلف پراکنده می شد. عده ای قدیمی ترین 
قبرستان اصفهان را در مکان فعلی میدان شهدا می دانند؛ جایی که تا همین 70 سال 
پیش، دریایی از قبرهای پیر و جوان در آرامش محض در کنار هم خفته بودند. قبرستان 
مردبان یا آب بخشگان)آب بخشان( قبرهایی با قدمت 1200 سال هم داشته است. حافظ 
ابونعیم محدث مشهور اصفهانی و مالحسین تفلیسی، جوهری وبسیاری دیگر از اشخاص 
سرشناس اصفهان قدیم در این قبرستان مدفون بوده اند. معزالدین مهدوی، حدود این 
گورستان را چنین ترسیم می کند: »...چندین محله این قبرستان را احاطه کرده بود: از 
طرف مغرب محله چهارسوق علیقلی آغا و محله بیدآباد بود و طرف جنوب آن محله نو و 

محله تل عاشقان و جمال کله و قصر جمیالن و طرف مشرق آن محله طوقچی و دردشت 
بود و از سمت شمال به مزارع خارج شهر و سرقبرآقا منتهی می شد.« قبرستان آب بخشان 
آنقدر بزرگ بوده که مردم شبها باید برای عبور و مرور درون شهری، مسافت زیادی آن را 
دور می زدند: »...اشخاصی که می خواستند از محالت شرق یا بالعکس بروند باید از وسط 
قبرستان عبور کنند و اال باید از خارج شهر بگذرند یا در داخل شهر از محالت زیادی عبور 
کنند که از حیث مسافت سه برابر می شد. از وسط این قبرستان جاده مال رویی بود که دو، 
سه متر از سطح قبرستان پایین تر بود و پیاده روها نیز از خالل قبور عبور می کردند.« از 
این قبرستان بزرگ امروز فقط مجموعه سرقبرآقا و بقعه ابومسعود راضی در خیابان جامی 
باقی مانده است. در سال 1315 خورشیدی، ضمن خیابان کشی های مدرن، آب بخشان را 
تسطیح کردند و از بین رفت. دیگر قبرستان بزرگ و قدیمی اصفهان، قبرستان ستی فاطمه 
بوده است که بیمارستان کاشانی دقیقا در مکان قدیمی این قبرستان بنا شده. امامزاده 
ستی فاطمه و مقبره شاهزادگان صفوی باقی مانده این قبرستان بزرگ است. از آنجا که 
بسیاری از نوادگان خاندان صفوی در این قبرستان دفن شده بودند، مردم احترام ویژه ای 
برای این مکان قائل بوده اند؛ زیرا به سیادت این خاندان ارادت ویژه ای داشته اند. روزنامه 
اخگر در تاریخ 7 دی ماه 1310 خورشیدی خبر تسطیح و ویرانی این قبرستان را چاپ 
کرده است: »نظر به اینکه بودن قبرستان ستی فاطمه که واقع در ابتدای دروازه تهران 
است، در انظار خوش نما نبود، از طرف بلدیه از چندی پیش اقدام به تسطیح آن شده و 
اخیرا قسمتی از آن محل تسطیح و بقیه را نیز مشغول تسطیح می باشند و قریبا به اتمام 
خواهد رسید.« می گویند قبر شاه اسماعیل سوم صفوی هم در این قبرستان و در صحن 
امامزاده وجود داشته که در عملیات تسطیح سال های اخیر از بین رفته است. اصفهان 
یک قبرستان دیگر هم داشته است که افسانه های زیادی پیرامونش شکل گرفته بوده. 
قبرستان چمالن)چنبالن یا جمیالن( از قدیمی ترین قبرستان های اصفهان بوده که 
امامزاده درب امام باقی مانده ای از آن است و بیمارستان امین روی اراضی این گورستان 
بنا شده. در این قبرستان، قبرهای چند طبقه مربوط به دوره های پیش از اسالم نیز وجود 
داشته است؛ قبرهایی که به صابئین نسبت داده می شده؛ زیرا آنها را درون خمره هایی 
بزرگ دفن کرده بوده اند. در نزدیکی این قبرستان قصری افسانه ای وجود داشته که ساخت 
آن را به خسروپرویز نسبت می دهند. میرزا حسین خان تحویل دار، در کتاب جغرافیای 
اصفهان، از نقبی مرموز خبر می دهد که بین قصر و قبرستان وجود داشته است: »... از 
قدیم درب زیر نقبی در قبرستان پیدا شده که همه والیت معروف است؛ نقب هولناکی 
بوده که آخرش را کسی ندیده و درش االن معلوم است. برخی الواط رشید با دل، هر عصری 
با شــمع و چراغ قدری از آن را رفته، دیده اند. از بعضی آنها  شنیده شد که هر چهار صد، 
پانصد قدم که رفته اند، چارتاقی پیدا شده، به چهار سمت راه داشته و باز به همین قِسم از 

هر راهی که رفته اند، به چهارتاقی دیگر رسیده اند و غالب آنها بیش از دو چهارتاقی پیش 
نرفته اند و هواش دم پیدا کرده و نفس هایشان را تنگ نموده... .« استاد جالل الدین همایی  
به همراه دوستان پزشکش در باقی مانده های این قبرستان، استخوان مردگان را به قصد 
تشریح بازدید می کرده اند:»به خاطر دارم که هنوز قبرستان چمالن به حالت سابق بود و 
در بعضی گودال ها دیده می شد که چهار قبر بر روی هم واقع شده است. گاهی روزها در 
خدمت جناب حاج میرزاعلی آقا به آن قبرستان می رفتیم و اسکلت استخوان ها را بازدید 
می کردیم.« استاد همایی همچنین از قبرستان اسرارآمیزی در جوار امامزاده اسماعیل یاد 
می کند:»... بقعه امامزاده قبل از الحاق صحن و مدرسه و مضافات دیگر در وسط قبرستانی 
جدا از مقبره و مسجد شعیا بوده و در زمان صفویه متصل به یکدیگر به صورت فعلی در آمده 
و از بقایای قبرستان قدیم پشت دیوار جنوبی خارج بقعه قسمتی باقی مانده است که تا این 
اواخر به عنوان قبرستان کهنه متروک و محل اعمال عجیب ساحران و جادوگران یهودی و 
مسلمان بود تا در سنه 1362 قمری که مرحوم میرزا حسینعلی طباطبایی تبریزی... دور 

قبرستان دیوار کشید و دست شیادان از آن کوتاه شد.« 

 جایی که زمین سخن می گوید
اصفهان قبرستان زیاد داشته؛ از گورستان دارالبطیخ گرفته تا قبرستان گلستانه و باغ 
سهیل و بکتاش و باغ خلفا و قبله دعا و بسیاری دیگر که امروزه فقط نام چند کوچه از آن 
باقی مانده است؛ اما در گوشه ای از شهر هنوز می توان تاریخ و فرهنگ را در میان بقعه ها 
و تکایای قدیمی جست وجو کرد. تخت فوالد تنها قبرستان تاریخی اصفهان و یکی از سه 
قبرستان مهم دنیای اسالم است که زائرین و گردشگران زیادی را به خود فرا می خواند. 
امروز می توان در میان تکیه ها و قبرهای تاریخــی این مجموعه قدم زد و در آرامش آن 

غوطه ور شد. حقیقتا اینجا زمین با انسان سخن ها می گوید!  

در دیار خاموشان
بخشی از هویت فرهنگی اصفهان، در قبرستان های از دست رفته نهفته بوده است

اصفهان، تخت پوالد )خیابان سعادت آباد(، 1347
                     تو را از شیره جان آفریدند                                                                                               مرا از داغ حرمان آفـریدند

                    نمی ترسید از دوزخ شفایی                                                                                            غم جانسوز هجران آفریدند
                شاید حکیم شفایی هیچگاه تصور نمی کرد که یکی از همشــهریانش حدود 400 سال بعد ضمن 
جست وجو برای یافتن مقبره وی، سنگ قبر او را بیابد که به عنوان مصالح داخل دیوار دانشسرای کشاورزی )هنرستان فنی فعلی( در خیابان 
سروش به کار برده بودند. آن همشهری عالقه مند،  عباس بهشتیان، اصفهان شناس مشهور است که چندین دهه قبل به آنجا سرزده بود. 
امروز اما از آن سنگ قبر داخل دیوار  هم دیگر اثری بر جا نیست. حکیم شفایی اصفهانی در سال 966 قمری در اصفهان زاده شد. زمان تولد 
وی مصادف است با پادشاهی شاه طهماسب، دومین پادشاه صفوی. حکیم عالوه بر امر طبابت، به شعر و شاعری نیز می پرداخت؛ به طوری 
که طبق آنچه گفته شده صائب تبریزی از شاگردان او بوده است. در کتاب تذکره نصر آبادی آمده که میرداماد نیز او را بسیار می ستوده است. 
حکیم شفایی در زمان شاه عباس صفوی عالوه بر شاعر، از ندیمان و پزشکان دربار نیز به حساب می آمد. او شاعری بذله گو و شوخ طبع بوده 
که عالوه بر آثار برجسته ادبی و علمی نظیر مثنوی نمکدان و بیست باب در طب، ابیات هزل بسیاری نیز دارد؛ اما در اواخر عمر از سرودن 
آنها توبه کرد. هرمان اته در کتاب تاریخ ادبیات فارسی، حکیم شفایی را مهم تر از سایر شاعران غزل سرای معاصر خود می داند و همچنین 
او را پزشک مخصوص شاه عباس معرفی می کند. رضا عباسی، هنرمند برجسته صفوی، ازچهره حکیم شفایی در زمان حیاتش نقاشی 
کرده و امروز تنها تصویری است که از این شخصیت منحصر به فرد باقی مانده است. ارج و قرب حکیم نزد شاه عباس چنان زیاد بوده که 
شاه به احترام وی از اســب هم پیاده می شده است. حکیم در 
ماه رمضان سال 1037 قمری در سن هفتاد و یک سالگی و یک 
سال قبل از درگذشت شاه عباس صفوی به دیار باقی شتافت. 
پیکر وی در قبرستان شــاه میر حمزه ) که دیگر وجود ندارد( 
و در کنار امامزاده شــاه میر حمزه مدفون گردیده است. این 
قبرستان  در سال 1333 شمسی توسط شهرداری، خراب و آثار 
آن از بین برده شد و در حال حاضر خیابان سروش از وسط آن 
 می گذرد؛ اما از مزار حکیم شوخ طبع شاعر پیشه در آن خبری

 نیست.

طبیب شاعرپیشه
عکس روز

چهارسوق

طعم آرامش در آغوش تخت فوالد 

تخت فوالد در اصفهان 
یک قبرستان معمولی 
نیست. اگر تجربه حضور در این مکان تاریخی 
را داشته باشــید، حتما به این تمایز برجسته 
با ســایر محوطه های تاریخی پــی برده اید. 
تخت فوالد یکی از مهم ترین قبرســتان های 

جهان اســالم اســت که در یک بــازه زمانی 
هزارساله، مدفن بســیاری از علما و نام آوران 
تاریخ ایران و اصفهان بوده است. برای تماشای 
هرچه بهتر این مجموعه ارزشــمند چندین 
مسیر گردشگری وجود دارد؛ اما شاید بازدید 
از تکیه میــر، بهترین گزینه برای آغاز ســفر 

در دنیای تخت فوالد باشــد. برای رســیدن 
به تکیه میر بایــد از خیابان شــیخ مفید به 
چهارراه دهش برســید و از آنجــا در ابتدای 
خیابــان مصلــی)آب250( به ســمت تکیه 
تاریخی میرفندرســکی حرکت کنید؛ جایی 
که از یک درخــت چهارصد ســاله بی اندازه 
زیبا تا مجموعــه ای از قبرهای خانوادگی ایل 
بختیاری، جاذبه های فراوانی منتظر شماست. 
قبر خود میرفندرسکی در باغ مصفا بر سکویی 
واقع شده. پشــت این ســکو، اتاقی مزین به 
خطاطــی میرعماد وجــود دارد. بعد از تکیه 
میر، بــه تکیه خاتون آبادی می رســیم؛ یکی 
از تکایای دوره صفوی کــه در مجاورت تکیه 
آغاباشی، مدفن عرفا و سالکین زیادی است. 
در همسایگی آنها، تکیه سیدالعراقین، میزبان 
مزار استاد آواز اصفهان، تاج اصفهانی و استاد 
برجسته نی، حسن کسایی است. اگر بخت و 
اقبال یاری کند و درب مــوزه تخت فوالد باز 
باشد، بازدید از سنگ قبرهای بسیار قدیمی 
این مجموعه هم دیدنی است. حاال می توانید 

پیاده از میان سنگ قبرهای قدیمی به سمت 
باغ طوبی بروید؛ جایی که به اســتراحتگاهی 
در دل مجموعه تاریخی تخت فوالد می ماند. 
از آنجا تا تکیه بابا رکن الدین راهی نیســت؛ 
یک بقعه از دوره شاه عباس صفوی که ارادت 
ویژه ای به بابا رکن الدین داشته است. شهرت 
این عارف قرن هشــتم ه.ق در دوره صفوی به 
زمانی می رسد که تخت فوالد و پل خواجو )که 
مسیر اصلی دسترسی به تخت فوالد بوده( به 
نام بابا رکن الدین شــناخته می شده است. از 
این مقبره به ســمت غرب سه تکیه دلنشین 
منتظــر شماســت: تکیه صاحــب روضات، 
مادرشازده و آقاحسین خوانساری. به شرق اگر 
بروید، تکیه کازرونی با آب انبار قدیمی آن معنا 
می شود. آب انبار کازرونی با چهار بادگیر زیبا، 
جلوه خاصی در میان مجموعه تخت فوالد دارد. 
بدین ترتیب تخت فوالد تنها یک قبرســتان 
نیســت؛ مجموعه ای تاریخی است که بیش 
وپیش از هر چیزی، آرامــش بی مانندی را به 

مخاطبانش ارائه می دهد.

اصفهانگردی

قبرستان
 زیر نور

 ماه

معزالدین مهـدوی، تجربـه ای جـذاب از عبوری 
شـبانه در میـان قبرسـتان آب بخشـان روایـت 
می کنـد:»...در ایامی که در اصفهان بودم...سرشـبی در محله دردشـت 
منزل یکی از دوسـتان بودم، دو سـاعتی از شـب گذشـته بود کـه عازم 
منزل خـود در بیدآباد شـدم... راه منحصر عبور از این قبرسـتان بود؛ لذا 
از بازارچه دردشـت عبـور کرده از محلی که موسـوم به درخت سـوخته 
بود وارد قبرسـتان آب بخشـان شـدم. آخر مـاه قمـری بـود و تاریکی و 

ظلمت همه جا را فـرا گرفته بـود... وارد قبرسـتان شـدم. تقریبا خمس 
راه را طی نکرده بودم که صدای پایی در عقب سـرم شـنیدم. نگاه کردم 
کسـی را ندیـدم. بـه راه افتادم؛ بـاز صدا از عقب سـر شـنیده می شـد... 
در آن موقـع صحبت از جن و پـری و زنده شـدن مردگان... بسـیار بود... 
من راه خود را از وسـط قبرسـتان تاریک تنهـا طی می کنـم و صدای پا 
هم در عقب سـر هسـت... تا رسـیدم به مقبره مالحسـین تفلیسـی....« 
معزالدین جـوان همـراه با ایـن توهم هولنـاک از ایـن بقعه بـه آن بقعه 

مـی رود و هر لحظـه منتظر روبه رو شـدن بـا موجودی ناشـناخته بوده 
است تا اینکه سـرانجام: »...وارد بازارچه شیخ ابومسـعود)خیابان جامی 
فعلی( شـدم، مقابل دکان بقالی که چراغی داشـت ایسـتادم. عقب سـر 
خود را وارسـی کـردم، دیدم بـه پایین عبای مـن بوته خاری چسـبیده 
اسـت. معلوم شـد چـون فصل پاییـز بوده و خارها خشـک شـده اسـت 
وارد قبرسـتان که شـده بـودم یکـی از آنها بـه عبای مـن گیر کـرده... و 

مرا در ایـن شـب ناراحت کرده اسـت.« 

مهرداد آبان

محمدرضا 
موسوی خوانساری

ابر سرخ آتش پاره
در سنه1134ه.ق چنان 
زلزله ای در تبریز شد که 
نودهزار نفر از شــهر و حوالی آن کشته 
شدند. در اصفهان در فصل تابستان ابرها 
طوری جلوی درخشش نور خورشید را 
گرفتند که نور آفتاب را کسی نمی دید 
و در اصفهان در تابســتان کسی چنین 
ابری در افق، آن هم به رنگ سرخ، ندیده 
بود. هر روزی تکرار می شد. شاه سلطان 
حسین از طهران به اصفهان برگشت؛ تا 
وقتی که داخل اصفهان، اطراف شــاه را 
ابری سرخ مانند آتش پاره احاطه کرده 
بود. منجمان از این عالمات حکم کردند که 
 خون مانند سیل در اصفهان جاری خواهد

 شــد و فی الحقیقه چنان شد که حکم 
 کردند )حمله افغان ها و سقوط سلسله 

صفوی(.
»سفرنامه کروسینسکی«

عجایب 
و

غرایب

 بساط میوه فروشی
 در مقبره صائب!

در دهه 30 خورشیدی، وقتی که چند سالی 
از کشف مقبره صائب در اصفهان می گذشته، 
اوضاع این مکان چندان به سامان نبوده است. در این شرایط ظاهرا 
باغ صائب از طرف اداره اوقاف وقت به شخص میوه فروشی اجاره داده 
می شود که بساطش را آنجا پهن می کرده و مانع بازدید گردشگران از 
مزار این شاعر مشهور می شده است. در همان سال ها، عباس بهشتیان 
)اصفهان شناس( در همین زمینه نامه ای به مدیر روزنامه چهلستون 
یعنی محمدصدر هاشمی می نویســد: »...در شماره 28 آن روزنامه، 
شرحی راجع به مقبره صائب جزو اخبار شهری بوده که اشخاص معزز 
رفته و نتوانسته اند مقبره صائب را زیارت کنند... در این موقع که از یک 
طرف آرامگاه حکیم بزرگوار بوعلی سینا رو به اتمام است و دانشمندان 
و بزرگان از نقاط جهان به کشــور ما می آیند، باید وضعیت آرامگاه 
عارف شهیر قرن 11 ما بدین وضع شرم آور باشد؟ چرا شما ننوشته اید 
که تقصیر از کیست؟ این تقصیر فقط و فقط متوجه اداره اوقاف است 
که  برای چهار شاهی درآمد باغ ملکی، متاعی بزرگوار را به هر کس 
رسیده با فرمول مزایده اجاره داده و برای چند صد تومان عایدی که 
صرف توسعه میز و صندلی و تشــریفات اداری می شود، آبروی یک 
شهرتاریخی در انظار خودی و بیگانه ریخته... اداره اوقاف باید بداند که 
این باغ تکیه، تربت شریف دّر گرانمایه عالم ادب و ملکی و خانه صائب 
بوده است. اینجا بدین وضع نخواهد ماند؛ اینجا باید جایگاه علم و ادب 
و فضل شود؛ اینجا باید سالن اجتماع شعرا و عرفا گردد؛ اینجا مدفن 
و آرامگاه یکی از مفاخر  ملی، میرزا محمدعلی صائب، ملک الشعرای 
عصر صفوی است که می فرماید: محو کی از صفحه دل ها شود آثار من 
/ من همان ذوقم که می پایند از گفتار من . اینجا باید محل زیارت و 
سیاحت جهانگردان و عالقه مندان به علم و ادب گردد؛ اینجا خاکش 
سرمه چشــم اهل معرفت و ادب اســت؛ اینجا بنگاه میوه فروشی و 

اجاره داری نیست!« 
)روزنامه چهلستون:  اردیبهشت 1331(

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه
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فروش میالن، یک شکست برای همه بود
مارینا برلوسکونی، فرزند  سیلویو برلوسکونی مدعی شد که فروش باشگاه میالن به 

چینی ها، یک شکست برای همه محسوب می شود.

مستطیل سبز

محسن مسلمان بدون شک یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان پرسپولیس 
طی این دو فصل اخیر بوده و نقش بسیار زیادی در قهرمانی تیمش داشته 
است. او  ریتم بازی پرسپولیس را در دست دارد و با گل ها و موقعیت هایی 
که می سازد به هجومی شدن تیمش کمک می کند. مسلمان  هنوز یک 
فصل دیگر با قرمزها قرارداد دارد و به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی نیفتد 
فصل بعد هم در تهران و در جمع پرسپولیسی ها ماندنی خواهد شد. با 
این وجود روزنامه گل چاپ پنجشــنبه، از قول مســلمان در یک جمع 
دوستانه بین بازیکنان نوشــته که این بازیکن از سپاهان پیشنهاد دارد. 
محسن، فصل بسیار خوبی را با پرسپولیس پشت سر گذاشته؛ حاال باید 
دید با توجه به قرارداد یک ساله او با پرسپولیس آیا چنین پیشنهادی از 

سپاهان جدی است؟

مهدی شریفی که سپاهان را برای سپری کردن خدمت سربازی به مقصد 
تراکتورسازی ترک کرد پس از پیوستن به تیم تبریزی با مصدومیت های 
پیاپی مواجه شد؛ او ماه ها به خاطر آسیب دیدگی از میادین به دور بود. 
شریفی که هفته های پایانی فصل پیش و مقطع ابتدایی لیگ جاری را به 
خاطر مصدومیت از دست داد در ادامه بیشتر به عنوان بازیکن جایگزین 
فرصت بازی برای تراکتورسازی را پیدا می کرد. مهاجم پیشین سپاهان 
اما در چهار مسابقه اخیر تراکتورسازی در ترکیب اصلی تیم تبریزی قرار 
گرفته است. شریفی در لیگ شانزدهم تنها سه گل برای تراکتورسازی به 
ثمر رسانده و اتفاقا اولین گلش با پیراهن تراکتورسازی را فصل پیش به 
سپاهان زد و در بازگشت به اصفهان برای اولین بار در ورزشگاه نقش جهان 

رویارویی با تیم محبوبش را تجربه می کند.

اوج حساسیت در هفته ما قبل پایانی لیگ؛

 ذوب آهن به پرسپولیس رسید؛ 
سپاهان به تراکتور

هفته بیست و نهم رقابت های لیگ برتر 
جام خلیج فارس، عصر امروز با برگزاری 
8 دیدار پیگیری می شود که در این هفته سبزپوشان 
اصفهانی در آزادی به مصاف قهرمان لیگ برتر می رود 
و دیگر تیم اصفهانی در نقش جهان پذیرای شاگردان 

قلعه نویی است.
ذوب آهن و پرســپولیس در حالی پس از پشــت سر 
گذاشتن بازی های خود از هفته پنجم لیگ قهرمانان 
آســیا در دیداری رو در رو به مصاف هــم می روند که 
سرنوشــت حذف یا صعودشــان به مرحله یک هشتم 
نهایی این رقابت ها منوط به پیروزی در دیدارهای روز 
آخر شده اســت. به عبارت دیگر، این دو تیم عالوه بر 
دیداری که باید پنج روز پس از تقابل با یکدیگر در هفته 
پایانی لیگ برتر برگزار کنند یک مسابقه مرگ و زندگی 
هم از هفته ششــم لیگ قهرمانان در پیش دارند. این 
دیدارهای سرنوشت ساز آسیایی به فاصله ۹ روز پس از 

مصاف رو در روی آنها برگزار می شود.
برای ذوب آهن همچنان که بازی با االهلی سرنوشت ساز 
است دیدار با پرســپولیس هم اهمیت دارد زیرا امتیاز 
آن احتماال در حفظ جایگاه چهارمی و کسب سهمیه 
احتمالی پلی آف آسیایی بســیار موثر است. در عوض 
برای پرســپولیس که هم قهرمانی اش را مسجل کرده 
و هم سهمیه مستقیم آســیایی گرفته اهمیت دیدار با 
الوحده قابل قیاس با دو دیدار پایانی لیگ نیســت. در 
این شرایط احتمال دارد که برانکو ایوانکوویچ به برخی 
نفرات اصلی و کلیدی خود استراحت بدهد. کاری که 
مجتبی حسینی با توجه به اهمیت نتیجه این مسابقه 

سخت بتواند خود را راضی به انجام آن کند.
سپاهان به دنبال لغزش ذوب آهن

ســپاهان که پس از حضور کرانچار روی نیمکت این 
تیم، روندی صعودی را آغاز کرده است، رقابت نزدیکی 
را با تیم ذوب آهن بر ســر تصاحب ســهمیه احتمالی 
لیگ قهرمانان آســیا دارد. در آن ســوی میدان تیم 
تراکتورســازی نیز برای نایب قهرمانی بــه برد در دو 
هفته پایانی چشم دوخته تا بدین ترتیب این دیدار از 

حساسیت بسیار باالیی برخوردار باشد.
این دیدار به نوعی تقابل قلعه نویی و کرانچار اســت؛ 
دو مربی که هر دو با سپاهان سابقه قهرمانی دارند، اما 
حاال قلعه نویی از اصفهان رفته و کرانچار یک بار دیگر 

بازگشته تا خاطرات شیرین گذشته را تکرار کند.

ستاره پرسپولیس
در سپاهان

پذیرایی از یار دیرین
در خانه جدید

دارنده مدال برنز المپیک ریو در کشتی فرنگی با سر و صداهای 
زیادی به اردوی تیم ملی دعوت شــد، اما با مشکالت زیادی که 

داشت به تمرینات تیم ملی نرفت.
سعید عبدولی ملی پوش اندیمشــکی تیم ملی کشتی فرنگی 
به اردوی تیم ملی دعوت شــد، اما در این اردو حضور نیافت تا 

صحبت ها و شایعات زیادی پیرامون او شنیده شود.
مدال آور کشتی ایران در المپیک در گفت و گو با ورزش سه، عقده 
دل باز کرد و از همه جا گفت، از بی مهری هایی که در حقش شده 

و مانع از آن می شود تا به کشتی فکر کند.
ســعید عبدولی در گفت و گو با خبرنگار ما درباره دلیل حضور 
نیافتن در اردوی تیم ملی و ماجراهای اخیر نیز گفت: نمی دانم 
چه بگویم، از کجا بگویم. اینجا هیچ کس به ما یک زنگ نمی زند، 
هیچ کاری ندارم و از نظر روحی مشکل دارم. من قهرمان المپیک 
شده ام اما هیچ کس هیچ کاری برای من نکرده است، یعنی کسی 

در این شهر نمی تواند شغلی برای من دست و پا کند؟
 کشتی گیر اندیمشکی در ادامه افزود: طرف یک قهرمانی می آورد 
مجموعه ورزشــی به اســمش می زنند، یک کوچه را به نام او 
می زنند، اما در اندیمشک یک بن بست کوچک را هم به اسم ما 
نزده اند، من این انتظارات را ندارم و تنها می خواهم یک کار برای 
من ایجاد کنند. آقایانی که وعده و وعید می دادید کجا هستید؟ 
تنها آقای شریعتی استاندار خوزســتان و آقای رحمانی رییس 

راه و شهر ســازی به کمک من آمده اند و بقیه تنها قول داده اند.
بعد از اینکه از المپیک آمدم مسئوالن شهری تنها یک سکه به 
من داده اند، خنده دار نیست؟ عبدولی درباره حضور نیافتنش 
نیز گفت: واقعا نمی دانم به آقای اشکانی چه بگویم، اما وضعیتم 
اصال مشخص نیست، امیدوارم من را درک کنند و می دانم از من 
بسیار ناراحت هستند. آقای اشکانی در کشتی کاربلد هستند و 

مطمئنا موفق خواهند شد.
 وی  درباره تمرین نداشتنش و آماده نبودن بدنش نیز گفت: این 
حرف ها درست نیست، من هر روز تمرین می کنم و بدنم آماده 

است، اما از نظر روحی آماده نیستم.

در حاشیه
راز نرفتن به اردو توسط المپیکی بدشانس برمال شد؛

فقط یک شغل می خواهم

قاب روز

سلفی قهرمان المپیک  با هواداران
در عشق آباد

احسان بیاتی، وزنه بردار اصفهانی تیم ملی 
پیشکسوتان کشــورمان در المپیک 
این رده ســنی به مدال طال دست 
یافــت. رقابت هــای وزنه برداری 
بازی های المپیک پیشکســوتان، 
صبح  پنجشنبه در شــهر اوکلند 
نیوزیلنــد ادامه پیدا کرد.احســان 
بیاتی ملی پوش اصفهانــی وزنه بردار 
کشورمان با مجموع 213 کیلوگرم و با اختالف 
33 کیلوگرم نسبت به تاکاشی حریف ژاپنی خود، به مدال طال دست 
پیدا کرد تا کاروان وزنه برداری پیشکسوتان کشورمان در این بازی 
پنجمین مدال را به ارمغان بیاورد. احسان بیاتی هر 6 حرکت خود را 
در دسته 6۹ کیلو رده سنی 4۹-45 سال، صحیح به ثبت رساند. وی 
در حرکت یک ضرب وزنه های 85، ۹0 و ۹2 کیلوگرم را باالی سر 
برد و در حرکت دوضرب نیز وزنه های 105، 110 و 121 کیلوگرم 
را به درستی مهار کرد تا با مجموع 213 کیلوگرم به مقام قهرمانی 

دست یابد.

کاپیتــان توتــی، کاپیتان افســانه ای و 
تکرار نشــدنی رم در آستانه بیست و 
پنجمین ســال حضورش در سری 
آ، بــا پیراهن رم قــرار دارد. توتی 
کاپیتان گرگ ها از ســال 1۹8۹ 
برای اولین بار در کالچو پا به توپ 
شد و هم اکنون با 40 سال همچنان 
برای تیم پایتخت نشین توپ می زند.

به همین مناسبت شــرکت نایکی در اقدامی 
حرفه ای کفش هایی برای توتی طراحی و تولید کرده و نام نســخه 
طالیی توتی روی آن گذاشته است. قرار اســت از این نسخه تنها 

2500 عدد تولید شود.

پپ گواردیوال، ســرمربی منچسترسیتی 
به انتقاد از صحبت های اخیر آنتونیو 
کونته پرداخت.تیم کونته در آستانه 
کســب قهرمانی لیــگ برتر قرار 
دارد و اخیرا کونتــه عنوان کرده 
که موفقیت های ایــن فصل او با 
چلسی ثابت می کند پول تنها عامل 
موفقیت نیست. با این حال، گواردیوال 
که تیم بسیار پرخرجی را برای این فصل آماده 
کرده بود و نتیجه ای نگرفت، با این صحبت ها مخالف است.  او گفت: 
»من در بارسلونا بازی کرده ام و با این تیم و 8 بازیکنی که از آکادمی 
رشد کرده بودند قهرمان چمپیونزلیگ شده ام. هیچ هزینه ای برای 
قهرمانی چمپیونزلیگ نشد. ولی همه باشگاه ها باید هزینه کنند و 
نمی توان به قیمت بازیکنانی که چلسی در اختیار دارد توجه نکرد. 
مردم به خرج های سیتی نگاه می کنند ولی تمام باشگاه های جهان، 
در اســپانیا، آلمان، انگلیس و ایتالیا هزینه زیادی انجام می دهند. 
تابستان دوباره این اتفاق تکرار می شود. اینجا درآمد باشگاه ها بیش 
از دیگر کشورهاست زیرا این رسانه ها هستند که برنامه بازی های 
ما را مشخص می کنند. به این خاطر است که هزینه ها در انگلیس 

کمی باالست.«

دیگو سیمئونه، ســرمربی اتلتیکومادرید، 
پیشــنهاد اینترمیالن بــرای هدایت 
این تیم در فصل آینــده را رد کرد.

شایعات بســیاری در هفته های 
اخیــر دربــاره حضــور کونته یا 
سیمئونه روی نیمکت اینتر شنیده 
می شود.  باشگاه همچنین قصد دارد 
اختیارات تام در اختیــار مربی بعدی 
خود برای جذب بازیکن قرار دهد.  با این حال، 
خبرگزاری مارکا از رد پیشــنهاد اینتر توسط ســیمئونه خبر داد. 
سیمئونه بین سال های 1۹۹6 تا 1۹۹۹ در اینتر بازی کرده و تجربه 
خوبی از سری آ دارد. با این حال به نظر هنوز پروژه اتلتیکو برای او 

جذابیت ویژه ای دارد و فعال قصد ترک این تیم را ندارد.

باشگاه آاک آتن در اقدامی معنادار با انتشار 
تصاویری، رختکن تیم المپیاکوس را 
پس از پایان بازی جام  حذفی نشان 
داد که در محاصره پلیس قرار دارد.

  پایــان بــازی رفــت تیم هــای 
المپیاکــوس و آاک در ورزشــگاه 
کارایســکاکی با حــوادث تلخی از 
جمله حمله هواداران بــه رختکن دو 
تیم و زخمی شدن نیروهای پلیس را به همراه 
داشت. در این میان باشگاه آاک که چهارشنبه میزبان المپیاکوس 
در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی جام حذفی یونان بود با تقویت 
نیروهای پلیس و انتشــار تصاویری، طعنه ای به المپیاکوسی ها زد 
که چگونه باید رســم میزبانی را به جا بیاورند. تصاویر منتشر شده 
از محاصره کامل پلیس در رختکن های ورزشــگاه المپیک آتن را 
خبر می دهد که مانع از هرگونه حمله و خشونت احتمالی هواداران 
می شود.تیم المپیاکوس در بازی برگشت با حضور58 دقیقه ای کریم 
انصاری فرد برابر آاک با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رســید، اما با 
توجه به شکست خانگی 2 بر یک در بازی رفت و قانون گل زده در 

خانه حریف از راه یافتن به فینال جام حذفی یونان بازماند.

پنجمین مدال کاروان وزنه برداری ایران در المپیک پیشکسوتان؛

وزنه بردار اصفهانی، طالیی شد

به مناسبت 25 سال حضور در رم؛

نسخه طالیی نایکی برای کاپیتان 
تکرارنشدنی سرخ

 پاسخ گواردیوال
به ادعای اخیر کونته

پاسخ رد سیمئونه به پیشنهاد اینتر

محاصره رختکن المپیاکوس 
توسط پلیس یونان

منهای فوتبال

اتفاق روز

فوتبال جهان

تیم ملی وزنه برداری ایران برای شرکت در رقابت های قهرمانی بزرگساالن آسیا در شهر عشق آباد، پایتخت ترکمنستان، 
به سر می برد. در همین راستا و در حاشیه برگزاری این مسابقات، کیانوش رستمی که برای دریافت جایزه ای ویژه راهی 

عشق آباد شده، با استقبال گرم مردم ترکمنستان روبه رو شد و به گرفتن عکس سلفی کنار آنها پرداخت.

 

اخباری که این روزها شنیده می شود باید از چند بعد مختلف 
مورد بررســی قرار گیرد. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد 
که آیا مایدا کارنامه خوبی در یک سال گذشته از خود به جا 
گذاشته است که حاال مستحق تمدید قرارداد و باقی ماندن 

در ســمت های قبلی خود باشد؟ ســوال دیگری که مطرح 
می شود این است که چرا یک مربی ابتدا با چشم انداز کمک 
به تیم های پایه پا به والیبال زنان ایــران می گذارد و بعد از 

مدتی سر از تیم بزرگساالن درمی آورد؟
هدفی که تغییر کرد!

نزدیک به یک سال قبل فدراســیون والیبال ایران در ادامه 
توجه و حمایت ویــژه اش از بخش بانوان، اقــدام به جذب 
یک مربی خارجی کرد  و پای این مربی جوان اســلوونیایی 
به والیبال بانوان ایران باز شــد. »مایــدا چیچیچ« در حالی 
پس از بررســی های فدراســیون، برای همکاری با والیبال 
زنان ایران دعوت شــد که ابتدا قرار بــود هدایت تیم های 
پایه بانــوان را عهده دار شــده و عمــده فعالیت هایش در 
بخش استعدادیابی باشد.  همان چیزی که تخصص 
این مربی جوان بود. رزومه او نشان 
می داد که پیش از این سابقه 
هدایت تیم های پایه را در 
کارنامه دارد و بخش عمده 
فعالیت هایــش در بخش 
آموزش اســت بــه همین 
دلیــل حضــور ایــن مربی 
تحصیلکــرده در بخش های پایه 
می توانســت نویددهنده روزهای خوب بــرای والیبال پایه 
بانوان ایران باشد. مایدا در ماه های ابتدایی فعالیتش تیم ملی 
نوجوانان را تمرین می داد، اما رفته رفته صحبت از حضور او 
در رأس کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن شد. این صحبت ها 
خیلی زود شکل واقعی به خود گرفت و بنا بر اعالم فدراسیون 
والیبال ، مایدا به مدت یک سال به عنوان سرمربی تیم ملی 

والیبال زنان ایران انتخاب شد.
 سرنوشت نیمکت تیم ملی بانوان به کجا می رسد؟ 
دختران والیبال ایران در ســالی که گذشت چهار تورنمنت 
مهم را با هدایت مایدا پشت ســر گذاشتند. بررسی اجمالی 
نتایج مایدا به عنوان سرمربی نشــان می دهد که نمی توان 
ادعا کرد او عمکلرد قابل قبولی از خود ارائه داده اســت. این 
مربی به جز صعود قابل پیش بینی تیم ملی بزرگســاالن در 
مســابقات انتخابی جهان که رقبای سرسختی هم نداشت 
و نتایج معمولی در رقابت های قهرمانی آســیا، دســتاورد 

آنچنانی نداشت.
مایدا  چندی قبل و پس از پایان کار تیم ملی بزرگساالن در 
ســال 2016 ، با تیم ملی نوجوانان راهی مسابقات قهرمانی 
آسیا شد و در آن رقابت ها موفق به صعود به جمع هشت تیم 

برتر ، یعنی نتیجه ای که پیش بینی می شد هم نشد.
 تمدید قرارداد با استناد به کدام کارنامه؟

حال فدراســیون والیبال باید پاسخگوی این سوال باشد که 
با اســتناد به کدام نتایج و عملکرد تصمیم به تمدید قرارداد 
با این مربی اســلوونیایی آن هم به مدت دو سال دیگر دارد؟ 
آیا کارشناسان و مســئوالن والیبال ایران عملکرد این مربی 
را در نخســتین ســال حضورش به طور کامل مورد بررسی 
کارشناسانه قرار دادند یا خیر! شاید یکی از مهم ترین دالیلی 
که والیبال ایران را راغب بــه ادامه همکاری با مایدا می کند، 

محدود بــودن گزینه هایی 
است که می توانند جانشین 
او شوند. بیش از  ۹0 درصد 
مربیان حــال حاضر دنیای 
والیبال زنان، مرد هستند و 
شاید تعدادی انگشت شمار 
مربــی زن درجــه یــک، 
در بخــش والیبــال زنان 
فعالیــت می کنند که مبلغ 
قرارداد آنها باالست و امکان 
سفرشــان به ایران فراهم 
نیست. با تمام این اوصاف 
بهتر است فدراسیون پیش 
از آنکه قــراردادش را با این 
مربی رســما تمدید کند، 
نگاهی کارشناسانه تر به این 
جریان داشــته باشد. شاید 
بهتر باشد که عملکرد مایدا 
به صورت مجزا در تیم های 

پایه و تیم  بزرگساالن بررسی موشکافانه شود و از بخشی که او 
می تواند در آن مفیدتر باشد استفاده شود. چه ایرادی دارد که 
تمرکز مایدا تنها روی یک بخش متمرکز شود و در بخش های 

دیگر از مربیانی دیگر استفاده شود.  
حال باید منتظر ماند و دید فدراســیون والیبــال ایران در 
روزهایی که درگیری های متعدد مانند میزبانی قهرمانی زیر 
23 سال آسیا، آماده ســازی تیم ملی جوانان برای مسابقات 
کشورهای اســالمی، اردوی تیم بزرگساالن برای حضور در 
لیگ جهانی و از همه مهم تر استعفای نایب رییس بانوان، چه 
تصمیمی برای تیم ملی بانوان خواهــد گرفت. تیمی که در 
سال ۹6 مســابقات مهمی همچون قهرمانی آسیا و انتخابی 

قهرمانی جهان را پیش رو دارد.

شائبه های تمدید قرارداد با »مایدا« ؛

سرنوشت نیمکت
تیم ملی والیبال بانوان به كجا می رسد؟  

این روزهــا صحبت از تمدید قرارداد فدراســیون 
والیبال با سرمربی خارجی تیم ملی بانوان به گوش 
می رســد. برخی منابع عنوان کردند کــه »مایدا 
چیچیچ«، قــراردادش را این بار برای دو ســال با 
والیبال ایران تمدید خواهد کــرد و برخی دیگر بر 
این باورند که مایدا به کشورش فرستاده شده است و 
دیگر به ایران برنمی گردد. با این حال هنوز مسئوالن 

صحبت های قطعی در این باره مطرح نکرده اند.

چرا یک مربی 
ابتدا با چشم انداز 
کمک به تیم های 
پایه پا به والیبال 

زنان ایران 
می گذارد و بعد 
از مدتی سر از 

تیم بزرگساالن 
درمی آورد؟

دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و العیــن امارات از هفته پنجم 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 
برگزار و مهران درخشان مهر، مهدی محمدنژاد و مرتضی تبریزی 
در دقایق 20، 53 و 77  به دلیل رفتار غیرورزشی از داور این دیدار 

کارت زرد دریافت کردند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای از دریافت کارت زرد 
بازیکنان ذوب آهن اصفهان مقابل العین امارات در مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا خبر داد.

اخطار AFC به ذوبی ها

16
امید ابراهیمی، هافبک اســتقالل، به جمع متاهالن پیوست و با 

خسرو حیدری، همبازی خود در تیم استقالل باجناق شد.
امید ابراهیمی، از بازیکنان کلیدی استقالل است که توانسته در 
دیدار های آبی پوشــان در رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
آسیا، عملکرد درخشــانی از خود به نمایش بگذارد. این ازدواج 
فامیلی حیدری و ابراهیمی می تواند برای استقالل خوش یمن 
باشــد زیرا تا پایان فصل زمان قرارداد ابراهیمی با آبی پوشان به 
پایان می رسد و شاید حیدری بتواند شرایطی ایجاد کند که این 

هافبک با آبی پوشان تمدید کند.

فامیل شدن فوتبالیست های آبی پوش!
پس از سردار آزمون و علیرضا جهانبخش این بار 
یک مهاجم ایرانی با عملکرد خوبش افزایش 2/5 
برابری قیمت داشت. رضا قوچان نژاد با عملکرد 
خیره کننده در این فصــل رقابت های لیگ برتر 
هلند توانســت ارزش خود را به مبلغ 8 میلیارد 

تومان در بازار نقل و انتقاالت برساند.
وی با مبلغی کمتــر از 1 میلیون یــورو به تیم 
هیرنفین هلند پیوست و اکنون با 2 میلیون یورو 

مشتریان زیادی در لیگ هلند و سایر کشو رها دارد.

افزایش قیمت گوچی تا 8 میلیارد تومان

سمیه
مصور
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 معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: طرح تفصیلی جدید شــهر اصفهان به نحوی طراحی شــده که 
تراکم پذیری در آن، حالت کاسه ای شکل داشته باشد؛ به گونه ای که در مرکز شهر و ساختمان ها توازن بیشتر و ارتفاع کمتری 

دارد و هرچه به حاشیه شهر نزدیک تر می شویم، توازن کمتر و ارتفاعات بیشتر خواهد شد.
سید جمال الدین صمصام شریعت با اعالم اینکه طرح تفصیلی اصفهان سابقه ای بیش از ۵۰ سال دارد، گفت:  این طرح  جزو 
اولین طرح هایی است که در کشور به ثبت رسیده؛ البته طرح تفصیلی اصلی اصفهان به بیش از ۴۰۰ سال قبل همزمان با 

دوره صفوی )زمان پایتخت بودن اصفهان( برمی گردد که طراحی میدان نقش جهان، چهارباغ تا باغ هزار جریب داده شد.
وی تاکید کرد:  در دوره های مختلف تاریخی سعی مسئوالن شهری بر آن 
بوده که شاکله اصلی فرهنگی شهر حفظ شود؛ درهمین راستا باید کنترل 

ارتفاعات خصوصا در حریم ابنیه تاریخی رعایت شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان افزود: به همین دلیل طرح 
تفصیلی جدید شهر اصفهان به نحوی طراحی شده که تراکم پذیری در آن 
حالت کاسه ای شکل داشته باشد؛ به گونه ای که در مرکز شهر و ساختمان ها 
توازن بیشتر و ارتفاع کمتری دارد و هرچه به حاشیه شهر نزدیک تر می شویم 
توازن کمتر و ارتفاعات بیشتر خواهد شد؛ البته ابنیه ثبت شده ملی از این 
قاعده مستثنی هستند و باید شاکله آنها حفظ شود.وی تصریح کرد:  مردم 
نیز هوای این بناهای تاریخی را دارند تا به فضاهای فرهنگی، رستوران، مراکز گردشگری و هتل تبدیل شوند و عالوه بر اعطای 
مجوز رایگان به سرمایه گذاران، شرایطی را برای تغییر کاربری این مکان ها به هتل فراهم می کنیم؛ البته تاکنون تعداد زیادی 

از اینها به هتل تبدیل شده است. 

آغاز تحویل بن کارت های دانشجویان در شعب بانک شهر
دانشجویان و طالبی که در ســامانه bon.tibf.ir فرآیند ثبت نام خود را کامل 
انجام داده اند، از 7 اردیبهشت  می توانند به شــعب یا شهرنت های بانک شهر، 

مراجعه و بن کارت ثبت نامی خود را دریافت کنند.

z a y a n d e r o u d 8 1 0 8
@ g m a i l . c o m

telegram: @zayanderoudonline

t e l : 3 6 2 8 4 1 6 7 - 8
0910***4178

روکش آسفالت بعضی از کوچه ها تخریب شده و مشکالتی را هنگام 
عبور و مرور ایجاد می کند.

چهره

محمد ابراهیم کریمی،  رییس سازمان 
بسیج کارگری، در مراسم بزرگداشت 
بسیج کارگری گفت: استان اصفهان 
یک استان بســیار مهم برای بسیج 
کارگری است؛ چرا که 6 هزار و ۴۰۰ 
شهید از قشر بســیج کارگری مربوط 
به این اســتان اســت. عبدالحسین 
برونسی، یک شــهید شاخص از قشر 
بسیج کارگری است که روز شــهادت وی، به عنوان بسیج کارگری 
نام گذاری شد. در ســال 96 از بین 32 استان کشــور، شهید علی 
رضائیان از کل شهدای قشر بســیج کارگری، با داشتن خصلت های 
 بسیار نیکو انتخاب شد تا به جامعه، به ویژه جامعه کارگری معرفی 

شود.

رییس سازمان بسیج کارگری:

استان اصفهان، یک استان بسیار مهم 
برای بسیج کارگری است

صدای شهر

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان مطرح کرد:

طرح تفصیلی جدید اصفهان به حالت کاسه ای شکل 

0936***7414
قرار بود نسبت به ساماندهی مشــاغل اقداماتی صورت گیرد؛ ولی 

متاسفانه هنوز این مسئله مورد بی توجهی قرار گرفته است.

0939***3654
تعداد سرویس های بهداشــتی در پارک ها اندک است و در روزهای 
تعطیل باعث ایجاد صف های طوالنی  جلوی این سرویس ها می شود.

اخبار

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

شهر از وجود متکدیان اتباع بیگانه 
خالی می شود

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
ظرف 2 ماه آینده شهر از متکدیان اتباع بیگانه خالی می شود.

مجتبی کاظمی در گفت وگــو با خبرنگار ایمنــا اظهار کرد: طرح 
پاکســازی متکدیان اتباع بیگانه از شــهر برای امنیــت و آرامش 
شهروندان در دستور کار است. وی با اشاره به اینکه این طرح از هفته 
گذشته آغاز شده و تا  2 ماه آینده ادامه دارد، افزود: متکدیان اتباع 
بیگانه به صورت غیر قانونی وارد کشور شده اند و آنان نیز بهداشت 
پایینی دارند که ممکن است برخی از بیماری ها را برای شهروندان 
به وجود آورند. مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: از همین رو از هفته گذشــته تاکنون 39 نفر 
از متکدیان اتباع بیگانه از سطح شهر جمع آوری شده اند.کاظمی 
گفت: این متکدیان با سوء اســتفاده از احساسات دینی و عواطف 
مذهبی شهروندان، مبادرت به تکدی گری کرده و روزانه از این راه 

درآمدهای زیادی را عاید خود می کنند.

دبیر جشنواره ملی شیخ بهایی:

تک رقمی شدن نرخ تورم، سرمایه گذاران 
جشنواره شیخ بهایی را افزایش داد

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شــیخ بهایی، در مراسم آغاز به کار 
سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی افزود: بزرگ ترین 
کمکی که دولت یازدهم به رونق و توسعه این جشنواره کرد، کاهش 
نرخ تورم و تک رقمی کردن آن بود. کورش خسروی  افزود: زمانی 
که نرخ تورم باال باشد بیشتر ســرمایه گذاران، سرمایه خود را در 
فعالیت هایی وارد می کنند که با تورم، افزایش قیمت پیدا می کند؛ 
اما زمانی که نرخ تورم پایین بیاید، سرمایه گذاران، پول خود را جایی 
سرمایه گذاری می کنند که به صورت مولد باشد. خسروی تاکید 
کرد: تک رقمی شدن نرخی تورم، فرصت های کاذب سرمایه گذاری 
را از بین برد و به ســمت ســرمایه گذاری های واقعی ســوق داد؛ 
به طوری که در 2 ســال اخیر با افزایش اســتقبال سرمایه گذاران 
مواجه شدیم. سیزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به 
عنوان بزرگ ترین رویداد کارآفرینی کشور، روز پنجشنبه با حضور 
فن آفرینان، سرمایه گذاران و مسئوالن ملی و استانی در اصفهان 

آغاز به کار کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، با حضور 
در ویژه برنامه »موج جوانی« که به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 
در باغ نور برگزار شد، اظهار کرد: به دنبال اجرای موفق احیای میدان 
امام علی)ع(، طرح احیای دولتخانــه صفوی در قالب 23 کیلومتر 
پیاده راه سازی چهارباغ و خیابان های منتهی به میدان نقش جهان 
از جمله خیابان حافظ، به همراه احیای ۵۴ اثر تاریخی در دســتور 

کار قرار گرفته است.
حسین جعفری در ادامه، با اشاره به اجرای بازی چوگان در میدان 

نقش جهان افزود: با گذشت بیش از یک قرن از به وجود آمدن بازی 
چوگان، توانستیم این بازی را از پنجم تا دهم فروردین ماه امسال در 

میدان نقش جهان به اجرا درآوریم.
وی با اشاره به اینکه به زودی در آذرماه امســال این بازی به ثبت 
جهانی خواهد رسید، گفت: در ابتدای این بازی، اسب ها با موسیقی 
سنتی به حرکت در می آمدند و بازی  درقالب چند تیم اجرا می شد.
جعفری ادامه داد: این بازی سینه به سینه بین مردم اصفهان نقل 
شــده و طرح این بازی در صنایع دستی مختلف اصفهان همچون 

میناکاری و قلم زنی نقش بسته است.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، با اشاره به 
اینکه اصفهان یک شهر موزه زنده است، گفت: هر کجای اصفهان را 

که ببینید، آثار تاریخی در آنجا به چشم می خورد و جلوه دیگری از 
تجربه در طول زمان را  به نمایش می گذارد.

وی افزود: یک محور تاریخی از غرب به شرق اصفهان مثل پل مارنان 
و سی و ســه پل وجود دارد و یک محور انسان ساز شهری همچون 
مسجد جامع، باغ های چهارباغ تا کوه صفه هستند و اجرای بسیاری 

از پروژه ها نیز در همین محور با همیاری مردم انجام می شود. 
جعفری خاطر نشــان کرد: یکی از کارهای باارزشی که باید انجام 
شود، تغییر کاربری خانه های قدیمی به هتل و مراکز گردشگری به 
افراد عالقه مند در این حوزه اســت که سازمان نوسازی و بهسازی 
شــهرداری اصفهان از این مســئله در چارچوب قوانین از حضور 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی استقبال می کند.

قاب شهر

ویژه برنامه تلویزیونی »صبح و نشاط«

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اظهارکرد: افزایش دما در دهه های 
اخیر و شکل گیری جزایر گرمایی در محیط های شهری، موجب کاهش کیفیت محیط زندگی شده است؛ از سوی دیگر 
توسعه شهری عالوه بر تغییرات دما، بر بارش ها، رطوبت و کیفیت هوا نیز آثار قابل توجهی دارد و در گذر زمان باعث 
تغییر شرایط اقلیمی می شود. فریاد پرهیز  تصریح کرد: با ارائه راهکارهای شهرسازی، در صدد هستیم تا از بروز شرایط 

غیر قابل برگشت در افزایش دمای شهر جلوگیری کنیم.
مشاور معاونت شهرسازی و معماری و رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری، ادامه داد: تاثیرات اقلیمی و دمایی در 

تعیین محدودیت های ترافیکی، تعیین ضوابط بلندمرتبه سازی، تعیین 
کاربری و سایر طرح های توسعه شهری، باید به عنوان یک اصل بنیادین 
مورد توجه قرار گیرد. وی آزاد شدن انرژی گرمایی زیاد، افزایش گازهای 
گلخانه ای و همچنین تغییرات کاربری زمین را از عوامل اصلی تغییر اقلیم 
محلی در شهرها دانســت و اظهار کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت این 
موضوع، اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان، در مرحله اول، پروژه مطالعاتی »رفتار مکانی و زمانی 
جزیره گرمایی کالنشهر اصفهان« را تعریف کرد که در این پروژه با توجه 
به داده ها، شاخص ها و روش های مختلف، جزایر گرمایی در سطح شهر 

اصفهان مشخص می شود.پرهیز یادآور شد: انجام این پروژه مطالعاتی در فروردین سال ۱396 شروع شده است و در 
مرحله دوم برای تکمیل آن، به تعریف پروژه »راهبردهای شهرسازی و معماری در جهت کاهش جزایر گرمایی کالنشهر 

اصفهان« اقدام خواهد کرد.

رییس اداره مطالعات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

جزایر گرمایی در شهر اصفهان مشخص می شود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری:

طرح احیای دولتخانه صفوی در دستور کار است

اســتاندار اصفهان با اشــاره به تلفن های ماهــواره ای ثریا 
گفــت: در این خصوص بایــد از فعال بودن آنهــا اطمینان 
صددرصدی حاصل کــرد؛ چراکه در زمان بحران شــاهد 
اختالل در شــبکه های مخابراتی هســتیم و انجام اقدامات 
پیشــگیرانه ای از این قبیل می تواند در کاهش خســارات و 

کنترل سریع بحران مثمر ثمر باشد.
رسول زرگرپور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 
اســتان اصفهان اظهار کرد: بر اســاس گزارش هواشناسی، 
بارش ها در سال جاری نسبت به ســال گذشته مشابه بوده 
و نسبت به بلندمدت در اکثر نقاط کاهش داشته و اصفهان 
با 27 درصد کاهش بارش، رتبه چهارم کم بارشــی کشور را 

نسبت به بلندمدت دارد.
وی با بیان اینکه در اکثر مناطق استان کماکان خشکسالی 
بلندمدت پایدار بوده، افزود: 93 درصد مســاحت استان در 
خشکســالی قرار دارد و ۵6 درصد جمعیت اســتان درگیر 
خشکسالی بلندمدت اســت و بر همین اساس باید مدیریت 

منابع آبی در نظر گرفته شود.
استاندار اصفهان با اشاره به گزارش آب منطقه ای درخصوص 

منابع و مصارف آبی سال 96-9۵، گفت: وضعیت بارش در 
حوزه آبریز زاینده رود شرایط خوبی نداشته و وضعیت بارش 
در ایستگاه های منتخب این حوزه از ابتدای سال 9۵ تا پایان 
فروردین ماه 96، نســبت به میانگیــن بلندمدت ۴6درصد 
کاهش داشــته اســت که باید درخصوص توزیع منابع آب 

برنامه ریزی دقیق صورت گیرد.
وی با اشــاره به وضعیت آنفلوآنزای فوق حــاد پرندگان در 
اســتان اصفهان عنوان کرد: براســاس گزارش های واصله، 
استان درخصوص این بیماری به ثبات خوبی رسیده است و 
در این مدت ۵7۴ تن تخم مرغ، 3۰ هزار قطعه طیور بومی 
و روســتایی و 3 میلیون و 6۰۰ هزار قطعــه طیور صنعتی 
معدوم سازی شده است که مباحث بیمه ای باید درخصوص 

خسارات این بیماری پیگیری شود.
زرگرپــور در رابطــه با تعییــن اتــاق پیش ســرد برای 
کشــتارگاه های مربوط به شــهرداری ها، خاطرنشان کرد: 
تعداد این کشتارگاه ها 2۰ عدد است و باید برای تامین منابع 
مالی آنها جهت تعیین اتاق پیش سرد، برنامه ریزی های الزم 

صورت گیرد.

وی در ادامه، بر ســاماندهی پرنده فروشی های سطح استان 
تاکید کرد و در خصــوص اولویت های کارگروه بهداشــت 
و درمــان در مدیریــت بحران، یــادآور شــد: درخصوص 
بیماری های غیرواگیر از جمله چاقی، عدم تحرک و دیابت، 
باید آنها را در کارگروه بهداشت و سالمت اطلس بررسی کرده 
و در دستور کار قرار داد و الزم اســت در این رابطه اقدامات 

اثرگذاری صورت گیرد.
استاندار اصفهان با اشــاره به اقدامات صورت گرفته دولت 
در بخش بهداشت و درمان اذعان داشت: از ابتدای تاسیس 
بیمارستان های استان اصفهان تاکنون 6 هزار و ۵۰۰ تخت 
بیمارســتانی وجود داشــته که با اجرای طرح تحول نظام 

سالمت، هزار و 2۰۰ تخت به این میزان اضافه شده است.
اســتاندار اصفهان، در پایان با اشاره به تلفن های ماهواره ای 
ثریا بیان کرد: در این خصوص باید از فعال بودن آنها اطمینان 
صددرصدی حاصل کــرد؛ چراکه در زمان بحران شــاهد 
اختالل در شــبکه های مخابراتی هســتیم و انجام اقدامات 
پیشــگیرانه ای از این قبیل می تواند در کاهش خســارات و 

کنترل سریع بحران مثمر ثمر باشد.

استاندار اصفهان:

باید از فعال بودن تلفن های ماهواره ای ثریا اطمینان حاصل کرد

با مسئوالن

 درحاشیه نشست تخصصی اجالس شهرداران 
جهان اسالم

کشف آبراهه های جدید در مسجد امام 
اصفهان

 مراسم یکصدمین سالگرد کشتار ارامنه 
در کلیسا وانک اصفهان

استاندار اصفهان صبح پنجشــنبه در حاشیه 
افتتاح بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور، 
با اشاره به محدودیت های مالی موجود اظهار 
کرد: در حالی اســتان اصفهان بــه عنوان یک 
استان برخوردار محســوب می شود که در رده 
تخصیص اعتبارات، یک اســتان مانده به آخر 

است.
وی با اشــاره به ظرفیت هایی که در اســتان 
اصفهان وجــود دارد، افــزود: ۱2 هزار و 7۰۰ 
پروژه ســرمایه گذاری در بخش های عمرانی 
و خدماتی، با اعتبار ۱۰۵ هــزار میلیارد ریال 
طی سه ســال و نیم گذشــته انجام شده که 
نیمی مربوط به بخش خصوصــی و نیمی هم 

دولتی است.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به افتتاح چندین 
پروژه عمرانی در سفر وزیر نیرو به اصفهان بیان 
داشت: 3۰ درصد اســتان اصفهان کویر است، 
البته این مســئله یک نعمت اســت که اخیرا 
متوجه مزایای آن شده ایم و یکی از آنها آفتاب 

تابان است.
زرگرپور با اشــاره  به جــذب 3/۵میلیارد یورو 
ســرمایه گذاری خارجی در ســه ســال و نیم  
گذشــته، اضافه کرد: در رابطه با تولید انرژی 
خورشــیدی، 3 قرارداد ثبت سرمایه در استان 

داشته ایم. 
وی در توضیح ایــن قراردادها گفــت: پروژه 
۴۵۰مگاواتی با اعتبــار 76۰ میلیون دالری، 
پروژه۵۰ مگاواتی با ۱۱میلیــون دالر اعتبار و 
پروژه۱۰مگاواتی با  7/8میلیون دالر، از جمله 

این پروژه ها بوده است.
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه تولیــد 
۵ هزار مگاواتی انــرژی که برای کل کشــور 
برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: ۱۰درصد 
 برنامــه ششــم در اصفهــان محقــق خواهد 

شد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: هر پروژه ای که 
در شــرق به بهره برداری برســد، موظف است 

۵۰درصد از نیروهای بومی را به کار گیرد.

باحضور وزیر آموزش و پرورش صورت می گیرد؛

راه اندازی بزرگ ترین کلینیک 
پزشکی و دندان پزشکی فرهنگیان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه توسعه 
مراکز تفریحی فرهنگیان استان به دو برابر رسیده است، گفت: 
هفته آینده بزرگ ترین کلینیک پزشــکی و دندان پزشکی 
فرهنگیان کشــور با حضور وزیر آموزش و پــرورش افتتاح 
می شود. محمدحسن قائدیها در مراسم گرامیداشت بسیج 
فرهنگیان اظهار کرد: آموزش و پرورش اســتان اصفهان در 
تمام رده ها در سال های اخیر و به ویژه در دولت تدبیر و امید، 
اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه های 
خود قرار داده است. وی افزود: درآمد استانی آموزش و پرورش 
و پروژه های عمرانی که در حال ســاخت اســت، با تکیه بر 
توانمندی فرهنگیان بوده و از چند سال پیش دبیرخانه پروژه 
اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش استان تاسیس شده و 

کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: هفته 
آینده بزرگ ترین کلینیک پزشکی و دندان پزشکی فرهنگیان 
کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح می شود و توسعه 

مراکز تفریحی فرهنگیان استان به دو برابر رسیده است.

فعالیت ها  بر اساس نقشه آمایش 
سرزمین در کشور باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه جای خالی عملکرد فرهنگی صحیح در کشور احساس 
می شود، گفت: فعالیت های فرهنگی باید عالمانه و بر اساس 

نقشه آمایش سرزمین صورت گیرد.
آیین آغاز به کار رصدخانه فرهنگی اجتماعی استان اصفهان، 
با حضور حجت االســالم شــاه مرادی، دبیر شورای فرهنگ 
عمومی کشور و مســئوالن استانی و شــهری، در کتابخانه 
مرکزی اصفهان برگزار شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان در این آیین اظهار داشت: در حوزه فرهنگ که 
مورد دغدغه خاص مقام معظم رهبری است، باید توانمند و 
قوی عمل کنیم و تالش های زیادی از ســوی دولت و ملت 
و نهادها در این زمینه در حال انجام اســت. حجت االسالم  
والمسلمین حبیب رضا ارزانی با بیان اینکه جای خالی عملکرد 
فرهنگی صحیح در کشور احساس می شود، گفت: فعالیت های 
فرهنگی باید عالمانه و بر اساس نقشه آمایش سرزمین صورت 
گیرد؛ در شهر و استان اصفهان خبر بسیاری از فعالیت های 
فرهنگی برای نخستین بار به گوش می رسد و باید دید چه 

سازوکاری در حوزه فرهنگ دیده شده است.

استاندار، رده تخصیص اعتبارات به استان اصفهان را اعالم کرد:

یکی مانده به آخر!
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لبخندک

دنیای یک دست خاکستری
دقت کــرده اید کــه بعضی وقــت ها توی 
فیلم هایی که درباره آینده بشــر می سازند 
همه چیز خاکستری است؟ مردم، ماشین ها، 
ساختمان ها و حتی آسمان. مردم انگار از ما قدبلندتر هستند و ریز 
و درشتشان یک دست لباس خاکستری رنگ و چسبان پوشیده و 
موهایشان یا خیلی کوتاه است یا محکم پشت سرشان بسته شده 
است. انگار آنها را طوری درست کرده اند که راحت بشود زیر یک 
کاله جمعشان کرد. همیشــه به چنین آینده ای شک داشته ام و 
از آن ترســیده ام؛ یعنی منظور آقای کارگردان این است که بشر 
هرچه بیشتر پیشرفت کند یا باهوش تر شود یا اصال اگر بر اثر یک 
فاجعه زیســت محیطی که خودش به سر خودش آورده، به خاک 
سیاه بنشیند، بی سلیقه تر می شود؟ صورتی، آبی و سبز را ممنوع 
می کند؟ یا پوشیدن لباس های گشاد و گل گلی سالمتی اش را به 
خطر می اندازد؟ اصال اینها هیچ. مگر می شود همه آدم ها همزمان 
از یک رنگ و مدل خوششان بیاید و حوصله شان از دیدن همدیگر 

سر نرود؟ 
من به عنوان یک آستیگمات یعنی کسی که به دلیل ضعف بینایی ام 
خیلی رابطه خوبی با خطوط راه راه ســیاه و سفید ندارد، همیشه 
موقع دیدن این فیلم ها ترس برم مــی دارد. چرا؟ چون همان قدر 
که ممکن اســت همه ابنای بشر یک شــبه تصمیم بگیرند دنیا را 
خاکستری کنند، ممکن است یک روز تصمیم بگیرند دنیای آینده 
راه راه سیاه و سفید باشد. درچنین دنیایی من بیچاره و خیلی دیگر 
از آستیگمات ها سر درد می گیریم و توی رختخواب ها و اتاق های 

راه راه سیاه و سفیدمان، خانه نشین می شویم.

 دالیلی که باعث شکست 
خوردن  ما می شود

آیا شما هم از آن دسته افرادی هســتید که اگر در 
کاری شکســت بخورید، روحیه  خود را از دست می 
دهید و به طور کل از ادامه  مسیر منصرف می شوید؟ 
می دانید فرق شــما با انسان های موفق در چیست؟ 
آنها معتقدند شکست پایان راه نیست و گاهی برای هر 
کسی پیش می آید. این افراد از هر شکست، دو درس 
مهم می گیرند: یکی اینکه شکست آنها بی دلیل نبوده 
و دیگری اینکه حتما راهی برای بلند شــدن وجود 
دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا با دالیل شکست 

خوردن و راهکارهای غلبه بر آن آشنا شوید:
۱- عدم مداومت

دلیل شکست بیشتر افراد، دانش کم یا بی استعدادی 
نیســت، بلکه خیلی از افراد به دلیل عدم مداومت و 
رها کردن مسیر شکست می خورند. دو کلمه خیلی 
مهم را هرگز فراموش نکنید: مداومت و مقاومت. در 
انجام کارهایی که باید انجام بشــوند مداومت و در 
مقابل انجام ندادن کارهایی که نباید انجام شــوند 

مقاومت کنید.
حتی اگر الزم شــد رویکرد خــود را تغییر دهید و 
روش های دیگری را امتحان کنید. درست است که 
گفتیم مداومت کنید، اما تکرار مداوم همان اقدامات 
اصالح نشــده  قبلی، به امید اینکه شــاید این بار به 
موفقیت ختم شوند، راه گشا نخواهد بود و شما را به 
هدف  خود نزدیک تر نمی کند. به اقدامات ناموفقی 
که در تجربیات قبلی داشــتید دقیق تر نگاه کنید و 
مواردی را که نیاز به بهبود دارنــد، با بهره گیری از 

تجربیات خود اصالح کنید.
۲- همرنگ جماعت شدن

افرادی که در تصمیمــات و اقدامات  خود مصمم و 
قاطع نیستند، معموال سعی می کنند همان رویه ای را 
در پیش بگیرند که مورد قبول و پسند اکثریت است. 
اما آیا فکر نمی کنید گاهی همرنگ جماعت شــدن 
به ضررتان تمام خواهد شــد؟ افرادی که قاطعیت و 
شجاعت کافی ندارند، همرنگ جماعت می شوند تا 
مخالفت کســی را تحریک نکنند و در کنج آسایش 
خود باقی بمانند. آنها خودشــان را با اکثریت وفق 
می دهند تا مــورد پذیرش قرار بگیرنــد. این افراد 
حتی زمانی که می دانند کاری را که انجام می دهند 
 غلط اســت، باز هم اصرار دارند با دیگران هم مسیر

 باشند.
باید ببینید چه مسائلی برای تان اهمیت دارند. اگر 
کاری به انجام دادنش می ارزد، پس باید درســت و 
جانانه انجامش بدهید. بگذارید عشــق و عالقه تان 
حتی در انجام وظایف عادی روزمره نمایان شود؛ البته 
که همکاری با دیگران هیچ اشکالی ندارد و می توانید 
در مســیر موفقیت از همراهی دیگران نیز بهره مند 
شوید، فقط یادتان باشد هرگز ارزش هایی را که باور 

دارید زیر پا نگذارید.

مهارت زندگی

»داستان یک پرستار« از برگزیدگان جایزه ا. هنری ۱۹۹۹، با ترجمه 
علی فامیان را انتشارات نیستان چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

مجموعه داستان »داستان یک پرستار« شامل گزیده ای از داستان های 
کوتاه برگزیده جایزه ادبی »ا. هنری« در سال ۱۹۹۹ است که با ترجمه 
علی فامیان منتشر شده است. مجموعه ای از ۹ داستان کوتاه که همگی 
به زبان انگلیسی نوشته شده و در این ســال در یکی از نشریات ایاالت 
متحده منتشر شده است و از نظر داوران جایزه، دارای این شایستگی 
 بوده که دنیا و زبان متفاوتــش بتواند در زمره برترین آثار این ســال 

قرار بگیرد.
در مجموعه »داستان یک پرستار« آثاری از نویسندگانی چون پیتر بایدا، 
دیوید فاستر واالس، شــارلوت فوربس و...به چشم می خورد. در میان 
داستان های این کتاب می توان چند پدیده تاریخی و انسان شناختی را 

رصد کرد که نویسندگانش در واپسین سال از قرن بیستم به آن توجه 
نشان داده و حتی می توان از آنها به طلیعه قرن بیست و یکم نیز نگاه کرد.

دور شدن از ظاهر حوادث و رویدادها و انســان به عنوان شکل دهنده 
یک حادثه و حرکت به سمت متن و عمق رویدادها و انسان،یکی از این 
دست رویدادهاست. نویسندگان این کتاب نشان داده اند که با گذر از فرم 
روایت و خو کردن به سادگی بیش از اندازه در بیان، مسائلی مهم تر از فن 
روایت که شاید بشود از آن به عنوان توصیف ذات و درون آدمی در بستر 

رویدادهای اجتماعی یاد کرد، توجه نشان داده اند.
همچنین خلق نگاهی تازه به ماجراهای پرتعلیق جنایی و یا مرگ نیز در 
این داستان ها بسیار قابل توجه و اعتناست و نشان از نوعی دگردیسی 
 فکری و ذهنی در میان نویســندگان انگلیســی زبان در ابتدای قرن

 بیست و یک دارد. 

داستان یک پرستار
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

همه هستی در درون شماست.
زندگی از درون به بیرون تجربه می شود 
اگر احساس شادی می کنید،به دلیل حاالت 
وروحیات درونی تان اســت،اگر احساس غم 
می کنید باز هم به دلیل حــاالت و روحیات 

درونی تان است.
تمــام دنیای شــما در درونتان شــکل 

می گیرد.

»راز های ده گانه زندگی«
اثر باربارا دی انجلیس

مردم کشــور ژاپن به داشــتن عمر طوالنی در سراسر جهان 
معروف هســتند در حالی که راز موفقیت آنهــا زیاد پیچیده 
نیســت. نگرش فرهنگی این مردم نســبت به مواد غذایی و 
شــیوه زندگی کلی، باعث افزایش طول عمر وحفظ سالمت 

آنان 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 با سوپ میسو یا خمیر 
ســویا که یک نوع ماده غذایی است 
که از تخمیر غالت به دست می آید 
همراه است. سپس چای سبز و برای 

دسر، میوه تازه میل می شود. 
وعده غذایی غنی از ماهی حاوی اسیدهای چرب سالم امگا ۳ 
است. با مصرف جلبک دریایی و سبزی هایی مانند کلم برو کلی، 
کلم برگ، انواع جوانه ها و کلم پیچ عالوه بر احساس سیری آنتی 
اکسیدان،ویتامین ها و ماده معدنی نیز به بدن جذب می شود.

چای ســبز عالوه بر محافظت از قلب با بیماری های مزمن نیز 
مقابله می کند. اتمام غذا با میوه باعث می شود فرد به خوردن 

شیرینی جات حاوی چربی های ترانس رو نیاورد. 
معده های کوچک

فرهنگ غذایی ژاپنی روی نحوه ارائه دادن غذا تاکید می کند.
آنها بــا آرام خــوری از غــذا لذت 
می برند.هر غذا، بشقاب خود را دارد 
و به طــرز زیبایی چیده می شــود.

ژاپنی ها بشــقاب های خــود را پر 
نمی کننــد و به محض احســاس 
۸۰ درصد سیری از خوردن دست 
می کشند.کنترل داشتن روی 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 و 
کوچک تشکیل می شود.یکی از این غذاها سوپ میسو بوده که 

سرشار از پروبیوتیک و بسیار انرژی زاست.

چه عادت هایی باعث طول عمر مردم ژاپن شده است؟
دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

حرف حساب

تصاویر روز

با نگاهی به مجسمه های شــنی خارق العاده موزه شنی توتوری 
ژاپن خواهید دید که در هیچ جای دنیا نمی توان  مجســمه های 
شنی را پس از ۴ ســال ســالم و بدون هیچ گونه  آسیب دیدگی ،  
همانند روز اولش پیدا کرد و مهم تر از همــه، اینکه بتوان از آن به 
 دقت مراقبت به عمل آورد، اما این اتفاق در موزه شنی توتوری ژاپن

 رخ داده است. 
  مجسمه هایی شنی از ۳ هزار تن شن ساخته شده و هر سال نیز از 
اواسط ماه آوریل تا پایان سال میالدی به نمایش گذاشته می شوند. 
 این مجسمه ها سپس در ماه ژانویه خراب شده و دوباره مجسمه های 

جدید برای نمایشگاه بعدی، جایگزین می شوند.    
مجسمه های شنی خارق العاده موزه شنی توتوری ژاپن از این جهت 
در کانون رسانه ها قرار دارند که شهر توتوری به خودی خود به خاطر 

داشتن ۱۰ مایل ساحل شنی در ژاپن مشهور است.

 قدیمی ترین درخت آمریکا پس از 6۰۰ ســال ایستادگی در حیاط 
کلیسا در نیوجرسی سرانجام قطع شد. بر اساس گزارش ایندیپندنت، 
درخت بلوط سفید که دیگر آثار رشد در آن دیده نمی شد و پوسیدگی 
به سراغش آمده بود با صالحدید خدمه کلیسا به تیغ تیشه و تبر سپرده 
شد. کشیش »دنیس جونز«، کشیش کلیسا، گفت: » در طول چند سال 
گذشته سالمت )درخت( به طور چشمگیری کاهش یافته و  اهالی تمام 
تالش خود را برای سرپانگه داشتن آن کردند، اما  درخت به پایان عمر 
خود رسیده بود.« قطع این درخت طی مراسمی باشکوه برگزار شد که 
در آن مردم از مناطق مختلف حضور پیــدا کرده بودند و هنگام قطع 
شاخه های این درخت چهره هایشان غمگین و برخی اشک می ریختند.

قطعات درخت روی یک کامیون بار زده شد و به مکان نامعلومی برای 
ارزیابی برده شد، اما مقامات هنوز تصمیمی در رابطه با چگونگی استفاده 

از چوب آن نکرده اند.

مجسمه های شنی خارق العاده 
در موزه شنی ژاپن

 پیرترین درخت آمریکا 
به تیغ تبر سپرده شد! 

 شیرین کاری کارمند گوگل 
برای خواستگاری از همکارش 

فکر کنید یکی از مهندســان نرم افزار شــرکت گوگل هستید و 
می خواهید برای خواستگاری از همسر آینده خود، شیرین کاری 
کنید. این همان کاری بود که آری گیلدر انجام داد. آری گیلدر، 
از مهندسان شــرکت گوگل برای این کار از نرم افزار نقشه گوگل 

استفاده کرده است.
آری گیلدر، در وبالگ خود مراسم خواســتگاری خود را که پر از 
ماجراجویی و سفر به نقاط مختلف شــهر نیویورک بوده به طور 

کامل توصیف کرده  است.
وی و همکارانش برای این مراســم ابتدا یک نرم افزار مخصوص 
سیستم عامل اندروید طراحی کردند که با استفاده از نقشه گوگل 
فیگی ،) دختری که آری می خواست با او ازدواج کند( را به نقاط 
خاطره انگیز شــهر نیویورک راهنمایی می کــرد. آنها این برنامه 
 را روی یک گوشی نکســوس اس گوگل نصب کردند و به فیگی

 دادند.
در هر کدام از این نقاط یکی از دوستان مشترکشان با یک دسته 
گل به اســتقبال فیگی می آمد و با طرح یک سوال در مورد رابطه  
آن دو یک نوع کلمه رمز به وی می داد. ســپس فیگی با استفاده 
از این رمز می توانســت محــل مقصد بعدی خــود را پیدا کند و 
 سرانجام به جزیره روزولت، جایی که آری با حلقه منتظرش بود

 برسد.
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افقی
۱- عروس می گیرد- از آثار دیدنی استان یزد

2- چهار نعل- بــت تراش عهــد ابراهیم- لقب 
شیطان

۳- شاعر مسافر- یاری دهنده- تارمی
۴- انبار کشتی- همگی- شانه به سر- شماره رمز

5- دخمه اموات اشــکانیان- ندا دهنده- ادعای 
دروغین

6- مصونیــت در برابر بیماری ها- سیاســتمدار 
معروف انگلیسی- جسد حیوان مرده

7- پوسیده- بی مو- بهتر و شایسته تر
۸- مزه دهان جمع کن- نشانه سالمت کاال- ضد 

خشک
9- پادشاه سلجوقی- معبود و ایزد- خویشاوندی 

و قرابت
۱۰- سگ بیمار- سرفصل کتاب- پیشگاه اتاق

۱۱- کرگدن- مرطوب- بمب مخرب
۱2- ابر رقیق - خاکســتر- عهد و پیمان- تاقچه 

باالیی
۱۳- آموزگار- شــیپور بزرگ جنگی- بســیار 

درخشان
۱۴- لکنت زبان- طایفه- شهری در اسکاتلند

۱5- اثری از خواجه عبــدا... انصاری- موچین، 
وسیله نقاش

عمودی
۱- محل نگهداری نوزادان بی سرپرست- شکافته 

و جدا شده
2- خالق داروی محبت- کوکب- سرخ کم رنگ

۳- پاک، بیزار- میانه بدن- کامال محرمانه- مقابل 
حاشیه

۴- اسب ترکی- سجاده- ماه دوم تابستان
5- بوی خوش- ناامیدی- آباد کننده

6- خرمن ماه- از گازها- سخت نیست
7- بخشنده- از ارتفاعات همدان- حرف انتخاب

۸- شهری در استان فارس- شهر و تیم فوتبالی در 
انگلیس- سبزی پیچیده

9- ارجمندی- عدد دو رقمی- میوه نو رسیده
۱۰- از توابع اصفهان- زبان تازی- عرصه بوکس

۱۱- اعالن جنــگ ، صلــح و بســیج نیروها از 
اختیارات و وظایف... است- صدای بلند و واضح- 

از همه چیز خبر دارد
۱2- گفت و گوی شــکوه آمیز- از رشــته های 

دانشگاهی- اشاره به دور
۱۳- پــول نقد- پخــش و پراکنــده- میوه ریز 

شیرین- شیوه نظم دادن
۱۴- چیز- سرپرستی- ینگه دنیا

۱5- نشان و رونق- قناد
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صحرای گل در آفریقای جنوبی
 ناماکوالند، زمینی خشک  در نامیب آفریقای جنوبی است که در نزدیکی سواحل غربی و به وسعت ۱000  کیلومتر کشیده شده 

است، اما هر سال ماه های آگوست و سپتامبر ) اواخر تابستان ( این زمین بایر ، تبدیل به فرشی از گل می شود.
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