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۱۵ هزار نظامی صهیونیست، قدس را محاصره کردند
مدیر المیادین در فلسطین اشغالی گفت که 15 هزار نظامی صهیونیست از ساعات آغازین روز 
جمعه، شهر قدس را به محاصره خود در آورده اند. مسجد االقصی این روزها صحنه تشدید 

تعدی صهیونیست ها و اعمال محدودیت علیه فلسطینی ها در ورود به این مسجد است.

يادداشت

بین الملل

در پی تنش سیاســی در روابط برلین و آنکارا  بر ســر 
بازداشت یک فعال حقوق بشری آلمان توسط ترکیه که 
آنکارا وی را متهم به فعالیت تروریستی می کند، دولت 
آلمان تصمیم به توقف پروژه های تســلیحاتی خود با 

ترکیه گرفته است.
روزنامه بیلد آلمان در این خصوص نوشــت هم پروژه 
 قبلی و هم پــروژه برنامه ریزی شــده هــر دو متوقف

 می شوند.
گفتنی اســت، زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان طی 
سخنانی ضمن انتقاد شدید از بازداشت »پیتر اشتودنر« 
فعال حقوق بشر و شهروند آلمانی توسط ترکیه، گفت که 
کشورش در خصوص عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا با 
شرکای اروپایی خود گفتگو خواهد کرد و به آنها خواهد 
گفت که آلمان دیگر هیچ گونــه همکاری در خصوص 

سرمایه گذاری در ترکیه با آنکارا نخواهد کرد.
در واکنش به اظهارات زیگمار گابریل، مولود چاوش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه نیز گفت: دولت و ملت ترکیه تسلیم 
تهدیدها نمی شوند، بنابراین این تهدیدها در ترکیه مهم 

تلقی نخواهد شد.

ادامه تنش در روابط آنکارا و برلین؛

آلمان قراردادهای تسلیحاتی 
با ترکیه را متوقف کرد

 وقتی امام)ره( در خاطراتشان می گفتند که زمانی ساواک 
ایشان را از قم به سمت تهران می برد در بین راه ماشین به 
بیابان منحرف شد و امام)ره( می گفت من همان جا یقین 
کردم که می خواهند مرا بکشند و پس از مدتی که ماشین 
دوباره به جاده بازگشت و به سمت تهران در حال حرکت شد 
آنجا هم یقین یافتم که دیگر مرا نخواهند کشت و بعد بین 
این دو یقین به خود مراجعه کردم و دیدم هیچ اثری این دو 

یقین در من ایجاد نکرده است.

 ما نوجوانانی در دوران جنگ داشتیم که در دامن علمای 
تهران تربیت نشده بودند و از روستاهای دور افتاده زهک و 
زابل آمده بودند، اما در دوران جنگ به درجاتی رسیدند که 
می گفتند ما می توانیم روی زمیــن راه نرویم و می گفتند 
زمین با ما حرف می زند؛ این همان یقین و اطمینان و ره صد 

ساله را یک شبه پیمودن است.
 در راه باطل این اتفاقات زیاد افتاده اســت و من خودم در 
میان داعشــی ها جوان هایی را دیدم کــه ناراحت بودند از 

 اینکه در انتحار نوبتشان بوده است، اما نوبت را به کسی دیگر
 دادند.

 امروز اگر بخواهیم به اســتقالل و فرهنگ حقیقت خود 
بازگردیم باید همین یادواره ها و کنگره ها و این فرهنگ را 
توســعه دهیم و باید فضا را برای افراد نو باز کنیم و بگذاریم 
همه بیایند؛ شاید برخی ها ظاهرشــان مناسب نباشد، اما 

باطن خوبی دارند.
 اگر شــهدا نبودند و فداکاری نمی کردند عزت ما پایدار 

نمی ماند.
 مگر در زمان شــاه نبودیم که یک حادثه همه ما را زنده 
کرد؛ فرهنگ شهید و شــهادت و یادواره ها جزو موثرترین 

کار فرهنگی است.
 اگر شهدا نبودند، در این مسیر فداکاری نمی کردند و به 

شهادت نمی رسیدند عزت ما هیچگاه پایدار نبود.
 اگر بخواهیم جامعه مان را که مهم تریــن نگرانی در آن 
آسیب دیدن عزت و استقالل آن است مصون کنیم باید به 

ویژگی های دوران دفاع مقدس بپردازیم.
 دوران دفاع مقدس تجربه موفقی بــرای همه دوره های 
انقالب است و البته نه فقط برای انقالبی ها بلکه برای همه 
آحاد مردم. ما برای حفظ منابع و استقالل کشورمان نیاز به 
برپایی اصول آن دوره در همه دوره ها داریم بر این اساس باید 
ببینیم چه عواملی موجب تربیت چهره های آن دوره شده 
که این قدر اثرگذار بوده اند و توانستند تاثیر شگرفی در میان 

مردم بگذارند.
 چه کسانی که به مقام شهید اعتقاد دارند و چه آنانی که 

ندارند در هر کجا مدیون شهدا و خانواده آنان هستند.
 در عرصه مدیریتی، ذهن همه باید به سمت همت و خرازی 
و احمد متوسلیان معطوف شود زیرا آنان حرف و عملشان 

یکی بود.
 اگر بنده در جمع شما صحبتی کنم، اما در خلوت خالف آن 

عمل کنیم نمی توانیم تاثیرگذار باشم.
 در دوران دفاع مقدس چهره ها، شــخصیت ها و افراد از 
طیف های مختلفی در لشکری که شهید همت فرمانده آن 
بود حضور داشتند .  در چنین لشکری همت در همه خصائل 
تربیتی از دیگران برجســته تر بود و در تحمل ســختی ها 

بیشترین تحمل را داشت.

عکس روز يادداشتيادداشت

حضور فرزندان رهبرانقالب در مراسم 
چهلم همسر آیت ا... علم الهدی

اخبار

اعضای گروه تروریستی داعش در افغانستان و پاکستان 
برای تصاحب مقام فرماندهی با یکدیگر درگیر شدند.

برخی از اعضای ارشد گروه تروریستی داعش از درگیری 
درون جناحی فرماندهان ازبکســتانی و پاکستانی این 
گروه تروریستی برای تصاحب مقام فرماندهی خبر دادند.
شــورای نظامی گروه تروریســتی داعش »شیخ اسلم 
فاروقی« فرمانده سابق طالبان پاکســتانی را به عنوان 
فرمانده اصلی انتخاب کردند که این تصمیم با مخالفت 

جناح ازبکستانی روبه رو شد.
افراط گرایان آســیای مرکزی بخش قابــل توجهی از 
اعضای این گروه تروریستی را تشــکیل می دهند و به 
 دنبال تصاحب مقام فرماندهی این گروه از پاکستانی ها 

هستند.
اعضای ازبکستانی گروه تروریستی داعش در افغانستان 
بر این باورند که فاروقی تحت کنترل سازمان اطالعاتی 
پاکستان است و به همین منظور فرد ازبکستانی مورد نظر 

خود را برای این پست معرفی کرده اند.

اعضای داعش در افغانستان و 
پاکستان به جان هم افتادند

سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی در نخستین يادواره شهدای کن در حسینیه نور گفت: در دوران دفاع مقدس 
 در حاکمیت دينی و تمسک به اعتقادات دينی اهتمام شد و جوانان عادی بودند که به مقامات بسیار بااليی رسیدند.

در ادامه گزيده ای از سخنان فرمانده سپاه قدس در اين مراسم را می خوانید:

برخی منابع خبری اعالم کرده اند که آمریکا از ایران خواسته است 
نشست دوجانبه ای بین دو طرف برگزار شود. به نقل از خبرگزاری 
صداوســیما، لورا روزن مقاله نویس روزنامه المانیتور در پیامی در 
صفحه توییتر خود نوشــت: وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرده 
است توماس شانون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا ریاست هیئت 
آمریکایی را در نشست کمیسیون مشــترک اجرای توافق هسته 
ای با ایران که از روز پنجشنبه تا یکشنبه برگزار می شود، برعهده 

خواهد داشت.

»محسن رضایی« دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام از معرفی 
رییس و اعضای مجمع در دوره جدید در مردادماه خبر داد.

محسن رضایی درباره زمان معرفی اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: احکام اعضای جدید مجمع در مردادماه صادر می شود.

وی درباره گزینه ریاست و اعضای جدید این مجمع افزود: احکام که 
صادر شود مردم در جریان قرار می گیرند.

رضایی همچنین درباره موضوعاتی که اکنون در دستور کار مجمع 
قرار دارد، گفت: دو موضوع اختالفی میان مجلس شورای اسالمی و 
شورای نگهبان و سیاست های مرتبط با سه موضوع در دستور کار 
مجمع قرار دارد. دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: در این 
مدت اگرچه دستوری برای صحن مجمع نداشتیم، اما کمیسیون های 

مجمع در دبیرخانه و صحن کامال فعال بودند.

آیت ا... سید یحیی جعفری، نماینده ولی فقیه در استان کرمان  در بیان 
خطبه های نماز جمعه کرمان اظهار  داشت: بزرگ ترین نعمت خداوند 
عقل است و خداوند بعد از آنکه عقل را برای انسان خلق کرد، فرمود 

هیچ موجودی را ارزنده تر از انسان خلق نکرده ام.
وی با تشریح دالیل استعفای خود در جمع نمازگزاران خاطر نشان 
کرد: در مدت 37 سالی که در سمت امام جمعه کرمان بودم، مطیع 
امر امام راحل بودم و بعد از حضرت امام خمینی )ره( نیز مطیع امام 
خامنه ای بوده و هستم. امام جمعه کرمان با بیان اینکه هیچ اجباری 
در استعفای بنده نبوده اســت گفت: همه انسان ها روزی به مرحله 
کهولت سن و بازنشستگی می رسند و بنده هم از این موضوع مستثنی 

نبوده و دلیل استعفایم نیز کهولت سن است.
وی با اشاره به اینکه اگر بنده توفیقاتی در طول خدمتگزاری داشته ام 
این بوده که معیار کارها همیشــه مردم بوده اســت افزود: اگر چه 
جریان های سیاسی بخشی از مردم هستند، اما بنده در طول دوران 
37 ساله فعالیتم به عنوان امام جمعه، از خط بازی سیاسی اجتناب 
کرده ام. آیت ا... جعفری تاکید کرد: دلیل استعفایم کهولت سن است 

و مطیع امر مقام معظم رهبری هستم.

 درخواست آمریکا از ایران
 برای دیدار دو جانبه

محسن رضايی:

اعضای جدید مجمع تشخیص 
مصلحت، مردادماه معرفی می شوند

نماينده ولی فقیه در استان کرمان:

دلیل استعفایم، کهولت سن است

دبیرخانه فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی از آغاز به کار رسمی 
پایگاه اطالع رسانی این فراکسیون خبر داد.

پایگاه اطالع رسانی و کانال خبری فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی که از حدود ۶ ماه گذشته فعالیت خود را به صورت آزمایشی 

آغاز کرده بود از روز گذشته  فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
بنابر اعالم دبیرخانه فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی پایگاه 
اطالع رسانی فراکسیون امید برای انتشار اخبار مربوط به نمایندگان 
عضو فراکسیون و همچنین اطالع رســانی از ارکان و کمیته های 
فراکسیون راه اندازی شده و از این پس مرجع رسمی انتشار بیانیه ها 
و اطالعیه های فراکسیون نیز همین پایگاه اطالع رسانی خواهد بود. 
همچنین عالقه مندان برای پیگیری اخبار این فراکسیون سیاسی 
مجلس دهم، می توانند از طریق شناســه در توییتر و تلگرام، اخبار 

پایگاه اطالع رسانی فراکسیون امید مجلس )فام( را دنبال کنند.

سایت فراکسیون امید نوشت: علی مطهری با تاکید بر اینکه ما اصال 
گزینه معرفی کردن برای کابینه را درست نمی دانیم و اگر از ما مشورتی 
خواسته شود، فقط پیشنهاد می دهیم بدون آنکه بر آن مورد اصرار داشته 
باشیم، تصریح کرد: »نکته مهمی که معتقدم در این میان نباید مغفول 
بماند، این است که برخی اتفاقات ناخوشایندی که در تشکیل دولت 
یازدهم به وقوع پیوست، این بار نباید تکرار شود.«مطهری در توضیح 
این نکته گفت: »در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رییس 
جمهور گفته شد که فالن فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک 
کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر 

کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.«

پایگاه اطالع رسانی فراکسیون امید 
مجلس، آغاز به کار کرد

هشدارهای صريح علی مطهری؛

در انتخاب وزرا، معامله نشود 

دیدگاه

غالمرضا حیدری، عضو فراکسیون امید در تحلیلی درباره 
انتقادات برخی از اصالح طلبان از یکدیگر در رســانه ها، 
گفت: اختالف نظرها باید منجر به رســیدن به تصمیم 
مقتضی و الزم شــود؛ نه این که اگر نظر اکثریت مخالف 

نظر فردی ما بود،  اظهارات خالف واقعی مطرح شود.
وی ادامه داد: بر این اساس نظر شخصی من این است که 
دوستان، اختالفات را به سطح جامعه نکشند و هوشیار 
باشــند که برخی در کمین آنها نباشند چون در نهایت 
باعث انشقاق می شــود. به عبارت دیگر برخی به انحای 
مختلف به دنبــال اختالف افکنی هســتند،  پس برای 
رسیدن به این هدف به سراغ منتقدانی می روند که بیشتر 
نقدهایشان را رسانه ای می کنند، پس هوشیار باشید که 

قطعا این عزیزان به چنین بلوغ و هوشیاری رسیده اند.
وی به نقدهای مطرح شده درباره لیست اصالح طلبان 
در انتخابات شوراها اشــاره کرد و اظهار داشت: فارغ از 
هرگونه نقد به این لیســت مهم خروجی، رأیی است که 
مردم بی سابقه به لیست رای داده اند. قطعا آقای خاتمی 
یکی از تاثیرگذارترین افراد برای رسیدن به این هدف بوده 
است. فکر می کنم که همه نیز به این موضوع اذعان دارند.

ســید عباس عراقچی  پس از دیدار روز پنجشنبه خود 
با یوکیا آمانــو گفت: در طول یک ســال و نیمی که از 
اجرای برجام گذشــته اســت ایران به گواهی آژانس 
همواره به تعهدات خود پایبند بوده، اما طرف مقابل به 
خصوص دولت آمریکا در عملکرد خود بدعهدی، پیمان 
شکنی ها، تاخیر ها و تعلل های زیادی داشته و ما همواره 
اینها را در کمیسیون مشترک بحث کردیم که برخی از 

آنها جبران شده است.
معاون وزیر امور خارجه   تصریح کرد: اگر از مکانیزم های 
حل اختالف در برجــام نتیجه نگیریــم، گزینه هایی 
در مقابل خود داریم که درباره ابعاد آنها بررســی های 
 الزم را کــرده ایــم و بــا توجه بــه شــرایط تصمیم

 می گیریم. 
نقض برجام و عدم پایبندی آمریکا به برخی از تعهدات 
خوددر برجام روشــن اســت. درمورد اینکه این عدم 
پایبندی با چه عکس العملی باید مواجه شود و اینکه اوال 
نقض صورت گرفته یا نه و چه درجه ای داشته و آیا نقض 
فاحش بوده است یا نه مواردی است که هیئت نظارت 

بر برجام درباره آن تصمیم گیری می کند.

عضو فراکسیون امید :

 اصالح طلبان هوشیار 
باشند

عراقچی: 

گزینه های مختلفی برای مقابله با 
نقض برجام داریم

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی:

باید از صراحت روحانی درباره 
بدعهدی آمریکا تشکر کنیم

پورمحمدی: 

جامعه روحانیت به دنبال 
سهم خواهی از کابینه نیست

 محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه اســالمی ، 
با اشاره به اظهارات روحانی و ظریف مبنی بر بدعهدی 
 آمریــکا و نقــض روح و متــن برجام اظهار داشــت: 
آقای روحانی یک واقعیتی را بیان کردند که از قبل نیز 
عده ای به این واقعیت پی بــرده  بودند. از این رو باید از 
رییس جمهور به خاطر صراحت در این زمینه تشــکر 

کنیم.
حبیبــی ادامــه داد: البتــه بدعهــدی آ مریکایی ها 
موضوع جدیدی نیســت و اگر آمریــکا در قبال ده ها 
تعهد خود تنهــا در برابر یکی از آ نهــا متعهدانه رفتار 
 کند همه تعجــب خواهند کرد؛ چرا کــه بنای آمریکا 

بر بدعهدی است.
دبیرکل حــزب موتلفه اســالمی با اشــاره بــه لزوم 
ایســتادگی در مقابل آمریــکا و مقابله با مثــل با آنها 
تصریح کرد: مجلــس و دولت در ایــن زمینه وظیفه 
مشــخصی دارند، حاال که افراد خوش بیــن به آمریکا 
نیز پذیرفته انــد آمریکا بدعهد اســت راهی جز مقابله 
 به مثل وجود ندارد و می توانیم این کار را به پشــتوانه 

مردم و رهبری انجام دهیم.

حجت االســالم مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این 
ســوال که دیدار کمیته ویژه جامعــه روحانیت مبارز 
برای رایزنی با آقای روحانی چه زمانی انجام می شــود؟ 
اظهار کرد: این بحث عمومی همیشه بوده است. کمیته 
سیاســی جامعه روحانیت مبارز معموال در موضوعات 
مختلف رایزنی هایش را داشته است، طبعا این ایام هم اگر 
پیشنهادی داشته باشد و فرصت و مجالی شود به آقای 

رییس جمهور و دیگران منتقل می شود.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به 
این سوال که آیا جامعه روحانیت مبارز، انتظار ویژه ای 
از آقای روحانی برای حضور در کابینه دارد؟ گفت: خیر، 
خوشبختانه دو ســه بار در جامعه روحانیت بحث هایی 
درباره دولت دوازدهم مطرح شد ولی درباره کابینه هیچ 
انتظار و توقعی برای معرفی کســی به رییس جمهور و 

پذیرش از سوی او مطرح نیست.
پورمحمدی در پاســخ به این ســوال کــه پس جامعه 
روحانیت مبارز قصد ســهم خواهــی از رییس جمهور 
و کابینه دوازدهم را ندارد؟ تاکید کــرد: خیر، اصال این 

موضوع مطرح نشده است.

کابینهبرجامواکنش

به نقل از توئیت خبرنگار واشنگتن پست،روز پنجشنبه، مایک پمپئو، رییس 
سازمان سیا در نشست امنیتی موسسه اسپن -گردهمایی ساالنه مقامات 
و کارشناسان امنیت ملی و اطالعاتی در اسپن کلرادو- گفت: وقتی بحث 
تبعیت ایران از توافق به میان می آید، باید گفت ایران »مستاجر بدی« است. 
او شکل تبعیت ایران را به مستاجری تشبیه کرد که اجاره خود را نمی دهد 
تا زمانی که مالک آن را مطالبه می کند و بعد او چک بدی را برای مالک می 
فرستد. او  اضافه کرد: دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، با کشورهای 
حوزه خلیج)فارس( و اسراییل، سرگرم همکاری برای یافتن راهی مشترک 
به منظور مقابله با ستیزه جویی ایران در منطقه است که می خواهد »قدرت 
اصلی« خاورمیانه باشد. وی افزود: آنچه تاثیر نخواهد داشت، تالش برای 
امتیاز دادن به تهران به منظور تبعیت از توافق یا واداشــتن آن به این کار 
است.پمپئو گفت: »زمانی که راهبرد ما به اجرا درآید، من اطمینان دارم، 

شما شاهد تغییری اساسی در سیاست )ما( خواهید بود.«

یک نشریه آمریکایی ضمن اشاره به تالش های صورت گرفته در راستای 
متقاعد کردن رییس جمهور این کشــور در زمینه بر هم نزدن توافق با 
ایران، نوشت که لغو توافق بر خالف منافع ملی آمریکاست و رییس جمهور 
آمریکا هم نمی تواند چنین کاری بکند. نشریه آمریکایی فوربس با انتشار 
مطلبی به قلم »جیمز کونکا« نوشت که »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
آمریکا نمی تواند توافق هسته ای با ایران را از بین ببرد.در این گزارش آمده 
است که ترامپ در دومین سالگرد دستیابی به توافق هسته ای با ایران با 
اکراه پایبندی ایران به توافق هسته  ای را تاکید کرد؛ توافقی که به منظور 
جلوگیری از دســتیابی ایران به بمب اتمی نهایی شد، اما ترامپ در واقع 
نمی خواست که چنین چیزی را تایید کند. ترامپ با مشاوران ارشد ملی 
خود در این زمینه بحث کرد و آنهــا او را متقاعد کردند که توافق کارایی 
داشته است. در واقع تصمیمی که وی گرفت، دومین اقدام او از زمان روی 

کار آمدن مبنی بر تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای بود.

ريیس سیا: 

تغییری اساسی در رویکرد با 
ایران شاهد خواهیم بود

نشريه آمريکايی فوربس: 

ترامپ نمی تواند توافق 
هسته ای با ایران را لغو کند

سرلشکر سلیمانی:

باید فضا را برای افراد نو باز کنیم 

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی سپاه، 
از هالکت و زخمی شــدن 7 تروریست در درگیری رزمندگان 
اسالم با تروریست ها در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور 

خبر داد.
 به نقــل از ســپاه نیــوز، روابــط عمومــی قــرارگاه حمزه 
سید الشــهدا )ع( نیروی زمینی ســپاه در اطالعیه ای اعالم 
کرد:  تعدادی از تروریست های وابســته به استکبار جهانی و 

سرویس های جاسوسی بیگانه که در منطقه صفر مرزی شمال 
غرب کشور قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند با هوشیاری و 
قاطعیت رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( نیروی زمینی 
سپاه مواجه و در یک درگیری سنگین ناکام ماندند. این اطالعیه 
می افزاید:  در این درگیری ســه تن از تروریست ها به هالکت 
رسیدند، چهار تن زخمی و یک تن از تروریست ها نیز دستگیر 

شدند و مابقی آنها به آن سوی مرز فرار کردند.

بنابر این اطالعیه در این درگیری یکی از پاسداران دلیر انقالب 
اسالمی لشکر 3 حمزه سید الشــهدا)ع( به نام سرگرد یاسین 
قنبری به درجه رفیع شهادت نایل آمد و یکی دیگر از رزمندگان 

اسالم مجروح شد.
در این اطالعیه تاکید شده است:  فرزندان ملت ایران در نیروی 
زمینی سپاه و سایر سازمان های نظامی، اطالعاتی و امنیتی اجازه 
عرض اندام به پیاده نظام های قدرت های استکباری و مرتجعین 
منطقه ای نخواهند داد و با هرگونه اقدامی که بخواهد امنیت و 
آرامش میهن اسالمی را مورد تهدید قرار دهد، قاطعانه برخورد 

خواهند کرد.

روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا )ع( خبر داد:

درگیری رزمندگان اسالم با تروریست ها در شمال غرب کشور
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افزایش 20 درصدی سهم حمل و 
نقل ریلی دربرنامه ششم توسعه

معاون توســعه مدیریت و منابــع راه آهن جمهوری اســامی ایران 
 گفت:در برنامه ششــم توســعه ســهم راه آهن از بازار حمل ونقل از

 10 درصد در حــوزه بار به 30 درصد و در حوزه مســافر به 20 درصد 
افزایش خواهد یافت.

محمدرضا نصرت نظامی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف به 104 
هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است افزود: از این رقم 16 هزار میلیارد 
تومان برای توسعه زیر ســاخت ها در تعهد دولت است و بقیه را بخش 
خصوصی با مشــوق هایی در حوزه تامین ناوگان و لوکوموتیو تامین 

خواهد کرد.
وی همچنین گفت: بــا 13 هزار و 800 کیلومتر خط ریلی ،شــمال، 
جنوب ، شــرق و غرب کشــور به هم متصل شــده اســت و با وجود 
 ظرفیت های فراوان توسعه، جایگاه مطلوبی در بین کشورهای همجوار 

داریم.
معاون توســعه مدیریت و منابــع راه آهن جمهوری اســامی ایران 
در خصــوص حوادث اخیــر خروج از ریــل قطار محــور جنوب هم 
گفت:در مورد گرمی هوا ، دمــای 90 درجه ریل هــا و خروج قطار از 
 خط که به ندرت هم اتفاق می افتد ، بررســی و اقدامات خوبی صورت

 گرفته است.

خبر

اخبار

کیفیت تایر های ایرانی، جهانی است
سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور گفت: در حال حاضر تولید کیفیت تایر های ایرانی 

منطبق بر آخرین استانداردهای کیفی تایر در جهان است.

 رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهــان گفت: باتوجه به 
نابودی  بخش اعظمی از محصول پیاز کشاورزان در سال 
گذشته، امســال تولید محصول کاهش داشت و از طرفی 
صادرات آن به کشورهای عربی موجب گران شدن قیمت 
پیاز در بازار شد . ناصر اطرج افزود : در حال حاضر پیاز در 
میدان میوه و تره بار از کیلویی سه هزار و 200 تا دو هزار 
و 800 تومان اســت که در بازار با افزایش 30 درصدی به 
دست مشتری می رسد. وی با اشاره به اینکه امسال عرضه 
پیاز کمتر از تقاضــا بوده گفت:  در صــورت اجرای طرح 
ساماندهی کشت دیگر شــاهد از بین رفتن محصوالت و 
تولید مازاد محصوالت کشــاورزی نخواهیم بود. اطرج با 
اشاره به کاهش 10 تا 12 درصدی قیمت سیب زمینی در 
چند روز گذشته هم افزود:سال گذشته تولید بیش از اندازه 
محصوالت کشاورزی سبب خراب شدن آنها از جمله خیار 
شد. وی همچنین علت افزایش قیمت خیار را گرمی هوا 

وکاهش بازدهی بوته های خیار اعام کرد.

ظرفیت قطارهای مسافری با استقبال متقاضیان سفرهای 
ریلی برای ایام باقی مانده تابستان، در مسیرهای مختلف 

30 درصد افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت سفیر ریل با بیان اینکه به منظور رفاه 
حال مسافران تابستانی، به ویژه زائران علی بن موسی الرضا 
علیه الســام، ظرفیت قطارهای تابســتانی شرکت های 
مجموعه سفیر ریل، 30 درصد افزایش یافته است گفت: 
ایــن افزایش ظرفیت در مســیرهای مختلــف و به ویژه 

محورمشهد مقدس انجام شده است.
محمد خان احمــدی افزود: ظرفیت ایجــادی جدید، از 
نوع واگن های درجه یک چهار تخته است و همه روزه در 
مسیرهای مختلف در دسترس متقاضیان سفرهای ریلی 
قرار دارد.گفتنی است؛ برنامه تابستانی سفرهای ریلی تا 

نیمه مهرماه سال جاری ادامه دارد.
متقاضیان ســفرهای ریلی می تواننــد اطاعات کامل و 
دقیق افزایش ظرفیت و موجودی و بهای بلیت قطارهای 
 مســافری را از طریــق ســامانه اطاع رســانی راه آهن
  به شــماره ۵149 - 021 و یا ســایت اطاع رســانی و
www.safirrail. فروش اینترنتی ســفیر به نشــانی 
 ir دریافت و نســبت به خریــد قطعــی بلیت های خود

 اقدام کنند.

قیمت انواع اسپیکر

بازار

hatron HSP-240 هترون

 1,500,000
ریال

 1,550,000
ریال

12 ســاخت و ســاز غیر مجاز در حریم و بســتر زاینده رود شهرهای 
باغ بهادران ،زرین شهر و شرق اصفهان تخریب شد .

مدیر رودخانه و سواحل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:فردی 
متخلف مزرعه اش را در شهر زرین شهر شهرستان لنجان، دیوار کشی 
کرده بود که با پیگیری های مستمر این شرکت تخریب شد و به وضع 
سابق بازگشت. احمدرضا صادقی افزود: همچنین با تاش یگان حفاظت 
رودخانه زاینده رود، شش فقره حکم براســاس تبصره 4 ماده 2 توزیع 
عادالنه آب در منطقه شــرق حوزه قضائی اصفهان اجرا و ساخت وساز 
غیر مجاز تخریب شــد.وی ادامه داد: همچنین یک فقره اجرای حکم 
قطعی دادگاه و دوفقره حکم تبصره ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب در 
قالب ساخت و ساز غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه زاینده رود شهر 

باغ بهادران شهرستان لنجان تخریب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: در اصفهان 
هیچ روستایی باالی 10 خانوار بدون برق وجود ندارد و حتی برخی از 
روســتاهای ۵ خانواری هم از نعمت برق بهره مند هستند و 98 درصد 

استفاده از صنعت برق یک افتخار بزرگ برای انقاب اسامی است.
حمیدرضا پیرپیران اظهار کرد: با نگاهی گذرا به صنعت برق جهان، به 
3 سرفصل اساسی می رسیم که ابتدای آن برق برای همه است. دومین 
قدم انتظار جامعه جهانی برق با کیفیــت برای زندگی دیجیتال امروز 

است. 
وی ادامه داد: تمام تاشمان این است که برق با کیفیت توزیع کنیم و در 
این راه شاهد حوادث ناگواری هم بوده ایم، اما ارائه برق با کیفیت بسیار 
برای ما مهم بوده است؛ نگاه مان این است که خدمات را به بهترین وجه 

و برق را به ساده ترین شکل توزیع کنیم.

تخریب 12ساخت و ساز 
غیر مجاز در استان اصفهان

بهره مندی 98 درصدی 
مردم از صنعت برق

فارس: افزایش صادرات غیرنفتــی اگرچه به  عنوان یک الزام در 
اقتصاد مقاومتی مطرح  شــده اما در کنار آن، نظر کارشناسان 
اقتصادی بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش و اولویت دهی به نیاز داخل 

برای صادرات محصوالت باارزش افزوده باالتر است.
توجه به همین امر باعث شده که در دهه های اخیر، صنایع مهم 
کشور نظیر فوالد و پتروشیمی بر پایه تفکر گسترش زنجیره تولید 
و اولویت دهی تامین نیاز داخلــی، از حالت تک بعدی و صنایع 
ســنگین، فاصله گرفته و در طول و عرض گسترش پیدا کنند.

اگر در دهه های قبل، صنعت فــوالد ایران تنها به چند کارخانه 
تولیدکننده شمش و تیرآهن خاصه می شد ولی  در حال حاضر 
صنایع دیگری در دل کارخانه های بزرگ و یا به  صورت مستقل 
ایجاد شده اند تا از صفر تا 100 صنعت فوالد در کشور بومی سازی 
شود و از سنگ آهن ایران، محصوالت نهایی مصرفی استحصال 
شود.تامین نیاز داخلی از جمله مباحث پر تنش سال های اخیر 
صنایع و از جمله صنعت فوالد بوده که یکی از دالیل آن، ایجاد 
ساز و کار بورس کاال و از بین رفتن برخی رانت های درونی صنعت 
بود. در بورس کاال، محصول موردنیاز صنعت، بر اساس اطاعیه 
قبلی و در حجم مشخص مورد عرضه قرار می گیرد و خریداران 
)که حتما باید مصرف کننده این ماده اولیه باشند( برای خرید به 
رقابت می پردازند.در چنین ساز و کاری، دیگر رانت قیمت گذاری 
دستوری دولتی، وجود واسطه ها و دالل ها، تخصیص سلیقه ای 
اتحادیه ها و مواردی از این  دست وجود ندارد و معامات به  طور 

شفاف در مقابل چشمان همه انجام می پذیرد.
چالش صادرات فوالد و حاشیه های دو سال اخیر

بنگاه های بزرگ صنعتی کشور، بر اســاس سیاست های کلی 
کشــور و همچنین راهبردهای خود، همیشه تامین نیاز داخل 
را به صادرات ترجیح داده و صادرات خود را صرفا برای تامین ارز 
موردنیاز برای طرح های توسعه و همچنین حفظ سهم بازار کاالی 
ایرانی در جهان انجام می دهند.با این  حال طی سه سال اخیر به 
دلیل کاهش شدید تقاضای داخلی و گسترش رکود، بنگاه های 
بزرگ مجبور به افزایش صادرات خــود برای جلوگیری از زیان 
دهی و حفظ اشتغال موجود شــدند. محمود اکبری در همین 
رابطه در گفت وگو با فارس اظهار کرد: از 6 میلیون و 272 هزار تن 
تولید فوالد مبارکه در سال گذشته، 4 میلیون و 718 هزار تن در 
بازار داخل و یک میلیون و ۵۵4 هزار تن در بازار خارج به فروش 
رفته است. وی با اشاره به سهم 7۵ درصدی فروش داخلی از کل 
فروش فوالد مبارکه عنوان کرد: این عدد نسبت به سال 94، رشد 
داشته و به طور دقیق تر، در سال 9۵، فروش داخلی فوالد مبارکه 
42 درصد افزایش یافته اســت.معاون بازاریابی و فروش فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: میزان فروش کل سال 9۵ نیز نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 22 درصد رشد داشته است و رشد فروش 
داخلی از محل افزایش تولید در کارخانه محقق شد. اکبری تاکید 
کرد: در سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا برای محصوالت با 
ضخامت پایین، عما با سرمایه گذاری های جدید، سعی کردیم که 
کارخانه »سبا« را به طور کل به تولید ورق های با ضخامت پایین 
)زیر 3 میلی متر( اختصاص دهیم که بر همین اساس ظرفیت 
تولید آن نیز در سال جاری از 700 هزار تن فعلی به یک میلیون 
و پانصد هزار تن می رسد؛ بنابراین با این اقدام نیاز کل کشور به 

ورق های سه میلی متر و پایین تر مرتفع می شود. معاون بازاریابی 
و فروش فوالد مبارکه در رابطه با سهم صنایع مختلف از فروش 
داخلی فوالد مبارکه نیز افزود: صنعت لوله و پروفیل، 28 درصد، 
خودروسازی 16 درصد، لوله های انتقال سیاالت 10 درصد، نور 
و صنایع فوالدی 18 درصد، صنایع فلزی سنگین 8 درصد و 24 
درصد سایر مشــتریان، از محصوالت فوالد مبارکه را خریداری 
کرده اند.وی اذعان کرد: صنعت لوله و پروفیل، بیشترین سهم از 
فروش داخلی فوالد مبارکه را داشته و میزان فروش به این صنعت، 
از 77۵ هزار تن در سال 94 با 70 درصد رشد به یک میلیون و 316 
هزار تن رسیده است و نیاز این صنعت از سوی فوالد مبارکه اشباع 
شده است.اکبری متذکر شد: فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری 
تاکنون بیش از 90 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی تخت را 
به بازار عرضه کرده  که از این مقدار حدود 822 درصد در اختیار 
بازار داخلی و تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی قرار گرفته 
است، از این رو همواره تامین نیاز داخلی به عنوان رسالت اصلی 
فوالد مبارکه موردتوجه بوده و در آینده نیز خواهد بود.وی با تاکید 
بر وجود ضرورت تکمیل طرح های توسعه در فوالد مبارکه بیان 
کرد: تکمیل این طرح های توسعه در راستای اسناد باالدستی و 
ایجاد اشتغال جدید، نیازمند تامین مالی ارزان قیمت ارزی است و 
حضور فوالد مبارکه در بازارهای خارجی به  منظور رفع چالش های 
تامین مالی طرح های فوالدی و در راستای منافع صنعت و اقتصاد 
کشور است. معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه عنوان 
کرد: با استفاده از ظرفیت صادرات تولیدات مازاد خود در سال های 
اخیر توانسته ایم ظرفیت تولید فوالد مبارکه را از 4/2 میلیون تن 
به 10/2میلیون تن افزایش دهیم و به طور مستقیم و غیرمستقیم 

400 هزار شغل ایجاد کنیم.
کاهش صادرات با افزایش تقاضای داخلی

آمارهای صادرات فوالد در یک سال اخیر نشان می دهد با افزایش 
تقاضای داخلی در نیمه دوم ســال 9۵ در بخش مقاطع تخت، 
صادرات ورق گرم فوالد مبارکه نیز روند کاهشی به خود گرفته و 
حتی عددی کمتر از صادرات سال 94 را به خود گرفته است. بهرام 
سبحانی در همین رابطه در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد:  
اولویت ما همیشه تامین نیاز داخل بوده و در سال گذشته، موفق 
به رشــد 40 درصدی فروش داخلی برای رفع این نیاز شده ایم.
وی ادامه داد:  میزان صادرات فوالد مبارکه در سال 94 بیش از 
1/8 میلیون تن بود اما به منظور رفع نیاز داخلی، در سال 9۵ این 
رقم به 1/۵ میلیون تن کاهش یافت.آمارهای اعامی گمرک نیز 
مؤید همین مطلب اســت و بر همین اساس، در اردیبهشت  ماه 
سال جاری، فوالد مبارکه صادرات انواع محصوالت فوالدی را به 
89 هزار و 39 تن رسانده که 70 درصد پایین تر از اردیبهشت 9۵ 
است. این شرکت در دو ماهه ابتدایی سال،  139 هزار و 708 تن 
محصوالت فوالدی را صادر کرده که این عدد هم ۵7 درصد کمتر 

از مدت مشابه سال قبل است.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی، 
گفت: تولیدات این مجموعه باید به ۵میلیون تن درسال برسد 
تا میزان سود آوری آن افزایش یابد؛ در حال حاضر تولید این 

شرکت 2/۵میلیون تن در سال است. 
حمیدرضا فوالدگر درخصوص شــرایط و میزان بدهی ذوب 

آهن اصفهان، اظهار داشت: در جلسه ای که هفته گذشته در 
کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسامی با حضور 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
و مدیران مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این 
خصوص برگزار گردید، قرارشــد یک کارگروه در جهت رفع 

مشکات تشکیل شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تایید میزان بدهی 6 هزار 
میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان، گفت: اکثر میزان بدهی 
این مجموعه به بانک هاست. این شرکت در سال های اخیر به 
دلیل رکود فعالیت های ساخت وساز، ساختمانی و پروژه های 

عمرانی سودآوری نداشته است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسامی 
با اشــاره به اینکه بیشــتر تولید کارخانه ذوب  آهن اصفهان 

تیرآهن و میلگرد است که در پروژه های عمرانی و ساختمان 
ســازی مصرف می شــود، اضافه کرد: متاســفانه نرخ رشد 
ساخت وساز ساختمان با 16 درصد منفی با رکود مواجه است 
و حجم پروژه های عمرانی نیز با توجه به کاهش درآمدهای 

دولت کم شده است.
 فوالدگر اضافه کرد: به دلیل بروز این مشکات این کارخانه 
به صــادرات محصوالت خــود روی آورد، اما صــادرات نیز 

پاسخگوی کامل نیاز این مجموعه نبود.

فوالدگر:

نجات ذوب آهن در گرو تولید ۵ میلیون تن محصول در سال است

سکه تمام بهار آزادی
11،670،000 ریال)طرح جدید(

6،220،000 ریالنیم سکه

3،630،000  ریالربع سکه

2،480،000 ریالسکه یک گرمی

1،142،480 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

 رشد 40 درصدی فروش داخلی فوالد مبارکه در سال گذشته

hatron HSP280 هترون

 1,780,000
ریال

 1,785,000
ریال

hatron HSP265 هترون
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ریال
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ریال

کاهش تولید و افزایش صادرات 
علت افزایش قیمت پیاز

افزایش ۳0 درصدی ظرفیت 
قطارهای تابستانی

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان در جلسه ای که 
با حضور معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و نمایندگان 
مجلس در مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب و چاه های 
فلمن استان اصفهان برگزار شــد گفت: وقوع خشکسالی 
اخیر منجر شد که در ده سال گذشته تنها 22 ماه در طول 
این مدت در بستر زاینده رود آب جاری باشد و عدم جاری 
بودن رودخانه زاینده رود، تاثیر بسزایی در آبدهی چاه های 

فلمن که از این طریق تغذیه می شوند داشته است.
مهندس هاشــم امینی اعام کرد: آبدهی چاه های فلمن 
و متفرقه حدود 3 هزار و 200 لیتــر در ثانیه بوده که هم 
اکنون این رقم به 240 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. این 
درحالی است که چاه های متفرقه و فلمن یکی از منابعی 

بودند که نقش بســیار مهمی در تامین آب شرب مردم در 
نقاط مختلف داشتند.

وی به ظرفیت آبرسانی تصفیه خانه آب اصفهان پرداخت 
و گفت: هم اکنون آب شرب بیش از 4 میلیون نفر در قالب 
۵6 شــهر و 300 روســتا از طریق طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ تامین می شــود به گونــه ای که می تــوان گفت 
آب شــرب اهالی باغ بهادران در غرب تا انارک در شــرق 
اصفهان که در فاصله ای بیش از 400 کیلومتری یکدیگر 
 قرار دارند به وسیله سامانه آبرســانی باباشیخعلی تامین 

می شود. 
الزم به یادآوری است که افق طرح ســامانه اول آبرسانی 
اصفهان بزرگ در ســال 87 به پایان رســیده ؛ چرا که به 
دلیل ظرفیت محــدود تونل اشــترجان، نهایت ظرفیت 
آبرسانی از تصفیه خانه باباشــیخعلی 12/۵ مترمکعب در 
ثانیه می باشد. این درحالی اســت که هرساله بر جمعیت 
اصفهان که در واقع متقاضیان آب شــرب هستند افزوده 
می شــود و این افزایش روزافزون جمعیت نیاز آبی جهت 
 تامین آب شــرب را به 14/۵ مترمکعب در ثانیه افزایش

 داده است.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شــرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان کمبود 3 مترمکعب آب در ثاینه را یکی از 
چالش های اساسی تامین آب شرب مردم استان اصفهان 
دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر باتوجه به ظرفیت 
محدود انتقال آب از تصفیه خانه آب باباشــیخعلی و نیز 
کاهش چشمگیر آبدهی چاه های فلمن و متفرقه، آبرسانی 
به مشــترکین در حال افزایش اصفهان بسیار دشوار شده 

است.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه احداث واحدهای مسکن 
مهر بی تاثیر در افزایش جمعیت اصفهان نبوده است گفت: 
با احداث واحدهای مســکن مهر در اصفهان، آبرسانی به 
جمعیت 100 هــزار نفری در برخی از نقــاط اصفهان در 
دســتور کار قرار گرفت که این مهم بــا وجود محدودیت 

شدید منابع آبی اجرایی شد.
وی آبرسانی پایدار به مشترکین را یکی از اهداف اساسی 
شرکت آبفای استان اصفهان برشمرد و اعام کرد: باوجود 
اینکه 10 سال از افق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ می گذرد 
و از سویی استمرار پدیده خشکسالی موجب خشکی دیگر 
منابع آبی از جمله چاه های فلمن و متفرقه شــده اســت، 

اما با این وجود آب شــرب مردم اصفهان به صورت پایدار 
تامین شد که این مهم با بهره گیری از تکنولوژی نوین در 
امر آبرسانی و تعهد و تخصص نیروی انسانی بود که در این 
زمینه می توان به استفاده از سیستم تله متری، سیستم تله 
کنترل، پایش آناین و هوشمند شبکه انتقال و توزیع آب، 
اصاح 120 خطوط شبکه فرسوده انتقال آب اشاره کرد که 
البته فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب در میان قشرهای 
مختلف جامعه موثــر در مدیریت مصرف در اصفهان بوده 
است، اما با این وجود باید گفت تامین آب شرب پایدار مردم 
اصفهان بدون هیچگونه اما و اگر با وجود  افزایش روزافزون 
جمعیت و توسعه شهرنشینی از طریق راه اندازی سامانه 

دوم آبرسانی میسر می شود.

آبفا 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

هدف اساسی شرکت آب و فاضالب، آبرسانی پایدار به مشترکین است
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کتابخانه مرکزی؛ میزبان رونمایی از منظومه خاک و خون 
آیین رونمایی جدیدترین تالیف پیمان کالنترمعتمدی با عنوان»منظومه خاک وخون«، فردا 
باهمکاری مرکز اصفهان شناسی وخانه ملل سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری اصفهان 

درکتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزارمی شود.

در شهر

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: کارخانه ریسباف به دلیل قدمت تاریخی در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده است و بنا نیست برای احداث موزه بزرگ 
اصفهان هیچ گونه تخریبی انجام شود؛ بلکه کلیت این بنا مرمت و 

بازسازی می شود.
ناصر طاهــری پیرامــون آخرین وضعیــت احداث مــوزه بزرگ 
اصفهان اظهار کرد:کارخانه ریســباف اصفهان در خیابان چهارباغ 
طبق مصوبه کمیســیون مــاده 5 بایــد به موزه بــزرگ اصفهان 
تبدیل شــود، البته در ابتدا در اختیار بانک ملی قرار داشــت که 
 به همت اداره راه و شهرســازی تملــک شــد و در اختیار دولت 
قرار گرفت. وی افزود: از آنجا که ســازمان میراث فرهنگی متولی 
موزه های شهر و آثار تاریخی و باســتانی محسوب می شود و نقش 
حاکمیتی و نظارتی دارد،موزه بزرگ اصفهان توسط هر ارگانی که به 
بهره برداری برسد، تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.

حصر وراثت
4/696 اکبر پروانه دارای شناســنامه شــماره 943 به شــرح دادخواست به کالسه  
1362/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن پروانه به شناســنامه 5048 در تاریخ 90/10/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- معصومه پروانه 
به ش 6071 )فرزند( 2- زهرا پروانه به ش 854 )فرزند( 3- صدیقه پروانه به ش 441 
)فرزند( 4- اکبر پروانه به ش 943 )فرزند( 5- حســین پروانه به ش 33963 )فرزند( 
6- اصغر پروانه به ش 33964 )فرزند( 7- رمضان پروانه به ش 1431 )فرزند( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12478 شعبه 10 شورای 

حل اختالف استان اصفهان )151 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/698 حجت اله تاجمیر ریاحی دارای شناسنامه شماره 1164 به شرح دادخواست به 
کالسه  1339/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی رضا تاجمیر ریاحی به شناسنامه 17 در تاریخ 94/9/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 - بتول 
خاشعی ورنامخواستی به ش 80 )همسر( 2- فریبا تاجمیر ریاحی به ش 5685 )فرزند( 
3- فهیمه تاجمیر ریاحــی به ش 1821 )فرزند( 4- زهــرا تاجمیر ریاحی به ش 29 
)فرزند( 5- مریم تاجمیر ریاحی بــه ش 810 )فرزند( 6- مهین تاجمیر ریاحی به ش 
102 )فرزند( 7- حجت اله تاجمیر ریاحی به ش 1164 )فرزند( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12480 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )164 کلمه، دوکادر(
حصر وراثت

4/699 آرش میزبانی دارای شناسنامه شماره 1272184706 به شرح دادخواست به 
کالسه  1328/96 ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد میزبانی به شناســنامه 61741 در تاریخ 96/2/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به اســامی ذیل: 1- آرمین میزبانی ش.ش 
1272184706 )پسر متوفی( 2- نگین میزبانی ش.ش 1273090829 )دختر متوفی( 
3- نسیم میزبانی ش.ش 1275074774 )دختر متوفی( 4- فروغ پاکیزه کار ش.ش 
482 )همسر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد.م الف: 12477 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه، دو کادر(

حصر وراثت
4/705 مهناز بزرگی دارای شناســنامه شماره 383 به شــرح دادخواست به کالسه  
1338/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن وفائی فسادانی به شناسنامه 316 در تاریخ 96/3/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، چهار 
دختر، همسر به شرح ذیل: 1- مهدی وفائی فسادانی به ش 1 )فرزند( 2- غالمرضا 
وفائی فســادانی به ش 436 )فرزند( 3- علیرضا وفائی به ش 402 )فرزند( 4- مهناز 
بزرگی جوری به ش 383 )فرزند( 5- الهام وفائی فسادانی به ش 5- 56500073663 
)فرزند( 6- شهال بزرگی به ش 13 )فرزند( 7- مریم وفائی فسادانی به ش 19 )فرزند( 
8- سکینه بزرگی جودی به ش 7 )همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12470 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)167 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/706 محمود رضایی دارای شناسنامه شماره 5143 به شرح دادخواست به کالسه  

1332/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان درویشعلی رضائی به شناسنامه 951 در تاریخ 93/4/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- سنا کشکی به 
ش 1083 )همسر( 2- منیره رضایی به ش 6356 )فرزند( 3- منصوره رضایی به ش 
9084 )فرزند( 4- مرضیه رضایی به ش 10017 )فرزند( 5- مریم رضایی به ش 8925 
)فرزند( 6- مهین رضایی به ش 595 )فرزند( 7- مهدی رضایی به ش 7664 )فرزند(  
8- محمود رضایی به ش 5143 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد.م الف: 12469 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )158 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/707 پرویز شهبازی دستجرده دارای شناسنامه شماره 318 به شرح دادخواست به 
کالسه  1349/96 ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان محمود شهبازی دستجرده به شناســنامه 518 در تاریخ 
85/11/12 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر و سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی زیر: 1- محمدعلی 
شهبازی دستجرده ش.ش 40770 )پسر متوفی( 2- نوروزعلی شهبازی دستجرده 
ش.ش 460 )پسر متوفی(3- پرویز شهبازی دستجرده ش.ش 318 )پسر متوفی( 4- 
علی رضا شهبازی دستجرده ش.ش 47550 )پسر متوفی(  5- فخر الملوک شهبازی 
دستجرده ش.ش 3468 )دختر متوفی( 6- طلعت شهبازی دستجرده ش.ش 38750 
)دختر متوفی( 7- فاطمه شهبازی دستجرده ش.ش 3 )دختر متوفی( 8- بتول ترک 
شاه سوندی ش.ش 900 )همســر متوفی( والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12468 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)185 کلمه، دو کادر(
اجراییه

شــماره    9610423734100055 اجراییــه: شــماره   4 /715
پرونده:9509983734100554 شــماره بایگانی شــعبه:950563 بموجب شماره 
دادنامه مربوطه 9609973734100122 محکوم علیه: عباس معزی بیگدلی فرزند 
حسین محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته با 
احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت 
مبلغ 7/650/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی بعنوان خسارات دادرسی 
در حق محکوم له علی اکبر محمودی فرزند حسین به نشانی اصفهان شهرستان نطنز 
شهر نطنز شهرک صنعتی اوره کارخانه سنگ بری صنایع سنگ نطنز با وکالت روح ا... 
خاکی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان نطنز خ مطهری رهنی نرسیده به چهارراه 
افوشــته جنب بیمه رازی. 2- پرداخت هزینه اجرایی به مبلغ نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون ادم الزامیست. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 203 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نطنز)433 کلمه، 5 کادر(
تجدیدنظر

4 شــماره ابالغنامــه: 9610103734102010 شــماره پرونــده:  /717
9509983734100043 شماره بایگانی شــعبه: 950044 در خصوص تجدیدنظر 
خواهی خانم زهرا کاظمی بطرفیت خواندگان مجهول المکان سید ساالر موسوی، 
سهند موسوی و سید جمال موسوی و... نسبت به دادنامه 9609973734100192 
صادره از این شعبه مقتضی است حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امورمدنی چنانچه پاســخی دارید ظــزف ده روز پس از رویت 
اخطاریه، به این دادگاه مراجعه و با تحویل اوراق قضائی و اعالم آدرس نسبت به پاسخ 
آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد. 

م الف:204 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان نطنز)98 کلمه، یک کادر(
 اجراییه

شــماره    9610423734100056 اجراییــه: شــماره   4 /716
پرونده:9509983734100553 شــماره بایگانی شــعبه:950562 بموجب شماره 
دادنامه مربوطــه 9609973734100111 محکوم علیه: محمــود کالنتری فرزند 
انوش به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 280/000/000 
ریال بعنوان اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ 8/010/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی بعنوان خسارات دادرســی در حق محکوم له علی اکبر محمودی 
فرزند حسین به نشانی استان اصفهان شهرستان نطنز شهر نطنز شهرک صنعتی اوره 
کارخانه سنگ بری صنایع سنگ نطنز با وکالت روح ا... خاکی فرزند غالمحسین به 
نشانی اصفهان نطنز خ مطهری رهنی نرســیده به چهارراه افوشته جنب بیمه رازی. 
2- پرداخت هزینه اجرایی به مبلغ نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت 

تبصره 2 ماده 306 قانون ادم الزامیست. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 202 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

نطنز)438 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

4/713 شماره: 133/95/ ش 1 به موجب رای شــماره 387 تاریخ 95/8/29 حوزه 

اول شورای حل اختالف شهرستان نطنز که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
شیرمحمدی فرزند مصطفی شغل آزاد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
1- پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم 
له اکبر رحیم طرقی فرزند محمدآقا شــغل:کارمند به نشانی نطنز اداره مخابرات  2- 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له )1394/10/20( 3- پرداخت  860/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق 
محکوم له 4- پرداخت هزینه اجرایی معادل نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
)رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است( ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:197 شورای حل اختالف شهرستان 

نطنز)مجتمع شماره یک()202 کلمه، دو کادر(
تحدید حدود

4/714 شــماره صادره: 1396/04/391782 - 1396/04/27 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب طویله و فضای محل یک اصله درخت توت طرف شرقی آن 
معروف لب جوی بزرگ در کوی شاه آباد پالک شماره 1821 فرعی از 1 اصلی واقع در 
اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید داوود 
میرزاده طباطبایی و غیره فرزند سید محمد 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 دوشنبه مورخ 96/05/30 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 205  حیدری رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز)169 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/695 حسن جعفری ولدانی دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه  
1347/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا جعفری ولدانی به شناسنامه 127 در تاریخ 96/1/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، دو دختر، 
همسر به شرح ذیل: 1- حسن جعفری ولدانی به ش 33 )فرزند( 2- حسین جعفری 
ولدانی به ش 24 )فرزند( 3- کریم جعفری ولدانی به ش 3 )فرزند( 4- رحیم جعفری 
ولدانی به ش 4 )فرزند( 5- فاطمه جعفری ولدانی به ش 8 )فرزند( 6- زهرا جعفری به 
ش 39 )فرزند( 7- فرزانه موسوی پری به ش 1103 )همسر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12479 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )167 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/622  مریم مرادی شاه قریه دارای  شناســنامه شماره 705 به شرح دادخواست به 
کالسه  1341/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان رضا غدیری زهرانی به شناســنامه 1 در تاریخ 94/3/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مریم 
مرادی شاه قریه به ش 705 )همسر( 2- زهرا غدیری زهرانی به ش 1620 )فرزند( 
3- مهری غدیری زهرانی به ش 135 )فرزند( 4- فاطمه غدیری زهرانی به ش 330 
)فرزند( 5- محمد غدیری زهرانی بــه ش 589 )فرزند( 6- زینب غدیری زهرانی به 
ش 1272485803 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 12462 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان

 )157 کلمه، دو کادر(

اگر کسی فن بیان 
خوبی داشته باشد 
به خوبی می تواند 

حقوق خود را 
احقاق و با افراد 
ارتباط موثری 

برقرار کند و امتداد 
ارتباط داشته 

باشد

خبر

اینستاگردی

با حضور چهره های سرشناس؛

شاهد نمایشنامه خوانی »بر 
پهنه دریا« در اصفهان باشید

نمایشــنامه »بر پهنه دریا« به نویســندگی اسالومیر 
مروژک و با دراماتــورژی و کارگردانــی محمد کاظم 
شیران در سالن اداره راه و شهرسازی اصفهان اجراخوانی 
می شــود. کارگردان و دراماتورژ ایــن اجراخوانی در 
گفت وگو با ایمنا گفت: داستان این نمایشنامه روایتگر 
داستان سه زن گرســنه با لباس های خوش دوخت، 
روی کلکی در دریاست که بر پهنه دریای بیکران سعی 
می کنند راهی برای برطرف کردن گرسنگی خود بیابند 
و ســرانجام داســتان این چاره جویی به تصمیم برای 

خورده شدن یکی از آنها ختم می شود.
عالقه مندان برای دیدن ایــن اجراخوانی می توانند با 
تهیه بلیت از ســایت نوای مهر، روزهای سوم و چهارم 
مرداد ماه در سه سانس، ســاعت های ۱۸، ۲۰ و ۲۲ به 
سالن اداره راه و شهرسازی واقع در خیابان سعادت آباد، 

چهار راه فرایبورگ مراجعه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان اعالم کرد:

 تشکیل پایگاه پژوهشی 
در شمال اصفهان 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان از برنامه ریزی 
برای تشکیل پایگاه پژوهشی محوطه باستانی»ویگل« 
در شمال اســتان اصفهان، محدوده شهرستان آران و 

بیدگل خبر داد.
فریدون الهیاری با اشاره به کاوش های باستان شناسی 
در این محوطه تاریخی اظهار داشت: محوطه باستانی 
ویگل در دشت»مختارآباد« از توابع شهرستان آران و 
بیدگل در شــمال اســتان اصفهان واقع شده و متعلق 
 به اواســط دوران ساســانی و اوایل دوران اســالمی 

است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن محوطــه دارای یکی از 
منحصربه فردترین آثار تاریخی از دوران باستان و سپس 
انتقال فرهنگ و تمدن ایران به دوران اسالمی در کشور 
به شــمار می رود،تصریح کرد: بر اساس کاوش های به 
عمل آمده، این مجموعه دارای دو قلعه تاریخی و بافت 

شهری متعلق به دوران باستان و اسالمی است.
وی تاکیدکرد: برای حفاظت از این مجموعه تاریخی، 
در نشست شورای فنی استان مصوب شد تا اعتبار الزم 
برای ادامه کاوش های باستان شناسی، حفاظت و تعیین 
عرصه و حریم این محوطه تاریخی به مســاحت ۱5۰ 

هکتار تخصیص داده شود.

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

 احداث موزه بزرگ اصفهان 
در کارخانه ریسباف

پسر خسرو شکیبایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

جهان من با جهان تو متفاوت است
پوریا شکیبایی در نهمین سالگرد درگذشت پدرش، عکسی از خود 

در کنار پدر منتشر کرد و به یاد او چند خطی نوشت.
خسروشکیبایی متولد ۷فروردین۱۳۲۳در تهران هنرپیشه سینمای 
ایران بود.تا پیش از انقالب فقط در عرصه تئاتر و دوبله فعالیت داشت 
و فعالیت حرفه ای در ســینما را با بازی در فیلم خط قرمز )مسعود 
کیمیایی، ۱۳۶۱( آغاز کرد. او ۲۸تیرماه ۱۳۸۷در سن ۶۴سالگی در 
اثر عارضه قلبی در بیمارستانی در تهران درگذشت.پوریا شکیبایی 

در صفحه اینستاگرام خود چنین نوشت:
»جهان من با جهان تو متفاوت است؛ در جهان من فکر کردن به تو 

عبادت است، در جهان تو فکر شدن به تو، عادت.
پ.ن: آنقدر محکم شــما را گرفته بودم تا نکند روزی این عکس به 

اندازه امروز دور و غریبه شود. به خیالم زمان را نگه داشته بودم!«

یکی از مهم ترین نیازهای جامعه امروزی بــا توجه به الزام 
ارتباط گیری در عرصه های مختلف، فراگیری مباحث فن بیان 
و ارتباط موثر است که این دوره در دانشگاه علمی کاربردی 

برای دانشجویان رشته روابط عمومی برگزار شد.
خسرو تاج از گویندگان رادیو و استاد این دوره آموزشی در 
حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: فن 
بیان و ارتباط موثر، کلید ورود به قلب هاست و هرکسی به نوبه 
خود باید از فن بیان خوبی برخوردار باشد تا کانال ارتباطی 

موثری برقرار شود.
وی با اشاره به اینکه برخی از افراد استعدادهایی را در عرصه 
فن بیان و گویندگــی دارند ادامه داد: این اســتعدادها باید 
کشف شــوند و ما در این دوره مباحثی ازجمله سخنوری، 

محاوره گویی و... را آموزش می دهیم.
این اســتاد فن بیان اضافه کــرد: اگر کســی در این زمینه 
استعداد خوبی داشــت قطعا ما هم از اعتبار خود استفاده و 
ایشان را به صدا و سیما معرفی می کنیم تا از این فرد استفاده 
شود. البته یکســری امتحان وجود دارد که باید این مراحل 

را طی کنند.
تاج با بیان اینکه اگر فن بیان درستی داشته باشیم بخشی از 
مشــکالت اجتماعی ما هم کاهش می یابد اضافه کرد: کلید 
ورود به هر سازمان، موسسه و هر قلبی، به فن بیان بستگی 
دارد و این در حالی اســت که این هنر و فن به شدت مهجور 
مانده است؛ در صورتی که دولت می تواند در این راستا نقش 

موثری داشته باشد.
وی بیان کرد: سخنرانی و ســخنوری بر مبنای فن بیان هر 
انسانی را که یک صدای معمولی داشته باشد می تواند پخته 

کند تا نشو و نما یابد.
تاج اضافه کرد: آموزش و پرورش ما باید منادی فن بیان باشد 
اما به این موضوع اصال توجهی ندارد، حتی در دانشگاه ها هم 
یک واحد از این درس وجود نــدارد و نه دولت و نه آموزش و 

پرورش به این مهم توجه نکرده اند.
این گوینده رادیو تصریح کرد: جامعه ما به فن بیان و ارتباط 
موثر به شدت نیاز دارد و فصل، فصل ارتباطات موثر و سازنده 

است.
در آخر این اســتاد گویندگی، از احســان مشکالنی رییس 
دانشــگاه فرهنگ و هنر اصفهان به منظور برپایی این دوره 

آموزشی تقدیر و تشکر کرد.
فن بیان ارتباط موثر را به همراه دارد

در بخشی دیگر از این جلسه دانیال معادی مدرس فن بیان و 
ارتباط موثر، با بیان اینکه فن بیان به معنی فن ارتباط است 
گفت: این فن برقراری بهینه ارتباط را به ما آموزش می دهد 
البته برخی از افــراد این علم را با فن ســخنوری و فن کالم 

اشتباه می گیرند.
معادی اضافه کرد: فن بیان بسیار گسترده است و فن کالم و 

بیان زیرمجموعه ای از آن هستند.
این مدرس فن بیان و ارتباط موثر ابراز کرد: اگر کســی فن 

بیان خوبی داشــته باشــد به خوبی می تواند حقوق خود را 
احقاق و با افراد ارتباط موثری برقرار کنــد و امتداد ارتباط 
داشته باشد؛ زیرا خوب می تواند حرف بزند، نگاه کند، رفتار 

کند و آراسته باشد.
وی گفت: کســی که فن بیان می داند می تواند به خوبی با 
مخاطب خود ارتباط برقرار کند؛ پس می داند در چه وقت چه 

مطلبی را باید بگوید.
معادی ابراز کرد: این علوم در حال حاضر با مطالعات گسترده 
بومی سازی شده و سومین دوره ای است که در این دانشگاه 

به صورت پایلوت برگزار می شود.
وی با اشــاره به لزوم توجه به این علم در مــدارس تصریح 
کرد: در کنار ســایر علومی که به افراد آموزش داده می شود 
فراگیری این علم نیز باعث می شــود الفبای رفتار و بیان را 

بیاموزیم و اتباطات موثری در جامعه داشته باشیم.
منظومه ای از هنرها، سایه بازی را تشکیل می دهد
حسن طاهرزاده هنرپیشه »سایه بازی« نیز که از میهمانان 
این برنامه بود اظهار کرد: بنده به این هنر عشــق می ورزم و 
اگر کســی روزی به من بگوید ماهی ۱۰۰ میلیون به تو می 
دهم و روی صحنه نرو، نمی توانم این را قبول کنم چرا که ما 

فرزندان صحنه هستیم.
وی با بیان اینکه قبل از انقالب هنرهای موسیقی، تقلید صدا، 
شعبده بازی و غیره را انجام می دادم گفت: اما بعد از انقالب 

رویکرد ما هم تغییر کرد و به سایه بازی روی آوردم.
این استاد ســایه بازی بیان کرد: این هنر منظومه ای از هنر 
دست، تقلید صدا و لهجه اصفهانی است که تمامی این موارد 

به اجرای یک کار زیبا کمک می کند.
از  بـخــشـــی  در  وی 
صحبت هایــش با اشــاره 
بــه اینکه برخــی از افراد با 
تنگ نظری به افــراد موفق 
می نگرنــد تصریح کرد: اگر 
شــما در هنــری فعالیت 
می کنید و با چنین افرادی 
روبه رو شــدید فکر نکنید 
مشکلی دارید؛ بلکه به گفته 
بزرگــی در موفقیت شــما 
همین بس کــه دیگران به 

تو حسادت بورزند.
طاهرزاده با اشــاره به اینکه 
در هر هنری باید شــخص 
خودش باشد بیان کرد: این 
درحالی اســت که بسیاری 
از افراد کارهــای دیگران را 
کپی برداری می کنند و این 

نشــانگر بی هویتی آن فرد اســت؛ پس باید به داشته های 
خودمان باور داشته باشیم و آنها را پرورش دهیم.

گوینده پیشکسوت رادیو:

فن بیان، ارتباط موثر را به همراه دارد
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فناورانه

 تصور برخی ها این اســت که اپرا تنها برای بیان افسانه ها و اشعار کهن است، 
اما رویدادهای معاصر هم می توانند دست مایه اپرا قرار بگیرند. دو سال پیش، 
اپرای سانتافه خبر داد که در نظر دارد داستان زندگی استیو جابز را به صورت 

اپرا دربیاورد.
 نام این اپرا R)evolution of Steve Jobs ( است.

بعد از این مدت طوالنی ســایت اپرای ســانتافه خبر از نهایی شدن این اپرا 
داده و قرار است از ۲۲ جوالی این اپرا اجرا شود. در این اپرا هنرمندانی ایفاگر 

نقش های استیو جابز، لورن پاول جابز و استیو وزنیاک خواهند بود.
داستان اپرا از زمان رونمایی از آی فون در ســال ۲۰۰۷ شروع می شود و کال 
۱۹ صحنه و مقطع از زندگی جابز را فرا می گیرد که شامل سنین کالج جابز، 

رابطه اش با وزنیاک هم می شود. داستان این اپرا غیرخطی است.
سایت اپرای سانتافه نوشته است که جابز، شخصیت کاریزماتیک و دو سویه ای 
داشت، در عین مهربانی و شفقت، گاه بی رحم بود و در عین داشتن آرامش و 
طمأنینه، گاه ناآرام و ناشکیبا بود.گرچه ما نمی توانیم در این اپرا شرکت کنیم، 
اما برای رفع کنجکاوی کافی است سری به صفحه ساندکالد این اپرا بزنیم و 

دست کم موسیقی این اپرا را گوش کنیم!

با این انگشتر به موبایلتان جواب دهیداپرایی برای استیو جابز!

به تازگی انگشتری ساخته شده که کاربر می تواند با کمک آن به تماس های 
تلفنی خود پاسخ دهد و نوتیفیکیشن های موبایل خود را کنترل کند. برای این 

کار کافی است کاربر انگشتش را کنار گوش قرار دهد.
شرکت Sgnl  انگشتری به نام Orri ساخته که به کاربر اجازه می دهد به وسیله 

آن تماس تلفنی پاسخ دهد و حتی نوتیفیکیشن های خود را کنترل کند.
 )bone conduction )»این انگشتری  مجهز به فناوری »استخوان هدایت
است. در حقیقت فناوری مذکور ارتعاشاتی را به انگشتر موجود در دست کاربر 
می فرستد. این فرآیند شبیه سازی فعالیت استخوان های کوچکی در گوش 

است که مسئولیت شنوایی را برعهده دارند.
این فناوری قبال درون هدفــون و کاله ایمنی دوچرخه نیز بــه کار رفته بود.  
کاربران این دستگاه ها می توانند به موسیقی گوش کرده یا هنگام پاسخ دادن 

به یک تماس به سروصدای محیط نیز گوش کنند.
 Orii از این فناوری در کوچک ترین دستگاه  موجود استفاده کرده است.  این 
انگشتر به وسیله بلوتوث با موبایل یکپارچه می شود. کاربرمی تواند بدون نیاز به 
تلفن هوشمند خود، نوتیفیکیشن هایش  را کنترل و پیام هایش را پاسخ دهد.

باوجودی که روبات های غذارسان ابتدا در سانفرانسیسکو و سپس در لندن و 
لس آنجلس شــروع به  کار کردند، اما از آنجایی که سوشی یک غذای متفاوت 
 ZMP است، آغاز به کار نخستین پیک سوشی را باید جداگانه برگزار کرد. شرکت
با ایجاد تغییراتی در یک روبات قدیمی، آن را برای رساندن سوشی الزم برای 

سیر کردن 6۰ نفر آماده کرده است.
این روبات قبال در سال ۲۰۱4 میالدی برای انجام خرید افرادی که خانه نشین 
شده اند طراحی شــد، اما اکنون با نصب آخرین دوربین های تشخیص اشیا و 
رادارهای لیزری برای تشخیص مسیر پیاده رو، به یک پیک غذابر ژاپنی تبدیل 
شده است. این روبات که یک متر ارتفاع دارد می تواند با سرعت شش کیلومتر در 

ساعت حرکت کند و مسیر و مقصد را از ردیاب ماهواره ای پیدا کند. 
همچنین هوش مصنوعی این روبات برای مسیرهایی که کنارگذر یا پیاده رو 
ندارند به روز رسانی شده و قرار است برای ارسال غذا به مجتمع های ساختمانی، 
پارک ها و دفاتر کار استفاده شود. از آنجا که قوانین ژاپن درباره تردد روبات ها در 
محیط های عمومی شفاف نیست، شرکت ZMP تصمیم گرفته است در مرحله 
نخست از این روبات در پارک ها و محل های شــخصی استفاده کند و پس از 

شفاف سازی قانون این روبات های کوچک را به خیابان بفرستد.

علمپژوهی

 سگ ها تنها یک بار روند 
 اهلی  شدن را طی کرده اند

تازه ترین کشفیات ژنتیکی نشان می دهد سگ ها تنها 
یک بار و در یک نقطه اهلی شدند.

در بســیاری از مناطق جهان زندگی انسان ها با سگ ها 
نزدیکی زیادی دارد و تحقیقات جدیدی که در زمینه این 
حیوانات صورت گرفته گویای آن است که سگ ها تنها 

یک بار روند اهلی شدن را طی کرده اند.
اطالعات جدیدی که از بررسی نمونه های به دست آمده 
از سگ های باستانی حاصل شده ثابت می کند سگ ها 
حدود ۲۰ تا 4۰ هزار ســال پیش از گرگ ها جدا شده و 
روند اهلی شــدن را آغاز کردند.یافته های جدید که در 
شماره اخیر Nature Communications منتشر 
شده نشان می دهد سگ ها پس از جدا شدن از گرگ ها، 
حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار سال پیش به دو گروه متمایز ژنتیکی 
شرقی و غربی تقســیم شدند.محاسبات دانشمندان که 
مبتنی بر کشفیات مختلفی ژنتیکی است نشان می دهد 

این حیوانات تنها در یک مرحله اهلی شده اند.
این درحالی است که پیش تر نتایج دیگری به دست آمده 
بود. سال گذشته گروهی از دانشمندان اعالم کردند که 
ســگ ها به طور جداگانه و در دو مرحله یعنی در اروپا و 
شرق آسیا روند اهلی شدن را طی کرده اند که در نهایت 
سگ های آسیایی جایگزین همنوعان اروپایی شان شدند.

در اینکه سگ ها از گرگ ها جدا شده و اهلی شده اند جای 
تردیدی وجود ندارد، اما دانشــمندان همواره بر سر این 
نکته که سگ ها در چند مرحله اهلی شده اند اختالف نظر 
داشــته اند. حاال  »پیتر ساوولنین« از انستیتو سلطنتی 
فناوری در استکهلم ســوئد معتقد است باید سگ ها را 
حیواناتی به شمار آورد که تنها یک بار و در یک نقطه روند 

اهلی شدن را آغاز کرده اند.
یافته های اخیر از روی بررسی ساختار ژنتیکی سگ هایی 
به قدمت ۷ و 4.۷ و 4.8 هزار ســال در آلمان و ایرلند به 

دست آمده است.

ارزان ترین موبایل هوشمند نوکیا در راه است
در حالی که کاربران انتظار رونمایی از Nokia 8 به عنوان قدرتمندترین موبایل برند محبوب نوکیا 
را می کشند، نخستین تصاویر از ارزان ترین موبایل این شرکت یعنی Nokia 2 به فضای مجازی 

راه یافته است. Nokia 2 ارزان ترین موبایل نوکیا در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

روباتی برای تحویل سوشی

هوش سنج

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

۲ . 8 . ۱8 . 3۲ . 5۰ . ?

سوال این است که چند هندوانه داریم. یعنی برای ساختن 
این عکس چند هندوانه استفاده کردیم. در این صورت 
اینکه بخواهیم یک چهارم های بریده شده هندوانه ها را 
با هندوانه های نصفه پر کنیم، درست نیست.حال اگر در 
نظر بگیریم که هندوانه های نصفه، دو به دو متعلق به یک 
هندوانه بوده اند، نتیجه می گیریم که 6 هندوانه داشته ایم 
که البته این جواب قابل قبول است، اما اگر دقیق تر نگاه 
کنیم، از روی خطوط پوست هندوانه های نصفه، می توان 
نتیجه گرفت که هیچ کدام، دو به دو متعلق به یک هندوانه 
نیستند و در واقع 4 هندوانه بوده اند که نصف هر کدام، در 
این تصویر قرار گرفته اند. یعنی 8 هندوانه به کار برده ایم.
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می خواهید بیلد  دقیق و تاریخ انتشار سیستم عامل موبایلتان 
را بدانید؟ یا اینکه دمای باتری و ولتاژ آن را در لحظه بسنجید؟ 
به سالمت سنسورهای به کار رفته در دیوایس خود مشکوک 
شده اید؟ My Device شما را به پاسخ تمام این سواالت 
می رساند.اپلیکیشن های شبیه My Device در اندروید 
کم نیســتند، اما نکته ای که اپ 3k Developers را به 
محصول متمایزی تبدیل کرده شــیوه ای اســت که این 
اطالعات را به شــما ارائه می کند. نکتــه عالی اینکه تمام 
بخش های اپلیکیشن توضیح اختصاصی دارند.مثال اگر به 
واژه ای در رابطه با پردازنده یا باتری دســتگاه برخوردید و 
معنی آن را نمی دانستید، کافی است واژه مد نظرتان را لمس 
کنید تا توضیحات مختصر My Device درباره آن برایتان 
نمایان شود؛ خصوصیتی که در کمتر اپلیکیشن این چنینی 
دیده بودیم.با نصب My Device می توانید به اطالعاتی 
در مورد دستگاه و شرکت سازنده آن، سیستم عامل، سی 

پی یو، باتری، حافظه، سنسورها، وضعیت لحظه ای اینترنت، 
اپلیکیشن های سیستمی و شخص ثالث و تک تک قطعات 
سخت افزاری دیوایس تان دسترسی داشته باشید که بعضی 
از آنها (مثل بخش سنسورها( می توانند به شما آمار لحظه ای 
و زنده هم ارائه کنند،  اما ایــن اطالعات واقعا چه کاربردی 
دارند؟یکی از موارد کاربرد این اپلیکیشن برای زمانی است 
که می خواهید دیوایس دست دومی بخرید یا اینکه عملکرد 
یکی از قطعات را عیب یابی کنید. اینجاست که متوجه ارزش 
بسیار باالی محتویات My Device می شوید، اپلیکیشنی 
که خوشبختانه حجم زیادی هم ندارد و به راحتی در تمام 
دستگاه ها نصب می شود.  در واقع بگذارید خالصه بگوییم، 
به کمک My Device و اطالعات تفکیک شــده اش می 
توانید سالمت یا معیوب بودن هر دیوایس اندرویدی را در 
یک نظر متوجه شوید.شما میتوانید با استفاده از این لینک  

goo.gl/jbWvmY   این اپلیکیشن را دانلود کنید. 
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفیاپلیکیشنMyDevice؛

هر آنچه باید در مورد دیوایس اندرویدی خود  بدانید

 نمایشگاه بین المللی الکامپ
 در تهران آغاز به کار کرد

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر (ایران 
الکامپ ۲۰۱۷( در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
گشایش یافت. الکامپ ۲3 به عنوان بزرگ ترین رویداد بین المللی 
فناوری اطالعات کشــور با حضور بیش از 8۰۰ شــرکت داخلی و 

خارجی از روز گذشته به مدت 4 روز برگزار می شود.
در این نمایشگاه بیش از 8۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۲۰ کشور 
جهان در فضایی بالغ بر 6۰ هزار متر مربع (3۲ هزار متر مربع فضای 
مفید نمایشگاهی( آخرین خدمات، محصوالت و دستاوردهای خود 

را در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه می دهند.
در بیست و ســومین نمایشــگاه بین المللی الکامپ سالن دولت 
الکترونیک با حضور دســتگاه های دولتی برپاســت و بنا بر اعالم 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، قرار اســت فاز 
سوم و نهایی شبکه ملی اطالعات در روز سوم این نمایشگاه در این 
سالن رونمایی شود. در همین حال در این نمایشگاه سالنی نیز به 
موضوع اشتغال اختصاص یافته است.الکامپ بیست و سوم برخالف 
معمول سال های گذشته، بدون مراسم افتتاحیه آغاز به کار کرد، اما 
قرار است مراسم اختتامیه داشته باشد. ساعت بازدید از نمایشگاه 

الکامپ ۱۰ صبح تا ۱8 بعدازظهر است.

جایزه ساالنه »علم و زن« به نام 
زنده یاد میرزاخانی اجرایی می شود

معاون رییس جمهور در امور زنان وخانواده از عملیاتی شدن جایزه 
ساالنه »علم و زن« به نام زنده یاد مریم میرزاخانی در مردادماه خبر 
داد. شــهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و 
خانواده در حاشیه مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی به خبرنگار 
مهر اظهار داشت: از بخش های مختلف، پیشنهاداتی به این معاونت 

در خصوص زنده نگه داشتن یاد مریم میرزاخانی ارائه شده است.
وی اظهار داشت: یکی از این پیشنهادات این بوده که زندگینامه این 

نابغه ریاضی به یک واحد درسی یا به صورت متنی ساده در بیاید.
موالوردی با بیان اینکه پنج تا شش پیشــنهاد در زمینه زنده نگه 
داشتن این نابغه ریاضی مطرح شده و واکنش های زیادی داشته 
است، افزود: یکی از آنها عملیاتی کردن جایزه ساالنه علم و زن به نام 

زنده یاد مریم میرزاخانی است.
به گفته وی این جایزه در حال عملیاتی شدن و احتماال از مردادماه 

اجرایی خواهد شد.

LG Q8 رونمایی از میان رده جدید 
 V20 برادر کوچک تر 

ال جی از نسخه کوچک تر LG V20 رونمایی کرده است. طبق 
 LG Q8 در اختیار داریم، گویا Android Police اطالعاتی که از
برادر کوچک تر V20 است و البته ایرادات V20 را در این گوشی 
نخواهیم دید.حتما LG V20 را در خاطر دارید، این گوشی یک 
پرچمدار همه چیز تمام از سوی LG است که چیزی به رونمایی 
نسل آینده آن V30 باقی نمانده است. V20 همه چیز دارد، ۲ 
صفحه نمایش، دوربین دو لنزی با کیفیت، سرعت و قدرت باال، 
باتری با ظرفیت مناسب، اما راستش را بخواهید ابعاد V20 واقعا 
بزرگ است و اگر واقعا یک معتاد تمام عیار تلفن همراه باشید 

خواهید توانست با این تلفن کنار بیایید.

Q8 از نظر مشخصات و ظاهر شباهت زیادی با V20 دارد. دوربین  
dual-camera همراه با پردازنده Qualcomm 8۲۰ و صفحه 
نمایش QHD IPS و البته صفحه نمایش دوم! اصلی ترین تفاوت 
صفحه نمایش 5٫۲ اینچی Q8 اســت که در V20 این ابعاد 5٫۷ 
اینچ بود!نکته مهم اینکه Q8 از گواهینامه IP68 برخوردار بوده و 
توانایی مقاومت در برابــر ورود آب را دارد. البته اگر تعویض باتری 

اولویت شما باشــد تنها V20 این امکان را 
دارد! قیمت دقیق LG Q8 مشــخص 

نشده ولی احتماال به زودی شاهد 
رونمایــی از ایــن دســتگاه 

خواهیم بود.

درآمد عمده کانال های ماهواره ای 
از قاچاق مکالمات بین الملل

معاون وزیر ارتباطات از مقابلــه موثر با قاچاق مکالمات بین الملل 
(ترمینیشــن( خبر داد و گفت: درآمد عمده برخــی از کانال های 
ماهواره ای از قاچاق مکالمات بین الملل اســت.محمدجواد آذری 
جهرمی در صفحه شخصی خود در شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
آخرین وضعیت معضــل قاچاق مکالمات بین الملل در کشــور را 
تشریح کرد.وی با بیان اینکه حجم قاچاق مکالمات بین الملل یکی 
از چالش های چند ســال اخیر حوزه ارتباطات کشور بوده است، 
اظهار داشت: اخیرا با رشد شبکه های پیام رسان از حجم مکالمات 
تلفنی بین الملل کاسته شده است، اما با این وجود شاهد افزایش 
درآمد از محل این مکالمات هستیم.مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرســاخت ادامه داد: مقایسه درآمدهای دو ســال اخیر شرکت 
ارتباطات زیرساخت نشــان از افزایش حدود ۲5۰ میلیارد تومانی 
درآمد در حوزه مکالمات بین الملل دارد.وی با تاکید براینکه بخش 
اعظم این افزایش درآمد ناشی از مقابله موثر با قاچاق مکالمات بوده 
است، اضافه کرد: تحلیل دقیق صورت گرفته نشانگر این است که 
درآمد عمده برخی از کانال های ماهواره ای از محل قاچاق مکالمه 
و نیز از جیب مردم ایران بوده است.آذری جهرمی گفت: متاسفانه 
برای مقابله با همین کانال ها بودجه های متعددی در بخش های 
مختلف کشور هزینه شده غافل از اینکه ارتزاق آنها از بازار مکالمات 
ایران صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه مقابله صورت گرفته 
با قاچاق مکالمات بین الملل موثر بوده است، افزود: هنوز جای کار 
بیشتری در این زمینه وجود دارد و به زودی جزئیات بیشتری را با 

افکار عمومی به اشتراک خواهیم گذاشت.

سامســونگ یک ماه مانده به تاریخ رونمایی از پرچمدار بعدی 
خود، دعوت نامه های مراسم Unpacked بعدی که ۱ شهریور 

ماه در شهر نیویورک برگزار می شود را باالخره منتشر کرد.
تصویر این دعوت نامه جز لبه های باریک باالیی و پایینی موبایل 
که میان آن نوشته شده »کارهای بزرگ تر انجام بده« و البته 

یک قلم آبی رنگ، هیچ نکته دیگری را شامل نمی شود.

هیچ حاشــیه کناری هم وجود ندارد که همین موضوع سبب 
می شود شایعات نمایشگر اینفینیتی با نسبت تصویر ۲:۱ (مشابه 
گلکسی اس 8( را باور کنیم. همچنین، شایعه دیگری که ادعا 
می کرد حاشیه قسمت باالیی از قسمت پایینی ضخیم تر است 

نیز حاال بی اعتبار می شود.
پس از اتفاق ناخوشایندی که تابستان ســال گذشته رخ داد، 

سامسونگ با موفقیت توانست اوضاع را آرام کرده و پرچمداری 
شایسته را روانه بازار کند. گلکسی اس 8 و اس 8 پالس بسیار 
عالی عمل کردند و حاال گلکسی نوت 8، همان دستگاهی است 

که پس از نوت 5 انتظار آن می رفت.
 طبق شایعات، گلکســی نوت 8 از چیپست اسنپدراگون 835 
(یا اگزینوس 88۹5( با 4 گیگابایت رم بهره می برد، کامال ضد 
آب بوده و بدنه ای شیشــه ای-فلزی دارد. ممکن است که این 

موبایل به دوربین دوگانه نیز مجهز باشد.

تاریخ رونمایی از گلکسی نوت 8 تایید شد

همه ما می دانیم با وجود اینکه بیشترین درصد کاربران تلگرام 
در کشور ایران حضور دارند، اما متاسفانه این پیام رسان معروف 

و بسیار محبوب همچنان از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند. 
هر چقدر هــم که منتظــر آپدیت های بعدی ایــن نرم افزار 
نشسته ایم، انگار خبری از اضافه شدن زبان فارسی نیست. در 
واقع می توان این سستی توســعه دهندگان تلگرام را به خاطر 
پیشرفت بسیار زیاد این نرم افزار در بخش های مختلف دانست؛ 
چرا که شما به راحتی می توانید با روش های مختلفی نسخه 

اصلی تلگرام را فارسی کنید.
همچنین باید گفت که بسیاری از افراد تنها به دلیل نبود زبان 
فارســی در نســخه اصلی تلگرام، تصمیم به استفاده از دیگر 
نرم افزارهای منتشر شــده که انصافا این روزها هم هر لحظه 
به تعدادشان افزوده می شــود، می گیرند ولی وجود تبلیغات، 
برخوردار نبودن از امنیت کافی، منوهای گیج کننده و نداشتن 
سادگی، بسیاری از کاربران را خسته کرده است. اگر شما هم 
می خواهید به نسخه اصلی و دوست داشتنی این برنامه برگردید 
یا از زبان فارسی در نسخه اصلی تلگرام لذت ببرید، تا پایان این 

آموزش با ما همراه باشید.
برای این منظور ابتــدا به نرم افزار تلگرام رفته و در قســمت 
جست وجو عبارت »langbot@« را بنویســید و وارد این 

روبات شوید.
پس از لمس start، روبات از شــما درخواســت می کند تا 
زبان مورد نظر خود برای کار با این روبات تعیین را کرده و  از 

گزینه های پیش رو زبان فارسی را انتخاب کنید.
اکنون منوی دیگری برایتان باز می شود که از شما می خواهد 
پلتفورم دلخوا ه خود را انتخاب کنید. در این مرحله اگر صاحب 
یک گوشی اندرویدی هســتید، گزینه تلگرام اندروید و اگر 
از گوشــی های اپل اســتفاده می کنید، گزینه تلگرام iOS را 
لمس کنید؛ همچنین الزم است بدانید با اینکه دکمه تلگرام 
دسک  تاپ نیز در این روبات وجود دارد ولی این تنظیمات فعال 
برای نسخه ویندوز تلگرام در دسترس نبوده و با انتخاب آن با 

پیغام خطا مواجه می شوید.
 انتظار می رود که پشتیبانی از نسخه دسک تاپ این نرم افزار 
نیز به زودی به این روبات اضافه شــود. پس از انتخاب گزینه 

مورد نظر این روبــات بالفاصله یک فایل xml شــامل زبان 
فارسی را برای شــما ارســال می کند. حاال باید این فایل را 
دانلود کنید. نگــران حجم اینترنت خود نباشــید زیرا حجم 
 فایلی که در اختیارتان قرار گرفته در حد چند صد کیلوبایت

 است.
پس از اتمام دانلود، گزینه سه نقطه را لمس کرده و از منوی باز 
شده، قسمت »Apply localization file« را انتخاب کنید.
پس از انجام این مرحله، لیستی به شما نشان داده خواهد شد  
که در واقع اعالم می کند زبان تلگرام شما روی فارسی انتخاب 

شده است.
حال اگر سری به بخش های مختلف تلگرام خود بزنید متوجه 
می شــوید که همه قســمت های این برنامه به زبان شیرین 
 فارســی  ترجمه شــده و نیازی به نصب نرم افزارهای جانبی

 ندارید.
همچنین به آسانی می توانید این فایل را برای دوستانتان به 
اشــتراک بگذارید تا آنها نیز از زبان فارســی در نسخه اصلی 

تلگرام لذت ببرند. 

آموزش افزودن زبان فارسی به تلگرام
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يادداشت
آهوي اسير در منزل آزاد شد

همياران محيط زيست، از نگهداري غيرمجاز يک رأس آهو در منزل شخصي در 
شهرستان فريدن خبرداد که با هماهنگي مقام قضائي به محل، مراجعه و آن را 

آزاد کردند.

اخبار

با مسئوالن

نماينده مردم کاشان و آران و بیدگل:

باید با برنامه ریزی از 
خام فروشی جلوگیری شود 
نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل کاشان

اظهار داشــت: وزارت صنعت تا حدود 
۶۰ الــی ۷۰ درصد ظرفيت اســمی ورق آهن و مس، به 
توليدکنندگان ميلگرد، لوله پروفيــل و توليدکنندگان 
استفاده کننده از ورق مس اختصاص دهد تا کارخانه های 

تعطيل نشود.
سيد جواد ساداتی نژاد با اشاره به بررسی ميزان صادرات 
شمش فوالد و مس کاتد در نشست کميسيون افزود:الزم 
است سياست تقويت صنايع پايين دســتی در صنعت، 

پيگيری و شرايط ادامه کار کارگران نيز فراهم شود.
وی با تاکيد بر حمايت ويژه از توليد ملی و نظارت بر اجرای 
سياست های اصل ۴۴ قانون اساســی مجلس ادامه داد: 
بايد با برنامه ريزی از خام فروشی جلوگيری شود بنابراين 
نبايد مانع از کل صادرات فوالد شد و بازارهای جهانی را 

بايد حفظ کرد.

در سمیرم ممنوع اعالم شد؛

بهره برداری از 4منبع آب 
زیرزمینی

سمیرم به منظور اجرای مــواد ۴ و 12 قانون 
توزيع عادالنه آب و آيين نامه اجرايی آن 
و با هدف حفظ و حراست از منابع محدود باقی مانده آب، 
جلســه پيشــنهاد ممنوعيت بهره برداری از دشت های 
سميرم، مهرگرد، قبرکيخا و کمه، در محل شرکت مديريت 
منابع آب ايران با حضور نمايندگانی از دفاتر نظام های بهره 
برداری، کالن آب و آبفا، حفاظت، مطالعات و شرکت آب 

منطقه ای اصفهان برگزار شد.
در اين نشست پس از دو روز رسيدگی و بررسی گزارش ها، 
ممنوعيت بهره برداری از آب های اين چهار دشت به مدت 
چهار سال به تصويب وزارت نيرو رسيد تا از افت بيشتر آب 
زيرزمينی اين دشت ها جلوگيری به عمل آيد. در دهه اخير 
با کاهش ســطح آب های زير زمينی ناشی از خشکسالی 
و حفر چاه های  به ميزان متوســط بين نيم تا يک ونيم 
 متر در اين دشــت ها مواجهيم که رقم قابل مالحظه ای 

است. 
با توجه به ممنوعيت بهره برداری از چهار دشت نامبرده، 
از مجموع 35 دشت استان، 2۶ دشــت حالت ممنوعه 
و ممنوعه بحرانی هســتند که در فهرست تمرکز بيشتر 

برنامه های تعادل بخشی قرار خواهند گرفت.

با تداوم سريال فرونشســت زمين در شهر  دامنه فريدن و ايجاد خسارت های متعدد به فريدن
منازل مســکونی و همچنين تاسيسات شــهری، گروهی از 
دانشمندان آلمانی برای بررســی ابعاد اين موضوع به فريدن 
آمدند. فرونشست زمين در مناطق مسکونی و شهری دامنه و 
همچنين افزايش روند افت سطح پس از رفع ممنوعيت دشت 
مذکور که از اواخر سال 92 آغاز شده، باعث ايجاد خسارت هايی 
به خانه ها و همچنين خيابان ها و معابر عمومی شده است و اين 
روند همچنان ادامه دارد. اين فرونشست که هم اکنون نيز ادامه 
دارد و يکی از داليل آن عدم رعايت سهميه برداشت آب توسط 
برخی کشاورزان اســت، باعث کاهش منابع آب زيرزمينی و 

درنتيجه فرونشست زمين در اين منطقه شده است.
با توجه به  اينکه نظارت های کافی در زمينه برداشت عادالنه در 
منطقه وجود ندارد، تصميم شورای ويژه پيگيری فرونشست 
شهر دامنه، نصب کنتورهای هوشمند در زمين های کشاورزی 

بوده است که اين حرکت آغاز شــده، ولی هنوز به پيشرفت 
صد در صدی منجر نشده اســت. در همين راستا گروهی از 
انديشمندان و پژوهشــگران آلمانی با حضور در فرمانداری 
فريدن و شرکت در کميته ويژه فرونشست زمين در شهر دامنه، 

مشکالت و علل اين فرونشست را بررسی کردند.
برداشت بی رويه آب از سفره های آب زيرزمینی 

همچنان ادامه دارد
در اين جلســه که با حضــور  بديع زمانی معــاون فرماندار و 
جانشين مديريت بحران شهرســتان، پروفسور معتق، استاد 
دانشــگاه هانوفر آلمان و هانس اولريش وتزل و الک وتزل از 
مرکز تحقيقات علوم زمين آلمان، اکبری مسئول گروه تثبيت 
فرسايش توده ای سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور 
و کارشناسان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور و 
استان و کرکوندی رييس اداره منابع طبيعی شهرستان برگزار 
شد، بديع زمانی گزارش مختصری از وضعيت فرونشست شهر 

دامنه ارائه و اظهار کرد: اين روند کماکان ادامه دارد.
معاون فرماندار فريدن خاطرنشــان کرد: به دليل اينکه شغل 
اکثر مردم شهر دامنه کشاورزی بوده و هيچ گونه منبع درآمد 
ديگری در اين شــهر وجود ندارد، برداشــت بی رويه آب از 
سفره های آب زيرزمينی همچنان ادامه دارد، هر چند با نصب 
کنتورهای هوشمند اين موضوع تا حدودی تعديل شده است.

وی افزود: طی جلسات متعددی که  شورای حفاظت از منابع 
آب شهرســتان برگزار کرده اســت، تصميماتی مانند نصب 
کنتورهای هوشــمند، اصالح و تغيير الگوی کشت، برخورد 
با چاه های غير مجاز و اضافه برداشت ها برای حل اين مشکل 
انديشيده شده و تا حدودی نيز اين تصميمات در کاهش ميزان 

فرونشست موثر بوده است.
هشدار کارشناس آلمانی در صورت تداوم برداشت 

بی رويه آب
پروفسور معتق که در جلسه روز پنجشنبه حاضر بود، ضمن 
بيان شرايط حاد زمين در منطقه فريدن و به ويژه شهر دامنه، 
نسبت به  بحران فرونشست زمين های فريدن در آينده ای نه 
چندان دور در صورت استفاده بی رويه و ناصحيح از منابع آب 
و انجام کارهای غيرکارشناسی هشــدار داد. در ادامه جلسه 
نيز کارشناسان ســازمان، نقاطی از شهرستان را که احتمال 
فرونشســت در آينده ای نه چندان دور در آنها نيز وجود دارد 
مشخص کردند و خواستار برنامه ريزی برای به حداقل رساندن 

برداشت آب از سفره های زيرزمينی شدند.
چندی پيش نيز بر اثر فرونشست در دامنه باز هم به تاسيسات 
شهری اين شهر آسيب رسيد و باعث نشت گاز شد که با حضور 

به موقع نيروهای اداره گاز، به هيچ کس آسيبی نرسيد.
به هر حال، آنچه مسلم است اين است که مسئوالن به ويژه در 
حوزه کشاورزی و مسکن و شهرسازی بايد با جديت بيشتری 
اين موضوع را پيگيــری کنند و در وهله نخســت بايد برای 
جلوگيری از برداشــت بی رويه آب توسط چاه های غيرمجاز 
در اين منطقه اقدامات الزم صورت گيرد و مسئوالن مسکن 
و شهرســازی نيز بايد نسبت به مقاوم ســازی ساختمان ها و 

تاسيسات شهری اقدامات الزم را انجام دهند.

در فريدن؛

فرونشست زمين، پای آلمانی ها را به شهر دامنه  باز کرد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

 رتبه سوم کشوری کاشانی ها 
در چاقی 

معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان  کاشان
گفت: بر اساس آمار اخير سامانه سيب،3۰ درصد 
شهروندان شهرستان های کاشــان و آران و بيدگل چاق هستند و 
۴۰درصد آنها اضافه وزن دارند. ســيد عليرضا مروجی با تاکيد بر 
کاشانی هاوآران و بيدگلی ها 1۰درصد بيشتر از ميانگين کشوری 
دارای چاقی و اضافه وزن هســتند، افزود: درمجمــوع ۷۰ درصد 
کاشانی ها و آران و بيدگلی ها دارای چاقی و اضافه وزن هستند. به 
گفته وی، مردم شهرهای گيالن و بابل به ترتيب رتبه های دوم و سوم 
چاقی را در کشور بعد از شهرستان های کاشان و آران و بيدگل، به 
خود اختصاص داده اند. رييس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
حوزه کاشان، تصريح کرد: کاشانی ها و آران و بيدگلی ها قبل از اين 
به لحاظ رتبه چاقی در رده سوم قرار داشتند که متاسفانه به رتبه اول 

در کشور رسيدند.
مروجی تصريح کرد: اين اطالعات بر اساس ارزيابی بيش از ۴۰۰هزار 

نفر از شهروندان کاشان و آران و بيدگل دريافت شده است.  
 وی کم تحرکی و تغذيه را مهم ترين عامل چاقی مردم کاشان و آران 
و بيدگل دانست وگفت: وضعيت چاقی و اضافه وزن در شهرستان، از 

سنين ۶ سال به باال بين زنان و مردان  يکسان است.

تصادف محورشهرضاـ اصفهان 2کشته 
به جا گذاشت

به نقل از روابــط عمومی مديريــت حوادث و  شهرضا
فوريت های پزشــکی اصفهان، بر اثــر برخورد 
سواری پژو ۴۰5 و پرايد در محور شهرضاـ  اصفهان، ۷ نفر مصدوم 
شده و 2 نفر جان خود را از دست دادند. مصدومان اين حادثه يک 
زن، 2 مرد و ۴ کودک بودند که به بيمارســتان اميرالمومنين)ع( 
منتقل شدند و 2 زن در اين حادثه جان خود را از دست دادند.علت 

اين حادثه هنوز اعالم نشده است.

در سه ماهه نخست امسال رخ داد؛

سهم 20/8 درصدی تصادفات تیران 
به موتورسیکلت سواران  

تیران رييس اداره اورژانس پيش بيمارســتانی استان 
اصفهان اظهــار کــرد: فوريت های پزشــکی 
شهرستان تيران در3ماهه گذشته امســال۷۷۰ ماموريت را انجام 
دادند که از اين تعداد، 5۰۶ مورد، غير تصادفی و2۶۴مورد تصادفی 

بوده است. 
عليرضا قاسمی  بابيان اينکه 2۰/8درصد از تصادفات اين شهرستان 
مربوط به موتورسيکلت ســواران بود، افــزود: از مجموع حوادث 
رانندگی در اين مدت،222حادثه در جاده هــا و ۴2مورد در نقاط 

شهری رخ داده است.
رييس اداره اورژانس پيش بيمارستانی استان اصفهان تصريح کرد: 
در مدت ذکرشــده،98 بيمار قلبی و۴1بيمار تنفســی از خدمات 

فوريت های پزشکی شهرستان تيران بهره مند شدند.

حصر وراثت
4/687  غالمرضا قاسمیان دارای شناســنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
1316/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهدی قاسمیان نیسیانی به شناسنامه 2- 321293-127 در تاریخ 96/4/3 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به مادر، پدر به شرح ذیل: 1- آزاده قربانی ســینی به ش 9884 )مادر( 2- غالمرضا 
قاسمیان نیسیانی به ش 6 )پدر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 12483 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )128 

کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

4/688  جمیله نصری نصرآبادی دارای شناســنامه شماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسه  1317/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حمیده نصری نصر آبادی به شناســنامه 595 در تاریخ 89/1/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
دو دختر به شرح ذیل: 1- زهرا نصری نصرآبادی به ش 29 )فرزند( 2- جمیله نصری 
نصرآبادی به ش 12 )فرزند( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 12484 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )127 کلمه، 

یک کادر(
حصر وراثت

4/692  نسیبه سلیمی دارای شناسنامه شماره 1- 054389- 127 به شرح دادخواست 
به کالسه  1323/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علیرضا حیدری رنانی به شناسنامه 384 در تاریخ 96/1/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک دختر، 
همسر، مادر به شرح ذیل:1- سنا حیدری رنانی به ش 8- 697522- 127 )فرزند(2- 
نسیبه حیدری به ش 1- 054389- 127 )همسر( 3- فرشته کبیری رنانی به ش 185 
)مادر( اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12487 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/694  مرتضی فتاحی اردکانی دارای شناسنامه شماره 434 به شرح دادخواست به 
کالسه  1331/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان میرزا حسن فتاحی اردکانی به شناسنامه 4 در تاریخ 96/3/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر، پنج 
دختر به شرح ذیل:1- مرتضی فتاحی اردکانی به ش  434 )فرزند( 2- مجتبی فتاحی 
اردکانی به ش  760 )فرزند( 3- اقدس فتاحی اردکانی به ش  141 )فرزند( 4- طوبی 
فتاحی اردکانی به ش  282 )فرزند( 5- طیبه فتاحی اردکانی به ش  1440 )فرزند( 6- 
طاهره فتاحی اردکانی به ش  972 )فرزند( 7-  شهربانو فتاحی اردکانی به ش  5607 
)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12481 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، دو کادر(
مزایده

4/697 شــعبه چهارم اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه شــماره 961986 ج4  له: بانک صادرات اصفهان با نمایندگی خانم مرضیه 
کیوان پور و علیه شرکت نقش آفرینان پاســارگاد و آقایان احمدرضا اشتری حسین 

امیری، علی کیوان منش، حسین احدی به نشانی اصفهان خیابان گلزار خیابان استاد 
همائی خیابان شــهید توانا کوچه قلعه تبرک پالک 38 مجتمع اســکان طبقه سوم 
دارای کدپستی به شــماره 8154773961 در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
ششــدانگ پالک ثبتی 964 فرعی از 4017 اصلی و قدرالســهم از عرصه مشاعی 
انباری و پارکینگ به شــماره پالکهای 967 و 971 واقــع در بخش 4 ثبت اصفهان 
در روز چهارشنبه مورخ 96/5/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل این اجرا واقع در 
اصفهان خ نیکبخت ساختمان دادگســتری کل اصفهان طبقه زیرزمین واحد اجرای 
احکام برگزار نماید. طالبین خرید می تواننــد 5 روز قبل از تاریخ مزایده ضمن بازدید 
از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه فی المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
فرد یا افرادی که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد دهند برنده مزایده خواهند 
بود. مشخصات مورد مزایده: مشخصات ملک: شماره ملک 964 فرعی از 4017 اصلی 
بانضمام قدرالسهم مشاع انباری و پارکینگ به شــماره پالکهای 971 و 967 شماره 
ثبت 55764 در صفحه 71 دفتر 294 بخش 4 ثبت اصفهان ســند اصلی با شــماره 
چاپی 081412 سری الف 85 که به نام آقای علی کیوان منش می باشد. مورد مزایده: 
ششدانگ یک باب آپارتمان واقع در طبقه سوم یک دستگاه آپارتمان چهار واحدی با 
کاربری مسکونی با قدمت حدود 11 سال به مساحت 91/94 مترمربع فاقد آسانسور 
و دارای یک واحد پارکینگ اختصاصی و یک واحد انباری در مجاورت طبقه 60 می 
باشد مشخصات آپارتمان مورد نظر عبارت است از سازه ساختمان اسکلت بتنی و سقف 
تیرچه بلوک دارای یک هال و دو اتاق خواب که دیوارهای آنها گچ و رنگ شده و یک 
دستگاه سرویس بهداشتی کف سرامیک و دیوارها کاشیکاری شده به طور کامل و یک 
دستگاه آشپزخانه اپن با کابینتهای فلزی و ام دی اف و آبگرمکن دیواری که دیوارها تا 
1/5 متر کاشیکاری و بقیه گچ و رنگ شده است. دربهای خارجی آلومینیومی و دربهای 
داخلی چوبی می باشد راه پله مشاعی تا هشتاد ســانتی متر سنگ کاری و بقیه گچ و 
رنگ است حیاط مشاعی دارای یک عدد درب فلزی آهنی ساخته شده ورودی مجتمع 
با دیوار اطراف آن و کف آن از سنگ تیشــه ای و نمای بیرونی ساختمان ترکیبی از 
آجرنمای بندکشی شده و سنگ تراورتن می باشد. سرمایش ساختمان توسط کولر آبی 
و گرمایش توسط بخاری گازی تامین می شود. انشعابات شامل آب به صورت مشترک 
و برق گاز و تلفن مجزا می باشد. و در زمان بازدید این ملک طی اظهارات خوانده و فرد 
ساکن آن در اختیار مستاجر می باشد. با توجه به توضیحات فوق الذکر و کلیه عوامل 
موثر در قیمت و برآورد ساختمان با عرصه و اعیان و نوع کاربری و ملحقات آن زمان در 
زمان بازدید ارزش ششدانگ 2/020/000/000 ریال می باشد. م الف: 12423 شعبه 

4 اجرای احکام حقوقی اصفهان)501 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

4/701  میترا خیراللهی حسین آبادی دارای شناسنامه شماره 6389 به شرح دادخواست 
به کالسه  1337/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان بهرام محمدی به شناســنامه 1615 در تاریخ 96/3/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- میترا 
خیرالهی حسین آبادی به ش 6389 )همســر( 2- فاطمه نجفی شهزادی به ش 90 
)مادر( 3- سبزعلی محمدی به ش 2 )پدر( 4- طناز محمدی به ش 1275480721 
)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12475 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )136 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/702  زهرا شکراللهی دارای شناسنامه شماره 1270105906 به شرح دادخواست به 
کالسه  1326/96 ح 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جواد غالمی به شناسنامه 1270176595 در تاریخ 96/3/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و 
یک همسر دائمی و پدر و مادر به اسامی ذیل: 1- حسام غالمی ش.ش 1278279271 
)پســر متوفی( 2- احمد غالمی ش.ش 13 )پدر متوفی( 3- زهرا خاقانی شهرستانی 
ش.ش 416 )مادر متوفی( 4- زهرا شکراللهی ش.ش 1270105906 )همسر متوفی( 

والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12474 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )147 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/703  محمد حسین رستم دخت دارای شناسنامه شــماره 0- 199780- 127 به 
شرح دادخواست به کالسه  1346/96 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیرین نعمت اللهی به شناسنامه 95051 در 
تاریخ 90/2/15 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به دو پسر، دو دختر به شــرح ذیل:1- محمدحسین رستم دخت به ش  
0- 199780- 127 )فرزند(2 - شهرزاد رســتم دخت به ش  3508 )فرزند(  3- امیر 
رستم دخت به ش  787 )فرزند(4- سارا رستم دخت به ش  7- 159477- 228 )فرزند( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12473 شعبه 

10 شورای حل اختالف استان اصفهان )149 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/704  اکبر خورشــیدی دارای شناســنامه شماره به شــرح دادخواست به کالسه  
1354/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان نصرت کردله به شناســنامه 246 در تاریخ 96/4/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به دو پســر، دو دختر 
به شــرح ذیل: 1- اکبر خورشــیدی به ش 1278 )فرزند( 2- محسن خورشیدی به 
ش 64178 )فرزند( 3- مریم خورشــیدی به ش 8575 )فرزند( 4- اکرم خورشیدی 
به ش 2049 )فرزند( اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یــا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
 صادر خواهد شــد. م الف: 12472 شــعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان

 )137 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/710  غالمحسین فروغی نیا دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه  
1353/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه سلطانی به شناسنامه 32217 در تاریخ 95/6/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- رضوان فروغی 
نیا به ش 2 )فرزند( 2- زهره فروغی نیا به ش 369 )فرزند(  3- شــهره فروغی نیا به 
ش 1203 )فرزند(  4- غالمحســین فروغی نیا به ش 6 )فرزند( 5- حمید فروغی نیا 
به ش 1005 )فرزند(  6- سعید فروغی نیا به ش 904 )فرزند( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12465 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )152 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/711  عباس چهرازی فر دارای شناسنامه شماره 929 به شرح دادخواست به کالسه  
1356/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان همدم فالحتی به شناسنامه 37745 در تاریخ 95/4/27 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر، دو دختر به 
شرح ذیل: 1- مرتضی پور جلیلی به ش 779 )فرزند( 2- عباس چهرازی فر به ش 929 
)فرزند( 3- علی چهرازی فر به ش 1801 )فرزند( 4- رسول چهرازی فر به ش 2171 
)فرزند( 5- عزت چهرازی فر به ش 52953 )فرزند( 6- زهره چهرازی فر به ش 1959 
)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12463 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )150 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/709  علیرضا قاســمی دارای شناســنامه شــماره 3- 106097- 127 به شرح 
دادخواست به کالسه  1351/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسین قاسمی به شناسنامه 19 در تاریخ 96/3/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
سه پسر، دو دختر، همسر به شرح ذیل: 1- علیرضا قاسمی به ش 3- 106097- 127 
)فرزند(2- رسول قاسمی به ش 4034 )فرزند(  3- سعید قاسمی به ش 1432 )فرزند( 
4- مرضیه قاســمی به ش 491 )فرزند( 5- رضوان قاســمی به ش 1261 )فرزند( 
6- ربابه قاسمی جلمرزی به ش 7 )همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12466 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)158 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/708 محمد مقامی دارای شناسنامه شــماره 1307 به شرح دادخواست به کالسه  
1358/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فاطمه مقامی به شناسنامه 5 در تاریخ 96/1/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، یک دختر، همسر، 
پدر : 1- محمد مقامی به ش 1307 )فرزند( 2- حســین مقامی به ش 426 )فرزند( 
3- علیرضا مقامی به ش 1501 )فرزند( 4- زهره مقامی به ش 596 )فرزند( 5- عبداله 
مقامی به ش 6 )همسر( 6- اله قلی مقامی به ش 277 )پدر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 12467 شعبه 10 شورای حل اختالف 

استان اصفهان )153 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/712 مجتبی فخاری نژاد دارای شناسنامه شــماره 47374 به شرح دادخواست به 
کالسه  1355/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا شاکرین به شناسنامه 1325 در تاریخ 95/12/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به ســه پسر و دو 
دختر و همسر 1- خلیل فخاری نژاد به ش 1353 )فرزند( 2- مجتبی فخاری نژاد به 
ش 47374 )فرزند( 3- مسعود فخاری نژاد به ش 50685 )فرزند( 4- فاطمه فخاری 
نژاد به ش 47373 )فرزند( 5- فهیمه فخاری نژاد به ش 72176 )فرزند( 6- ابراهیم 
فخاری نژاد به ش 326 )همسر(  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 12464 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )159 

کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/700  نوید نظریان مفرد قمی دارای شناســنامه شماره 803 به شرح دادخواست به 
کالسه  1320/96 ح 10 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان حســین نظریان مفرد قمی به شناســنامه 760 در تاریخ 
95/7/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک همسر دائمی دو دختر و یک پسر به اسامی زیر: 1- شهین کیانی قهفرخی 
ش.ش 871 )زوجه( 2- نغمه نظریان مفرد قمی ش.ش 1433 )دختر متوفی( 3- ندا 
نظریان مفرد قمی ش.ش 541 )دختر متوفی(  4- نویــد نظریان مفرد قمی ش.ش 
803 )پسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 12476 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )154 کلمه، دو کادر(

نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: اخيرا دولت )وزارت ارتباطات( تصميمی 
گرفته که برخی از ســرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل 

شود.
وی افــزود: با توجه به اينکه زيرســاخت، بســتر و مديريت 

مجموعه تلگرام با يک عنصر خارجی اســت و همچنين نظر 
به اين موضوع که دولت بر فيلترينگ هوشــمند شبکه های 
اجتماعی ناتوان بوده، اگر دقت الزم در انتقال اين سرورها به 
داخل کشور صورت نپذيرد، ممکن است به تعميق شدن نفوذ 

سرويس های خارجی در مسائل جاری کشور منتهی شود.

نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس شورای 
اســالمی با بيان اينکه ۴۰درصد از کاربران شــرکت تلگرام 
ايرانی هستند، اذعان داشت: اينکه گفته می شود مدير تلگرام 
پذيرفته که با ايران همکاری داشته باشد چنين چيزی نيست 
و اگر در ظاهر هم چنين چيزی را مطرح کرده باشد هيچ تعهد 
و تضمينی برای اين کار نداده اســت؛ همان گونه که پيش از 
اين نيز مواردی را شاهد بوديم که شرکت تلگرام قول هايی را 
برای انجام برخی کارها داده بود اما به قول هايش عمل نکرد.

حاجی دلیگانی:

مدیریت مجموعه تلگرام با یک عنصر خارجی است 
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حصر وراثت
4/689 عباس عبدالهی دارای شناسنامه شماره 529 به شرح دادخواست به کالسه  
1334/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان یداله عبدالهی به شناسنامه 8 در تاریخ 95/11/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر، چهار دختر، 
همسر به شرح ذیل: 1- ابوالفضل عبدالهی خیرآبادی به ش 890 )فرزند( 2- عباس 
عبدالهی به ش 529 )فرزند( 3- مهدی عبدالهی بــه ش 26 )فرزند( 4- علیرضا 
عبدالهی به ش 1256800-127 )فرزند( 5- محمــود عبدالهی خیرآبادی به ش 
2088 )فرزند( 6- معصومه عبدالهــی خیرآبادی بــه ش 42 )فرزند( 7- مرضیه 
عبدالهی خیرآبادی به ش 1807 )فرزند( 8- طیبه عبدالهی به ش 11647 )فرزند( 
9- نفیســه عبدالهی به ش 18686 )فرزند( 10- محترم عبادی خیرآبادی ش 2 
)همسر( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف: 12485 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )185 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/690 سید مصطفی طباطبائی خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 107 به شرح 
دادخواست به کالسه  1359/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سیدرضا طباطبائی خوراسگانی به شناسنامه 648 در 
تاریخ 70/11/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- سید حسین طباطبائی خوراسگانی به ش 49 )فرزند( 2- سید 
احمد طباطبائی خوراسگانی به ش 12 )فرزند( 3- مصطفی طباطبائی خوراسگانی 
به ش 107 )فرزند( 4- سیدعلی طباطبائی خوراســگانی به ش 118 )فرزند(  5- 
سید محمد طباطبائی خوراســگانی به ش 7963 )فرزند( 6- سید اکبر طباطبائی 
خوراســگانی به ش 98 )فرزند( 7- زهرا طباطبائی خوراسگانی به ش 49 )فرزند( 
8- بتول طباطبائی خوراسگانی به ش 9005 )فرزند( 9- فاطمه سادات طباطبائی 
خوراسگانی به ش 49 )فرزند( 10- بیگم طباطبائی خوراسگانی به ش 514 )همسر(  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12486 

شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )190 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/691 محسن شاکری دارای شناسنامه شماره 7330 به شرح دادخواست به کالسه  
1350/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدحسین شــاکری زفره ئی به شناسنامه 34 در تاریخ 92/11/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- سکینه شاکری زفره ئی به ش 19 )همسر( 2- محسن شاکری به ش 7330 
)فرزند( 3- محمدرضا شاکری به ش 64995 )فرزند( 4- سمیه شاکری زفره ئی به 
ش 1390 )فرزند( 5- اکرم شاکری زفره ئی به ش 4346 )فرزند( 6- اعظم شاکری 
زفره ئی به ش 878 )فرزند( 7- زهره شاکری زفره ئی به ش 1055 )فرزند(  8- زهرا 
شــاکری زفره ئی به ش 237 )فرزند( 9- مرتضی شــاکری زفره ئی به ش 1000 
)فرزند( 10- مصطفی شاکری زفره ئی به ش 1282 )فرزند( 11- علیرضا شاکری به 
ش 3231 )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م 

الف: 12488 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان )200 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/693 محبوبه کوهی دارای شناسنامه شماره 565 به شرح دادخواست به کالسه  
1327/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسیب کوهی به شناسنامه 8 در تاریخ 66/2/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، سه دختر، همسر، 
مادر و پدر به شرح ذیل: 1- علیرضا کوهی به ش 1016 )فرزند( 2- محبوبه کوهی 

به ش 565 )فرزند( 3- معصومه کوهی به ش 552 )فرزند( 4- زهرا کوهی به ش 1 
)فرزند(  5- شمسی رضوانی السیبی به ش 8 )همسر( 6- محمد کوهی علی آبادی 
به ش 32 )پدر( 7- فرخ کوهی علی آبادی به ش 33 )مادر( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 12482 شعبه 10 شورای حل 

اختالف استان اصفهان )167 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

4/718 خواهان : آقای آقا ماشااله جمال کاشــانی فرزند آقا اسداله با وکالت آقای 
سعید غالمیان فرزند ماشااله به نشانی اصفهان - کاشان شهرک قطب راوندی الله 
2 پالک 27 خوانده : اقای عباس زراعتی بیدگلی فرزند ایواله به نشــانی مجهول 
المکان خواسته : الزام به تنظیم سند رســمی ملک بتاریخ 96/3/30 در وقت فوق 
العاده شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل تشکیل و پرونده 
شماره 960099 تحت نظر است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی به شرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید . 
رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای آقا ماشااله جمال کاشانی با وکالت آقای سعید 
غالمیان به طرفیت آقــای عباس زراعتی بیدگلی دائر بر ) صــدور حکم به انتقال 
رسمی سه دانگ مشــاع از 6 دانگ پالک های 150 و 151 فرعی از 2840 اصلی 
( با این توضیح که خواهان با اســتناد به یک فقره بیعنامه ، مدعی است سه دانگ 
پالک های مزبور را از خوانده خریداری نموده و از آنجا که وی تاکنون نســبت به 
انتقال رسمی سند مبیع ، اقدام نکرده ، دعوی حاضر مطرح شده . خوانده از حضور 
در جلسه رسیدگی امتناع ورزیده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده حسب 
اعالم اداره ثبت اسناد و امالک این شهرستان ، خوانده مالک سه دانگ پالک 151 
فرعی از 2840 اصلی ست و در پالک دیگر ، مالکیتی ندارد . مندرجات دادخواست و 
منضمات و گزارش اداره ثبت ، ظهور در تحقق بیع مورد ادعای خواهان و استحقاق 
وی جهت اجابت خواســته اش ، صرفا در رابطه با پالک 151 فرعی می باشد فلذا 
دعوی مطروحه را نســبت به پالک 151 فرعی از 2840 اصلی ، وارد و نســبت به 
پالک 150 فرعی از 2840 اصلی  - به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده - غیروارد 
دانسته ، مستندا به مواد 84 و 89 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 
قانون مدنی اوال : حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی سه دانگ پالک 151 
فرعی از 2840 اصلی به نام خواهان و ثانیا : در خصوص پالک 150 فرعی ، قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می گردد . رای صــادره در رابطه با محکومیت آقای زراعتی ، 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 
اصفهان و در خصوص قرار رد دعوی ، حضوری و صرفا قابل تجدیدنظر خواهی به 
شرح پیش گفته می باشــد . م الف: 13/2/96/297 رزاقی رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی آران و بیدگل )434 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

3/723  محمدحسین عموچی فروشــانی دارای شناسنامه شــماره 182 به شرح 
دادخواست به کالسه  330/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان صدیقه حاجیان فروشانی به شناسنامه 373 در تاریخ 
1386/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد حسین عموچی فروشانی فرزند علی ش.ش 182 نسبت 
با متوفی )همسر( 2- جواد عموچی فروشــانی فرزند محمدحسین ش.ش 2373 
نسبت با متوفی )فرزند( 3- محمدرضا عموچی فروشانی فرزند محمدحسین ش.ش 
7823 نســبت با متوفی )فرزند( 4- مرضیه عموچی فروشانی فرزند محمدحسین 
ش.ش 4- 000536-113 نسبت با متوفی )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4280 شعبه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()161 کلمه، دوکادر(
حصر وراثت

4/722  محمدحسین عموچی فروشــانی دارای شناسنامه شــماره 182 به شرح 
دادخواست به کالسه  329/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان ربابه پریشانی فروشــانی به شناسنامه 7790 در 
تاریخ 1390/8/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محمد حسین عموچی فروشانی فرزند علی ش.ش 182 
نسبت با متوفی )فرزند( 2- اقدس عموچی فروشانی فرزند علی ش.ش 104 نسبت 
با متوفی )فرزند( 3- نصرت عموچی فروشــانی فرزند علی ش.ش 379 نسبت با 
متوفی )فرزند( 4- طلعت عموچی فروشانی فرزند علی ش.ش227 نسبت با متوفی 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 4279 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره 

یک()159 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/721  حسین عسگری فروشانی دارای شناسنامه شماره 537 به شرح دادخواست 
به کالسه  328/96  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد عسگری فروشــانی به شناسنامه 10987 در تاریخ 
1396/03/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- طاهره اعالئی فروشــانی فرزند عبداله ش.ش 308 )همسر( 
2- حسین عسگری فروشانی فرزند احمد ش.ش 537 )فرزند( 3- سمیه عسگری 
فروشــانی فرزند احمد ش.ش 1- 023942- 113 )فرزند(  4- راحله عســگری 
فروشانی فرزند احمد ش.ش 21201 )فرزند( 5- الهه عسگری فرزند احمد ش.ش 
7162 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 4283 شعبه 7 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک()157 کلمه، دو کادر(
حصر وراثت

4/720  محمد مسیبی دارای شناسنامه شماره 420 به شرح دادخواست به کالسه  
327/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسینعلی مسیبی درچه به شناســنامه 182 در تاریخ 1396/4/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طیبه 
بیگم مســیبی درچه فرزند کریم ش.ش 272 )همســر( 2- محمد مسیبی فرزند 
حســینعلی ش.ش 420 )فرزند( 3- محبوبه مسیبی درچه فرزند حسینعلی ش.ش 
841 )فرزند( 4- مینا مسیبی درچه فرزند حسینعلی ش.ش 387 )فرزند( 5- عاطفه 
مسیبی درچه فرزند حسینعلی ش.ش 2- 014499- 113 )فرزند( و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4281 شعبه 
7 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک()154 کلمه، 

دو کادر(
حصر وراثت

4/719  سیده پروانه موسوی دارای شناســنامه شماره 594 به شرح دادخواست به 
کالسه  310/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید عبدالغفور موسوی به شناســنامه 61 در تاریخ 1396/3/25 
اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- خدیجه دادور فرزند سید موســی ش.ش 144 )همسر( 2- سید کاظم 
موسوی فرزند ســید عبدالغفور ش.ش 192 )فرزند( 3- سید نوراله موسوی فرزند 
سید عبدالغفور ش.ش 478 )فرزند( 4- سیده کوکب موسوی فرزند سید عبدالغفور 
ش.ش 111 )فرزند(  5- سیده پروانه موســوی فرزند سید عبدالغفور ش.ش 594 
)فرزند( 6- سیده کبرا موسوی فرزند ســید عبدالغفور ش.ش 2 )فرزند( 7- سیده 
شوکت موســوی فرزند ســید عبدالغفور ش.ش 207 )فرزند( 8- پروین السادات 

موسوی فرزند ســید عبدالغفور ش.ش 5 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 4278 شعبه 7 شورای حل اختالف 

شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()190 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/726 شماره: 477/95 به موجب رای شماره 133 تاریخ 96/2/9 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرزاد احمدی 
فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 78/300/000 
ریال بابت اصل خواســته )تعدادی فاکتور فروش( و مبلــغ 292/675 ریال هزینه 
دادرسی و 20/000 ریال نشرآگهی بانضمام خسارات تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست 
95/5/18 لغایت تاریخ وصول و نیم عشر در حق دولت.مشخصات محکوم له: سید 
محمد علی حسینی رنانی فرزند سید حسین به نشانی رهنان خ سعدی ک شاهد ک 
مولوی . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:12442 شعبه 53 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره سه()180 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

4/725 شماره: 1135/95 ش 25 به موجب رای شماره 111 تاریخ 96/2/2 حوزه 
25 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید میثم موسوی زاهد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
نوزده میلیون ریال بابت اصل خواســته و 1/425/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/8/25 تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان مرتضی ریاحی جزی به نشانی خ امام خمینی کیلومتر 3 قدیر سار( و 
پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:12429 شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()176 کلمه،  دو کادر(
اخطار اجرایی

4/724 شماره: 1052/95 ش 15 به موجب رای شماره 9609976794500030 
تاریخ 96/1/19 حوزه 15 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه تیمور غالمی غریبوند فرزند احمد به نشــانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصــد هزار ریال بابت 
اجرت المثل ایام تصــرف از تاریخ 95/6/1 لغایــت 95/7/8 مبلغ 385/000 ریال 
هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )95/10/27( 
لغایت زمان وصول در حــق خواهان پویان امیریوســفی ورنوســفادرانی فرزند 
غالمحسین به نشــانی اصفهان خ امام خمینی کوچه مســجد المرتضی شماره 2 
پ 34  و نیز پرداخت نیم عشــر حق االجرا.  ماده 34 قانــون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:12428 
 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)192 کلمه، دو کادر(

قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به پرداخت تسهیالت اقتصاد مقاومتی در 
سال جاری گفت: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت اقتصاد مقاومتی برای پرداخت در استان 

در نظر گرفته شده است که بخش عمده ای به واحدهای صنعتی و تولیدی پرداخت می شود.

تسهیالت اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری پرداخت می شود
اخبار

استان چهارمحال و بختیاري با دارا بودن بیش از ۲۵۰ جاذبه 
شناخته شده طبیعي تاريخي و مذهبي، از مهم ترين مناطق 

کشور براي جذب گردشگر به شمار مي رود.
فرونشست هاي به وجود آمده هم زمان با حرکات زمین ساختي 
زاگرس و آب حاصل از ذوب برف کوه هــاي بلند، تاالب هاي 
متعددي را در استان تشــکیل داده که زيستگاه انواع پوشش 
گیاهي-جانوري است. وجود اين مواهب خدادادي، گردشگري 
طبیعي استان را از پتانسیل بسیار بااليي برخوردار ساخته است.

انباشــت برف در ارتفاعات استان سبب شــده معروف ترين 
رودخانه های دائمي جنوب غربي و مرکزي ايران يعني کارون، 
زاينده رود و دز، از ارتفاعات اين اســتان سرچشــمه بگیرند. 
جنگل هاي بلوط ، زالزالک و برخي ديگر از گیاهان برگ پهن 
و نیز آبشــارها و غارها، چشمه ســارها با آب فراوان، مناطق 
حفاظت شده، گردشگاه ها و گرداب ها از ديگر عوامل طبیعي و 

اکوتوريسم استان محسوب مي شود.
بهار و تابســتان؛ فصل رونق اکوتوريســم در 

چهارمحال و بختياري
جلوه هاي اکوتوريسم اســتان چهار محال و بختیاري از تنوع 
بسیاري برخوردار بوده و مي تواند سهم بسزايي در رونق دادن 

به صنعت گردشگري ايفا کند.
تاالب ها، چشمه ها، آبشــارها، غارها ، مناطق حفاظت شده و 
ساير چشم اندازهاي طبیعي اين استان زيباترين پتانسیل هاي 

گردشگري کشور را تشــکیل مي دهند و برخالف بسیاري از 
مناطق طبیعي کشورمان که تا کنون نا شــناخته مانده اند، 
اين مناطق طبیعي از امکانات گردشگري متوسطي برخوردار 
بوده و در صورت ايجاد کامل زير ســاخت هاي اين صنعت در 
اين مکان ها و معرفي کامــل آنها به عالقه مندان چهارمحال و 
بختیاري، به تنهايي مي توانند مکاني براي جذب بسیاري از 
گردشگران داخلي و خارجي و رونق اين صنعت در کشور باشند.

دانش آموختگان را به ســمت توسعه گردشگري 
سوق دهيد

مدير شرکت مادر تخصصي توســعه ايرانگردي و جهانگردي 
ايران گفت: دانش آموختگان در هر رشته تحصیلي که هستند 
مي توانند براي توسعه صنعت گردشــگري ورود پیدا کرده و 

طرح و ايده دهند.
مهدي دياني مدير شــرکت مادر تخصصي توسعه ايرانگردي 
و جهانگردي ايران در گفت وگو با خبرنــگار بام ايران خبر، با 
اشاره به اينکه ايران يک کشور کوهستاني است، بیان داشت: ما 
آن طور که بايد، از ظرفیت گردشگري کوهستاني آن استفاده 
نمي کنیم. وي با بیان اينکه رفتینگ زاينده رود چهار محال و 
بختیاري را مي توان به يک گردشــگري ورزشي تبديل کرد 
اذعان داشت: اين استان مي تواند مســابقات رالي دوچرخه 
سواري استقامت را در اين استان راه اندازي کند. دياني با بیان 
اينکه طبیعت گردي، بوم گردي ورزشي و انواع گردشگري که 

مزيت نسبي است را خداوند در اين استان قرار داده عنوان کرد: 
از ظرفیت هاي خدادادي گردشــگري در کل کشور و در اين 

استان استفاده نشده است.
وي افزود: صنعت گردشگري در اين اســتان به تازگي شکل 
مي گیرد که در همین راســتا مي توان پــروژه هاي مختلف 
گردشگري را در استان شــکل داد. دياني عنوان کرد: دانش 
آموخته هاي اين استان فارغ از اينکه در چه رشته اي تحصیل 
کرده اند، مــي توانند وارد صنعت گردشــگري شــوند و در 

حوزه هاي مختلف کار کنند.
وي با اشاره به مسئله بیکاري در جامعه اظهار کرد: اگر بیکاران 
در عرصه گردشگري ورود پیدا کنند، با زدن اکوکمپ مي توانند 

به راحتي شغل ايجاد کنند.
دياني با اشــاره به اينکه افراد مي تواننــد مکان هاي مختلف 
گردشگري را در اين اســتان براي جذب گردشگران داخلي و 
خارجي شناسايي کنند خاطر نشــان کرد: اين استان داراي 
جنگل هاي زيبايي اســت که جوانان جوياي کار و شــغل با 
شناســايي و ارائه طرح گردشــگري و تبديل آن به اقامتگاه 
جنگلي، مي توانندهم براي خود ايجاد شــغل کنند و هم در 

توسعه گردشگري استان سهیم باشند.
وي تاکید کرد: ما با اجراي چنین طرح هايي موافقت و آنها را 
حمايت می کنیم تا بتوانند تسهیالت بگیرند و اقامتگاه هاي 
جنگلي، کوهستاني و... را در اســتان چهارمحال و بختیاري 
راه اندازي کنند. دياني با اشــاره به اينکه فضا و امکانات براي 
توسعه گردشگري گسترده است تاکید کرد: جوانان به راحتي 

مي توانند از اين ظرفیت براي ايجاد شغل استفاده کنند.
ورود گردشگران خارجي به چهار محال و بختياري 

افزايش داشته است
معاون گردشــگري اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشــگري چهارمحال و بختیاري گفت: ورود گردشگران 

خارجي به چهار محال و بختیاري افزايش داشته است.
حیدر صادقي معاون گردشگري چهار محال و بختیاري اظهار 
کرد: اکثر گردشگران خارجي از کشــورهاي اروپايي از جمله 

فرانسه، آلمان و ايتالیا، در استان اقامت گزيدند.
صادقي گفت: برنامه ريزي به منظور احداث مکان هاي اقامتي از 
جمله هتل، مهمان پذير، اقامتگاه هاي بوم گردي و کمپینگ هاي 
عشايري، تامین زيرساخت هاي گردشــگري برای کانون ها، 
انجام تبلیغات مناســب از جمله چاپ کتاب، بروشور و نقشه 

هاي گردشگري، از برنامه هاي افزايش جذب گردشگر است.
معاون گردشگري اداره کل میراث فرهنگي استان خاطرنشان 
کرد: راه اندازي ســايت هاي تبلیغاتي براي معرفي استان در 
فضاهاي مجازي و نظارت بر تاسیســات گردشگري استان، از 

ديگر برنامه هاي افزايش جذب گردشگر است.

با مسئوالن

استان چهارمحال و بختياري داراي نقاط گردشگري زيادي است که ناشناخته مانده و زيرساخت هاي الزم 
براي توسعه آن به وجود نيامده است که با فراهم کردن زير ساخت ها گردشگران زيادي جذب آن مي شوند.

مدير امور باغبانی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

بهره برداری از دو گلخانه 
هیدروپونیک تا پایان امسال

ابراهیم شــیرانی مدير امــور باغبانی ســازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به اينکه 
مجموع سطح گلخانه های اســتان 19/۵هکتار است، 
اظهار کرد: حدود 8/۵ هکتار از سطح گلخانه های استان 
معادل 13 گلخانه، مربوط به گلخانه های هیدروپونیک 

است.
وی با اشاره به اينکه گل شــاخه بريده و توت فرنگی از 
تولیدات گلخانه های هیدروپونیک استان است، تصريح 
کرد: در اين گلخانه ها ســاالنه شش میلیون شاخه گل 
شــاخه بريده رز و آلســترومريا و 17۵ تن توت فرنگی 

تولید می شود.
شیرانی کاهش مصرف آب، عدم نیاز به خاک حاصلخیز، 
کاهش شديد آفات و بیماری ها، عملکرد باال و کیفیت 
باالی محصول تولیدی را از مهم ترين مزايای گلخانه های 
هیدروپونیک دانســت و تصريح کــرد:  باوجود مزايای 
بســیار، هزينه احداث گلخانه های هیدروپونیک بسیار 

زياد است.
وی با اشــاره به اينکه توســعه گلخانه های اســتان از 
برنامه های سال جاری اين ســازمان است، خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر دو گلخانه هیدروپونیک در اســتان 
در حال ساخت است که پیش   بینی می شود تا پايان سال 

جاری به بهره برداری برسند.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

۲۱ درصد واحدهای صنعتی 
استان غیر فعال هستند

ريیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: ۲1 درصد واحدهای صنعتی چهارمحال 

و بختیاری غیر فعال هستند.
نعیم امامی با اشاره به اين موضوع، اظهار داشت: 79درصد 
واحدهای صنعتی چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

وی عنوان کرد: بیــش از ۵۰ درصد واحد های صنعتی، 
باالی ۵۰ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می کنند.

ريیس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشــت: حدود ۲۰ درصد واحدهای 
صنعتی اين اســتان نیز با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد 

ظرفیت تولید فعالیت می کنند.
وی تاکید کرد: چهار درصــد از واحدهای تعطیل اين 

استان فعال شده است.

جالب ترين مکان ها در نقشه ها نيستند؛

چهارمحال؛ منطقه اي سحرانگیز براي جذب گردشگران

پیکر ۲ شهید گمنام در شهرستان 
بروجن تشییع شد

پیش از ظهر روز پنجشنبه و همزمان با سالروز شهادت امام جعفر 
صادق)ع(،  پیکر ۲ شــهید گمنام با حضــور نماينده ولی فقیه در 
چهارمحال و بختیاری، مســئوالن دســتگاه های اجرايی و جمع 
پرشور مردم اســتان چهارمحال و بختیاری در شهر سفیددشت 
شهرستان بروجن برگزار شد. اين ۲ شهید ۲۵ و ۲7 ساله در عملیات 
خیبر در جزيره مجنون و عملیات بدر در شرق دجله به درجه رفیع 

شهادت نائل شده اند.
چهارشنبه شب گذشته نیز مراســم وداع با ۲ شهید گمنام بعد از 
نماز مغرب و عشــا در امامزادگان حلیمــه و حکیمه خاتون)س( 

شهرکرد و حسینیه ثارا... بروجن برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی 
در استان برگزار شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: 
انتخابات هیئت مديره نظام پزشکی، هم زمان با سراسر کشور در 
 شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، اردل، بن و سامان برگزار

 شد.
دکتر محسن درخشان افزود: اين انتخابات به صورت الکترونیک 
و دستی در محل درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی امام علی )ع( 

شهرکرد تا ساعت ۲۰ انجام پذيرفت.
وی گفت: بیــش از دو هزار نفــر از گروه کارشناســان پروانه دار، 
پزشــکان، دندان پزشــکان، داروســازان، کارشناســان علــوم 
 آزمايشــگاهی و مامايی می توانســتند در اين انتخابات شرکت 

کنند.
سیاستگذاری و تعیین حقوق شــهروندان، بیماران و پزشکان، از 

اهداف اصلی برگزاری انتخابات نظام پزشکی است.

 گالیه های بازاریان امامزاده 
حمزه علی )ع( بلداجی

بازاريان امامزاده حمزه علی )ع( بلداجی اين گاليه را دارند که چرا 
با شروع فصل تابستان و آغاز ورود گردشــگران به بخش بلداجی 
به ويژه امامزاده حمزه علی)ع(  فروش و ساخت هر نوع بستنی اعم 
از پاستوريزه  و  سنتی در اين مکان از سوی بهداشت محیط منطقه 
ممنوع شده است؟ در صورتی که در ساير نقاط  گردشگری استان 

به عنوان نمونه سیاسرد بروجن و... اين گونه نیست.
چرا به طور دوگانه عمــل می کنند و با ايــن کار باعث نارضايتی 
بازاريان و عدم ورود گردشــگر به اين منطقه نمونه گردشــگری 

می شوند؟
 الزم به ذکر است هر مغازه دار بابت کرايه، مبلغی حدود ۲۰ میلیون  
تومان به باال  به اداره  اوقاف  شهرستان پرداخت نموده است و اين 
ممنوعیت تبعیض آمیز  باعث می شود  کسبه  نتوانند هزينه های 
خود را جبران کنند. از مسئوالن مرکز بهداشت استان  تقاضا داريم 

رسیدگی نمايند.

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2190| شنبه 31 تیر 1396 | 27 شوال 1438

No. 2190 | July 22, 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2190 |  شنبه 31 تیر 1396 | 27  شوال  1438

اخباريادداشت

محیط زيست

طرح تثبیت ریزگردها در 
اراضی اصفهان تصویب نشد

در جلسه شــورای پژوهشــی حفاظت محیط زیست 
اســتان، با توجه به درصــد باالی ســدیم موجود در 
آنالیز شورابه، طرح تثبیت ریزگردها در اراضی اطراف 
شهر اصفهان تصویب نشــد و طرح قیر امولوسیون و 
مالچ پاشــی برای بررســی به اداره کل منابع طبیعی 

استان رفت.
با توجه به وجــود ریزگردها در آســمان اصفهان در 
روزهای اخیر، جلسه شورای پژوهشی حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان با محوریت مباحث مرتبط با 

پدیده گرد وغبار تشکیل شد.
در این جلسه گزارش مقدماتی از طرح ملی گرد وغبار 
و برش استانی آن، از سوی معاون مرکز پژوهش های 
کاربردی سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
کشــور که توســط مرکز پژوهش های کاربردی این 

سازمان تهیه شده است، ارائه شد.
طرح ملی و منطقه ای ریزگردها، با هدف منشأیابی و 
مهار کانون های ریزگرد در ایران و کشورهای هم جوار، 
از سوی سازمان زمین شناسی کشور وابسته به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست.
در برش استانی این طرح، شناسایی پهنه های مستعد 

تولید ریزگرد در استان اصفهان در حال مطالعه است.
بنابراین اداره کل حفاظت محیط زیست استان آمادگی 
خود را برای همکاری با ســازمان زمین شناسی برای 
اجرای این طرح پس از تصویب در کارگروه اســتانی 
مقابله با پدیده گرد وغبار اعالم کرد.پیشنهاد »تثبیت 
ریزگردها در اراضی دشت سجزی به کمک شورابه های 
محلی و مقایسه آن با روش های متداول موجود همراه 
با تحلیل هــای اقتصادی« از دیگــر موضوعات مورد 
بررسی در این جلسه بود که پس از بیان خالصه طرح 
و اهمیت و اهداف آن توسط مجری، نقاط قوت و ضعف 
طرح پیشنهادی مورد بررسی اعضای شورای پژوهشی 
قرار گرفت و با توجه به درصد باالی سدیم موجود در 
آنالیز شــورابه مورد اســتفاده، طرح مورد تایید شورا 

قرار نگرفت.
در این جلسه همچنین موضوع محصول قیرامولسیون 
و امکان استفاده از آن در مالچ پاشی به منظور تثبیت 
ریزگردها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مزایای 
این نوع قیر نســبت به دیگــر موارد مشــابه و انجام 
پایلوت های متفاوت توسط اداره منابع طبیعی استان، 
مقرر گردید موضوع در اداره کل منابع طبیعی استان 

بررسی شود.

سخنگوی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

رد کلیات طرح استخدام معلمان 
حق التدریس و آموزش یاران 

ســخنگوی عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
شــورای اســالمی، از رد طرح الحاق یک ماده به قانون استخدام 
 معلمــان حق التدریس و آموزش یاران نهضت ســوادآموزی خبر

 داد.
حمایت میرزاده در رابطه با تعیین تکلیف الحاق یک ماده به قانون 
استخدام معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی 
اظهار کرد: ایــن موضوع در جلســه اخیر کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی بررسی شد؛ اما کلیات آن از سوی 

اعضای کمیسیون رد شد.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف اســتخدامی معلمان حق التدریس 
و آموزش یاران نهضت ســوادآموزی تا به امروز بیش از ۷ تا ۸ بار 
اصالحیه خورده اســت، به همین دلیل اعضای کمیسیون ترجیح 
دادند با جمع آوری کامل اطالعات نسبت به الحاق یک ماده به این 

قانون تصمیم گیری کنند.
ســخنگوی عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی گفت: آمار دقیقی در رابطه با تعداد نیروهای حق التدریس 
و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در اختیار مجلس قرار نگرفته؛ 
یعنی به طور دقیق نمی دانیم که تعداد این افراد با توجه به رشته و 

جنسیت آنها چگونه است.
میرزاده ادامه داد: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به 
دلیل نبود اطالعات دقیق از تعداد افراد مشمول این طرح، کلیات 
آن را تصویب نکردند و مقرر شد تا در صورت صالحدید، این موضوع 
در صحن علنی مجلس بررسی شــود و نمایندگان در رابطه با آن 

تصمیم بگیرند.

نخستین عمل تحریک عصب نخاعی 
برای درمان فلج مثانه

نخستین عمل جراحی نصب دستگاه تنظیم کننده عملکرد عصبی 
با عنوان ساکرال نورو استیموالســیون در مرکز آموزشی درمانی 

الزهرای اصفهان با موفقیت انجام شد.
دکتر الهیجی ارولوژیســت و فلوشــیپ اندرولــوژی از آمریکا و 
سرپرست این عمل موفقیت آمیزگفت: این عمل حدود سه ساعت 
روی بانوی جوان 2۸ ســاله بیمار دارای اختــالل ادراری دراین 

مرکزآموزشی درمانی انجام شد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان و ارولوژیســت و فلوشــیپ 
ارولوژی زنان هــم گفت: اختالالت مربوط به ادرار کردن شــامل 
طیفی از بیماری هاست که موجب بی اختیاری ادرار و همچنین 

احتباس ادرار و فلج مثانه می شود.
مهتاب ضرغام افزود: این بیماران به دلیل نیاز به پوشک و ممکن 
نبودن رعایت بهداشت و همچنین نیاز به سونداژ و دستکاری های 

مداوم، کیفیت حیات بسیار پایینی پیدا خواهند کرد.
وی گفت: طی این عمل دو مــاه پیش در مرحله مقدماتی، مفتول 
فلزی در ناحیه استخوان ساکرال بیمار قرار دادیم که اثرات تحریک 
 این مفتول روی کنترل مثانه، مطلوب و برای بیمار رضایت بخش

 بود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان و ارولوژیســت و فلوشــیپ 
ارولوژی زنان افزود: درمرحله اصلی نیز دستگاهی به طور دایمی 
درناحیه ای از بدن بیمار به کارگرفته شد تا تحریکات الکتریکی را 

به مثانه و شبکه عصبی لگن برساند.

تلگرام صوتی با دستور قوه قضائیه 
مسدود شد

وزیر ارتباطات گفت: بســته شــدن تلگرام صوتی با دســتور قوه 
 قضائیه بــوده و ربطی بــه ضرر و زیــان شــرکت های مخابراتی

 ندارد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
گفته شــده وزارت ارتباطــات برخی دســتورهای قضائی درباره 
فیلترینگ برخی کانال های تلگرامی را اجرا نمی کند، گفت: آنچه 
مربوط به حکم قضائی اســت و یک قاضی حکم داده و آنچه را که 
کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه مشــخص کــرده، به آن عمل 

شده است.
وی افزود: در این بین چیزی وجود دارد که ما متوجه آن نمی شویم. 
در طول روز بعضا کانال هایی را درست می کنند و از افراد سواالتی 
را کرده و در آن منتشر می کنند که اگر اینها هم محتوای مستهجن 
داشته باشد، با آن برخورد می کنیم؛ اما موارد دیگری مانند مسائل 
سیاسی در این کانال ها وجود دارد که باید به صورت روشن برای 
ما مشخص شود، مثال در ایام انتخابات کانال هایی وجود داشت که 
به نوعی از یک گروه حمایت می کرد و به ما گفته می شــد که این 

کانال باید بسته شود.
واعظی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود 
امروز ۸000 کانال تلگرامی وجود دارد که منافقین در آن فعالیت 
می کنند؛ مرجع فیلترینگ این کانال ها چه کســی است؟ اظهار 
داشت: ما تاکنون 13۷000 کانال را بسته ایم و این موضوع ۸000 
کانال که ادعا شده، درست نیست و به ما اعالم نشده است. کسانی 
که این ادعا را می کنند، بگویند به چه کســی این موضوع را اطالع 

داده اند.
وزیر ارتباطات درباره مسدود شدن تلگرام صوتی خاطرنشان کرد: 
تلگرام صوتی با دستور قوه قضائیه بسته شده و ربطی به ضرر و زیان 

شرکت های مخابراتی ندارد.

طرح اوقات فراغت تابستانی تبلیغات اسالمی با مشارکت 1۸0 روحانی در استان 
اصفهان آغاز شد.دبیر اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان 
گفت: طرح اوقات فراغت تابستان امسال با مشــارکت 550کانون فرهنگی 
مساجد برای نوجوانان و جوانان اجرا می شود.حجت االسالم حسن بابایی افزود: 
در این طرح مباحث فرهنگی و دینی شامل اندیشه دینی، بصیرت حسینی، 
اخالق اسالمی، سبک زندگی اسالمی و مهارت آموزی، ارائه و برنامه های هنری، 
نقاشی، خوشنویسی، تذهیب، معرق،کالس های ورزشی و اردو برگزار می شود.

دبیر اوقات فراغت اداره کل تبلیغات اسالمی استان، هدف از اجرای این طرح را 
تقویت هویت دینی و ملی و روحیه اعتماد و امیدبه آینده نظام جمهوری اسالمی، 
نفوذ و گفتمان انقالب اسالمی،  فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصادمقاومتی 
اقدام و عمل و توجه به نیازمندی های جوانان ونوجوانان با محوریت ارتقای سطح 

سواد رسانه ای آنها اعالم کرد.

اجرای طرح مراقبت 
اجتماعی دانش آموزان 
)نماد( در استان اصفهان

طرح اوقات فراغت 
تابستانی تبلیغات اسالمی 

در اصفهان

ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با حضور اعضا برای بررسی 
طرح »نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان« تشکیل جلسه داد.

در این جلســه که باهدف و موضوع طرح و بررســی طرح ملی »نماد« در 
دادگستری مرکز استان تشکیل شــد، اظهار کرد: توجه و تربیت و آموزش 
صحیح نسل آینده ساز جامعه، همواره از دغدغه های مسئوالن بوده و تاکنون 
اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما بنا به  ضرورت و 
شرایط متغیر جوامع و تهدیداتی که در کمین افراد بخصوص دانش آموزان 
است، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اجرای این طرح 
ملی را در دستور کار خود قرار داده است. احمد خسروی وفا افزود: در این 
طرح با توجه ویژه به رفتارهای تهدیدکننده دانش آموزان به منظور تربیت 
نسل رشد یافته و بافرهنگ و به دوراز هرگونه آسیب و تهدید با همکاری 12 

ارگان و نهاد دولتی اقدامات الزم در جهت اجرای آن به عمل خواهد آمد.

10 درصد بافت 
 ناکارآمد کشور 

در اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 10 درصد کل مساحت بافت ناکارآمد کشور در استان اصفهان متمرکز است و با مشکل حاشیه نشینی به ویژه در چهار 
شهر اصفهان، خمینی  شهر، نجف آباد و شهرضا دست به گریبانیم. حجت ا... غالمی افزود: این چهار شهر در مجموع دارای 3 هزار و ۷۸3 هکتار سکونت گاه غیررسمی 
هستند.وی با بیان اینکه برای چهار شهر دارای اولویت کاشان، نجف آباد، شهرضا و مبارکه چارچوب اسناد محلی بازآفرینی تهیه شده است، افزود: تا پایان سال 1396، 
محدوده ها و محالت هدف بازآفرینی در تمام 10۷ شهر استان شناسایی و برنامه ریزی می شــود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: یکی از فعالیت ها و 
برنامه های اصلی بسترسازی برای مشارکت عمومی از طریق راهکارهای ابزارسازی، توانمندسازی و فرهنگ سازی است که در راهکار ابزارسازی مشارکت می توان به 
فعال سازی تمام ستادهای بازآفرینی شهرستانی، تشکیل کارگروه های ذیل ستاد بازآفرینی استانی، شناسایی سازمان های مردم نهاد و انعقاد تفاهم نامه های مشارکت 

با شهرداری ها و دانشگاه ها اشاره کرد.

اولین کارگاه آموزشی تاب آوری در مدارس با تاکید بر مدرسه 
تاب آور در استان اصفهان و همکاری اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 2 اصفهان، انجمن ازدواج و خانواده و با حضور مدیر و 
موسس خانه تاب آوری در آموزش و پرورش ناحیه 2 برگزار 

شد.
محمدرضا ناظــم زاده مدیر اداره آمــوزش و پرورش ناحیه 
2 اصفهــان درخصوص این طرح گفت: در راســتای اجرای 
برنامه های هدفمند پیشــگیری از آسیب های اجتماعی در 
ســطح مدارس این ناحیه، بر اساس هماهنگی های به عمل 
آمده با خانه تــاب آوری و انجمن ازدواج و خانواده کشــور، 
در فاز اول در کارگاهی 2 روزه با رویکرد مدرســه تاب آور، با 
تدریس محمدرضا مقدسی، مدیر و موسس خانه تاب آوری، 
 به مدت 16 ســاعت در محل سالن جلســات ناحیه برگزار

 شد.
زهرا کاشفی کارشناس مشاوره و مجری این طرح نیز گفت: 
هماهنگی های الزم برای اجرای این طرح انجام شد تا مربیانی 
که در این دوره آموزش می بینند گواهینامه رسمی پایان دوره 
را با تایید انجمن ازدواج و خانواده کشور و مدیریت آموزش و 

پرورش ناحیه 2 اصفهان دریافت کنند.
کاشــفی در ادامه تصریح کرد: پس از آمــوزش مربیان، این 
طرح به صــورت پایلوت در ۴ مدرســه دوره ابتدایی شــهر 
اصفهان با عنوان طرح مدرســه تاب آور و بــا هدف ارتقای 

مهارت هــای تــاب آوری در دانش آمــوزان و پرســنل 
 آموزشــگاه، برنامه ریزی، ســازمان دهی، اجــرا و ارزیابی

 می شود.
مجری طرح تاب آوری ناحیــه 2 در خصوص برنامه های این 
طرح گفت: در این کارگاه که در راستای اجرای طرح مدرسه 
تاب آور با هدف تربیــت دانش آموز تاب آور طراحی شــده 
است، برای فاز اول آموزش کادر مدیریتی این ۴ مدرسه که 
شامل  30 نفر از راهبران آموزشی مدارس ابتدایی )مدیران، 
مشاوران، معاونین( اســت، به صورت پایلوت انتخاب شده 
و این افــراد از کادر مدیریتی که اولین ضلــع آموزش های 
 این طرح هســتند، در کارگاه آموزشــی تاب آوری شرکت

 کردند.

استاندار اصفهان گفت: با اجرای طرح » صیانت از اشتغال 
بهبود یافتگان و خانواده های آســیب دیــده از اعتیاد« 
2 هزار نفر از پاک شــدگان یا خانواده های آنها توســط 

کارآفرینان مشغول به کار خواهند شد.
رســول زرگرپــور افــزود: طــرح صیانت از اشــتغال 
بهبودیافتگان و خانواده های آســیب دیده از اعتیاد، با 
راهبرد اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر و به منظور 
بهره برداری از ظرفیت هــای کارآفرینی جهت کاهش 
آثار اعتیــاد و ارتقای حمایت هــای اجتماعی در جامعه 

اجرا خواهد شد.
وی که در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان اصفهان ســخن می گفت، ایجــاد فرصت های 
حرفه آموزی و اشتغال، بهبود وضعیت معیشت زندگی، 
صیانت از خانــواده، جلوگیــری از لغزش و بازگشــت 
بهبودیافتــگان و مشــارکت فعال اشــخاص حقیقی و 
حقوقی، کارآفرینان و تولید کنندگان در زمینه اشتغال 

بهبودیافتگان را از اهداف این طرح بیان کرد.
زرگرپور همچنین با تاکید بر لزوم آموزش و اطالع رسانی 
درباره مواد مخدر و داروهای کدئین دار به حجاج در حج 
تمتع امســال، گفت: با توجه به اینکه عربستان به دنبال 
بزرگ نمایی است نباید کمترین بهانه ای به آنها داده شود.

زرگرپور با بیان اینکه این طرح به خوبی در حال اجراست، 

تصریح کرد: با اجرای این طرح، اجتماعی کردن مبارزه با 
مواد مخدر به خوبی به نمایش گذاشته شده است.

زرگرپور، میزان کشــفیات مواد مخدر استان اصفهان در 
چهار ماه ابتدای امســال را 9 هزار و 250 کیلوگرم اعالم 
کرد و افزود: این مقدار نسبت به سال گذشته 19 درصد 

کاهش یافته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان، از ابتدای تیر امســال، مدیریت اجرایی مراکز 
نگهداری، درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون 
مبارزه با مواد مخدر )کمپ های ترک اعتیاد اجباری( به 

بهزیستی واگذار شد.

استانداراصفهان خبر داد:

کاهش 19 درصدی کشفیات مواد مخدر در اصفهان 

خبرآموزش و پرورش

برای نخستین بار در کشور؛

تاب آوری به مدارس اصفهان می آید

فرمانده انتظامی استان اصفهان در   فرزانه افسر طاها
جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش 
رســانه به عنوان مکمل تاثیرگــذار در ماموریت های نیروی 
انتظامی، سال 96 را سال تهاجم سنگین بر جرایم خشن اعالم 
کرد و در گزارش عملکرد سه ماهه سال جاری، گفت: به یک 
چهارم اهداف خود در کنترل وبه نقطه صد درصد در کشــف 
جرایم خشن رســیده ایم. وی افزود: در کمتر از زمان تعیین 
شده، شبکه باند ســرقت با ســابقه جرم های خشن فراوان 
دستگیر شدند. همچنین ســارقین بانک ملی شعبه هشت 
بهشت ظرف چند روز طی یک عملیات دقیق دستگیرشدند. 
وی با بیان اینکه تمام نقاط اصفهان درمعرض دید پلیس است، 
از کاهش 56 درصدی سرقت مســلحانه، 22 درصد سرقت 
مغــازه، ۴6 درصد قتــل، ۴3 درصــد آدم ربایــی و افزایش 
35درصدی کشف مشــروبات الکلی و 39 درصدی افزایش 
کشفیات سرقت و 2 درصدی در کشف سالح مواجه بوده ایم. 
وی از کاهش 35 درصدی تصادفات منجر به فوت در برون شهر 

خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخانی، معضل نیروی انتظامی در ســه 
ماهه دوم را برخورد با ناهنجاری هــای اجتماعی عنوان کرد 
که در این راستا با توجه به شــکایات و اعتراضات مردم، بیش 

از 20 تیم با هماهنگی دســتگاه قضائی مامور شــده اند تا به 
مقابله با بــاغ تاالرهایی بپردازند که تبدیل به مراکز جشــن 
و پاتوق های نامناسب شــده اند. وی از اقداماتی جدی برای 
برخورد با ناهنجاری ها و تخلفات صنوف، دســتگیری توزیع 
کنندگان قلیان و برخورد با آلوده کنندگان صوتی سخن گفت و 
درخصوص بخش راهور افزود: حدود 1۴0 هزار تخلف رانندگی 

با دوربین ثبت شده است.
گزارشی از کودک آزاری شبیه به ماجرای »آتنا« در 

اصفهان نداشته ايم
سردار آقاخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان کودک آزاری 
در اســتان اصفهان و آمار بهزیســتی در این زمینه گفت: در 
اصفهان گزارشــی شــبیه به حادثه ای که بــرای آتنا دختر 
پارس آبادی به وجود آمد، نداشته ایم و بیشتر کودک آزاری ها 
توسط بهزیستی و اورژانس 123 پیگیری می شود. وی افزود: 
کودک آزاری تا زمانی که منجر به اتفاق خاصی برای کودک 
نشود، به آن شکل یک جرم محسوب نمی شــود؛ بنابراین از 
دایره اختیارات پلیس خــارج و پیگیری آن در حیطه وظایف 
بهزیستی است؛ اما اگر حوادثی مانند حادثه اخیر برای دختر 
بچه پارس آبادی یا حادثه پاکدشت رخ دهد، پلیس با تمام قوا 

وارد می شود.

افزايش 25 درصدی کالهبرداری يارانه ای
در ادامه، رییس پلیس فتا، با ابراز تاسف از گسترش تهدیدات 
فضای سایبری به خانواده ها، افزایش 25 درصد کالهبرداری 
یارانه ای، ۴3 درصد جرم ســایبری، 55درصد آسیب فضای 

سایبری و 91 درصد آمار کشف را اعالم کرد.
 سرهنگ مصطفی مرتضوی به برداشت های اینترنتی غیرمجاز 
اشــاره کرد که در این مدت، عالوه بر کپــی کارت اعتباری 
شهروندان، بیش از 150 حساب بانکی، تخلیه و فردی با 600 

میلیون تومان برداشت از حساب ها دستگیر شده است.
وی همچنین از دستگیری فروشــنده ای با دستگاه پوز سیار 
خبر داد و گفت: در یک مورد شخصی با دستگاه های پوز اقدام 
به کپی کارت اعتباری کرده و نزدیک به 600 میلیون تومان 
از کارت شهروندان سرقت کرد که با دقت و هوشیاری پلیس 

به سرعت شناسایی و دستگیر شده است.
استان اصفهان؛ رتبه نخست کشف جرم در کشور

سرهنگ ستار خســروی، با اشــاره به طرح مبارزه با جرایم، 
از شناســایی 10 نقطه جرم در اصفهان و کشــف بیش از ۸5 
درصد وقوع جرم و رتبه اول اســتان در کشــف جرم خبر داد. 
وی همچنین از انهدام 5 باند جرایم خشن با انواع سالح، کشف 
اسناد جعل و کاالی قاچاق ســخن راند. سرهنگ خسروی از 
دستگیری یک باند ســرقت در بندر انزلی نیز خبر داد که در 
اصفهان و شهرهای اطراف اقدام به سرقت های متعددی کرده اند 
و اموال مسروقه شامل وجوه نقد و اموال مردم هستند. همچنین 
سارقینی که با نقاب خیریه، پول و طالی زنان سالمند را سرقت 
می کردند، دستگیر شدند. سرهنگ خســروی از دستگیری 
سارقینی با پوشش مامور در شهر بابل، پلمب ۸ طال فروشی و 
3 بانک به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و اخطار به 500 طال 

فروشی خبر داد.
ماشین های شیشه دودی جريمه می شوند

رییس پلیس راهور استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه دودی 
کردن شیشه خودروها جرم است، گفت: امسال 25 هزار خودرو 
به علت دودی کردن شیشه هایشان در استان اصفهان اعمال 
قانون شدند.ســرهنگ رضا رضایی همچنین به اعمال قانون 
برای برخورد با خودروهایی با نصب سیســتم صوتی اضافه بر 
تجهیزات خودرو تاکید کرد و گفت: با هشت هزار خودرو هم 
در این رابطه برخورد شــد. وی افزود: در یک ماه گذشته که 
طرح اعمال قانون در محدوده های پارکومتر آغاز شده، ۴5 هزار 
خودرو اعمال قانون شــدند. میزان مجاز دودی کردن شیشه 
های خودرو بین 30 تا 35درصد است و شیشه ها باید طوری 
دودی شوند که داخل خودرو از بیرون دیده شود؛ در غیر این 

صورت پلیس با خودروی متخلف برخورد خواهد کرد.

باز هم سرعت باال، حادثه ای مرگبار را رقم زد
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، 
متاسفانه پس از برخورد خودروی پراید با موانع ترافیکی و انحراف در بزرگراه آقابابایی، 

یک نفر سرنشین مونث آن در دم جان باخت و راننده راهی بیمارستان شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

ماجرای مشابه»آتنا« در اصفهان نداشته ایم

در نشست مطبوعاتی فرمانده انتظامی استان اصفهان در محل مجتمع مطبوعاتی، گزارش عملکرد سه ماهه 
ســال 96 و اهداف نیروی انتظامی در کنترل و انهدام جرايم خشن، پیگیری جرايم فضای سايبری، ثبت 

تخلفات رانندگی و برخورد با باغ تاالرها با روندی سريع اعالم شد.
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تاریخ
 جنگ و گریز 
در بازار اصفهان

مشروطه خواهی با حاکم شدن استبداد صغیر 
نزدیک بــود  که در نطفه خاموش شــود، اما 
پایمردی مبــارزان و مشــروطه خواهان در اســتان های مختلف 
مانع از تحقق این امر شــد. در اصفهان نهادهای مشروطه با کمک 
سپاه بختیاری، استبدادخواهان را شکســت داده و اصفهان را آزاد 
کردند. جریان نبرد کوچه به کوچه انقالبیون با طرفداران حکومت 
در بازار اصفهان در گــزارش روزنامه جهاد اکبــر مورخ 19محرم 
1327 ه.ق بسیار خواندنی است:»... بالجمله از عصر تا نصفه های 
شب جنود)لشکر( منحوسه اســتبداد ضرب دست و قدرت شصت 
جوانان و دلیران بختیاری را به حس و عیان فهمیدند... شــجاعان 
بختیاری... با اینکه هنوز درست اذن جنگ نداشتند و فقط دفاعی 
می نمودند، بسیاری از سنگرها را از آن ناپاکان تهی کردند و شلیک 
توپ را جلوگیری کردنــد... روز عید خبر می آورند کــه بازار را تا 
نزدیک باغ قلندرها)حدود خیابان حکیم( خالی کرده اند) نظامیان 
حکومت ضد مشروطه اصفهان( و ساعتی نمی گذرد که به میدان 
کهنه می رسد و سربازها به مدرسه صدر رفته، طالب را هم غارت 
کرده اند... دوازده نفر از جان گذشته)فاتحین مشروطه خواه( ... از 
طرف کوچه حاجی عباس گندلی وارد شده، اول چهارنفر سرباز را 
دیده تعاقب می کنند تا نزدیک مسجد نو)بازار نیم آورد( به کوچه 
تاریکی که باالی مسجد واقع است پناه می برند.این فداییان جلوی 
کوچه می ایستند  و شــلیک کرده یک نفر می افتد و سه نفر دیگر 
امان می خواهند. می آیند و تفنگ های خود را تســلیم می کنند و 
تحت الحفظ به مسجدشاه)جامع عباسی( آورده می شوند...نزدیک 
باغ قلندرها، پنج نفر از توی بازار و چهارنفر از بام بازار به جانب سرباز 
شلیک می کنند و تا دم دروازه اشرف)بازار منجم وسرای ساروتقی( 
تعاقب می کنند و بعضی از سربازها می افتند و چون تاریک و اول 
غروب بوده، مجاهدین شــماره افتادگان را ندیده اند... از این وقت 
 دیگر اذن جنگ می یابند و به درســتی جنود اســتبداد را به جزا 

می رسانند.« 

کاروانی خسته و فرســوده را تصور کنید که زخمی از 
شالق باد سرد زمستان یا تب کرده در گرمای هولناک 
تابستان به دروازه شــمالی اصفهان قدیم در طوقچی 
می رسد. دروازه ها را که می گشایند گذرگاهی خاکی و باریک پیش رویشان هویدا 
می شود)کوچه ای که هنوز هم هســت و مقبره صاحب بن عباد در آن واقع شده.( 
از این گذر تنگ و باریک به زحمت عبور می کنند و آنگاه ناگهان وارد مجموعه ای 
تاریخی می شــوند که زحمت و سختی سفر طوالنی شــان را تبدیل به خاطره ای 

شیرین از اصفهان می کند.
بازار بزرگ اصفهان در گذشــته های دور بزرگراهی سرپوشیده و مسقف بوده که 
از شــمالی ترین نقطه اصفهان)دروازه طوقچی( تا جنوبی ترین منطقه آن)دروازه 
حسن آباد( و حتی پس از آن تا ســاحل زاینده رود امتداد داشته است. گذرگاهی 
که کاروانیان و رهگذران اصفهانی را از شــر گرما و سرمای شدید نجات می داده و 

درکانون گرم و تپنده زندگی در اصفهان قدیم وارد می کرده است. 
تاریخ گمشده بازار اصفهان

از بازار بزرگ اصفهان در دوره ســلجوقیان چندان اطالعی در دســت نیست. تنها 
 گزارشی از مافروخی در کتاب محاســن اصفهان در این زمینه اندکی راهگشاست:

»... و بازارهای میان شهر، هر بازاری از روی قیاس، سقف و صحنش زمین و آسمان... 
و به نسبت کثرت نعمت و انبوهی بهشت و بهشتیان و از غلبه مردم و تردد ایشان، هر 
چهارسویی عرصه عرصات... بر در هر دکان طرایف بغداد و خزهای کوفه و دیبای روم 
و شرب مصر و جواهر بحرین و آبنوس عمان و عاج هندوستان و تحفه های چین و 
پوستین های خراسان و چوبینه های طبرستان و پشمینه ها و گلیم های آذربایگان 

و گیالن و فرش های ارمن از زیلو و قالی و هرچه بدان ماند از ظروف و اوهانی و فرش 
و اثاث و امتعه و ...«. فهرســت اجناس این بازار جالب توجه است، اما زبان مغلق و 

پیچیده اش اندکی گیچ کننده است.
 حدود یک سده پیش از این گزارش، ناصرخسرو با زبانی ساده تر بازار بزرگ اصفهان 
را پایان دوره آل بویه اینطور توصیف می کند:» اندرون شهر همه آبادان که هیچ از 
وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار  و بازاری دیدم از آن صرافان که اندر او دویست مرد 
صراف بود و هر بازاری را دربندی و دروازه ای و همه محلت ها و کوچه ها را همچنین 
 دربندها و دروازه های محکم و کاروانســراهای پاکیزه بود و کوچه ای بود که آن را

 کوطراز می گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر یک حجره داران 
بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم یک هزار و سیصد خروار بار 
داشتند که در آن شــهر رفتیم هیچ بازدید نیامد که چگونه فرو آمدند که هیچ جا 

تنگی موضع نبود و نه تعذر مقام و علوفه.« 
از شکوه صفوی تا زوال قاجاری

اما شــاید دوران اوج بازار اصفهان در زمان صفویه رقم خورده باشــد. دوره ای که 
اصفهان در قامت پایتخت صفویان، به اوج شــکوه و ثروت می رســد. گزارشــات 
گردشگران خارجی از بازار اصفهان در این دوره حیرت انگیز است. شمار کاروانسراها 
و مدارس و مساجد و تیمچه های بازار اصفهان در این زمان به بیشترین رقم خود در 
طول تاریخ می رسد، اما با سقوط صفویه اصفهان رو به زوال می رود و بازار بزرگ آن 
نیز دچار رکود بدی می شود. پس از اغتشاشات افشاریه و زندیه در دوره قاجار بازار 

اصفهان دوباره نیمه جانی می یابد و کسب و کارش رونق می گیرد.
 گزارش کلود آنــه از اواخر دوره قاجــار و اوایل دوره پهلــوی اول چنین رونقی را 
نشــان می دهد:»فعالیت خارق العاده و شــدیدی در بازار اصفهان متمرکز شده. 
 بازارهای اصفهان نیز عموما تنگ اســت و تاق های قوســی شــکل آن را پوشانده 
اســت. به همین جهت نیز وقتی یک خارجی برای اولین بار قــدم به بازار اصفهان 
یا تهران یا هر بــازار ایرانی دیگری می گــذارد قبل از هر چیــز تاریکی فضای آن 
برایش ناخوشــایند جلوه می کند. ولی چــون چند دقیقه ای گذشــت و کم کم 
چشمش به تاریکی عادت کرد از فعالیتی که در همین فضای تاریک حکم فرماست 
 دچار حیرت مــی شــود.صنعتگران و هنرمنــدان فعال اصفهــان در همین فضا 

سرگرم کار هستند. 
در بازار آهنگرها و مســگرها صــدای ضربات چکش بر صفحات مســی و قطعات 
 آهنی که انعکاس آن در زیر ســقف کوتاه بازار صدا را تشــدید می کند کر کننده 

است.«
تاق های گنبدی شکل، چهارسوق ها، راســته ها، تیمچه ها، سراها و کاروانسراها، 
مســاجد و مدارس و دارالشــفا و حمام همه و همه از عناصر اصلی یک بازار ایرانی 
است که برای گردشگر اروپایی غریب و جذاب به نظر می رسد. این عناصر عمیقا با 
ماهیت و روح فرهنگ ایرانی عجین شده است. کلود آنه در ادامه بازدیدش از بازار 
اصفهان به سراغ بازار فرش فروش ها می رود:»...در هر گوشه آن در داخل دکان ها 
 و کاروانســراهای دو طرف صدها قطعه فرش کوچک و بزرگ روی  هم انباشــته 

است. 
بیشتر این فرش ها را با کاروان های شــتر از والیات و شهرهای دور و نزدیک آورده 

اند. از کرمان ویزد گرفته تا همدان و بلوچســتان و حتی افغانستان...«. کلود آنه در 
ادامه از بازارهایی دیدن می کند که دیگر وجود ندارد و حجره های آن در گذر زمان 
تغییر کاربری داده اند:»... اکنون به بازار ســراج ها رسیده ایم. در اینجا انواع زین و 

برگ اسب ها و همچنین زین های کوچک مخصوص االغ و ...شتران را می سازند. 
بعد به بازار عطاران می رویم که در جلوی پیشخوان دکان های آن قدح های بزرگ 
و عالی قدیمی پــر از انواع گل و گیاه ها به رنگ های گوناگون ســفید و زرد و آبی و 

بنفش چیده اند. 
بعضی از این داروهای گیاهی ایرانی اســت و بعضی را از چین آورده اند. بوی عطر 
گیاهان با بوی تند ادویه هندی فضای بازار را انباشــته و ترکیب این بوها با رایحه 
غذاهای محلی دکان های خوراک پزی سرتاسر بازار، بوی نامطبوعی که تحملش برای 
ما دشوار است به وجود آورده...«. شــاید عیب از کلود آنه بوده! زیراکه بوی مطبوع 

غذای ایرانی هر ذائقه ای را به اشتها می اندازد. 
به گزارش مادام دیوالفوآ که در دوره قاجار از خوراکی های بازار اصفهان تهیه کرده 

توجه کنید:»... بازار در این فصل منظره نشاط آوری دارد. 
هلوهای درشت پر آب مانند کوهی روی هم چیده شده و لیموهای شیرین هرمی 
تشــکیل داده اند. خربزه و خیار و هندوانه راه عبور را مســدود کرده اند مخصوصا 
هندوانه های شکافته عقیق رنگ و پر آب و خوش طعم که عابرین گرما دیده و تشنه 

را به طرف خود دعوت می کنند. 
 بادنجان فراوان روی زمین ریخته و در باالی آنها ســبدهای انگور می درخشــند. 
 دکان های بقالی و عطاری با دکان های میوه فروشــی رقابت مــی کنند...ظروف 
شیشه ای درازی هم پر از فلفل و زعفران و سایر ادویه هستند که حتما باید در اغذیه 

ایرانی داخل شوند...« 
ســپس اوطعم کباب بازار اصفهان را هم می چشــد:»...ما را به اتاقــی بردند که 
هوای آن خنک و مطبوع بود. مســتخدمین از دکان کباب پــزی بازار کباب معطر 
و لذیذی در الی نان آوردند. ترشــی هــم مرکب از بادنجان های ریــزه و آلوچه و 
گردوی نارس و غیره در پهلوی آن بود. ایرانی ها از این نوع ترشــی در موقع صرف 
 غذا  زیــاد می خورند. بــه خصوص در فصل تابســتان که مهیج اشــتها و مطبوع

 است.« 

خویش را گر بشکنی بازار پیدا می شود...
بازار اصفهان یکی از نمونه های بی همتای تلفیق فرهنگ و معماری با سبک زندگی در مشرق زمین است 

درنقاشی که اوژن فالندن، گردشگر و نقاش فرانســوی از بازار اصفهان در عصر قاجار ترسیم کرده، 
راسته بازار قیصریه به خوبی مجسم شده است. سکوهای مقابل حجره ها، لباس ها، تزئینات در و دیوار، 
معماری بنا و تعامالت انسانی در بازار بزرگ اصفهان در این نقاشی تاریخی به خوبی به چشم می آید.     

 زنان شــاعر در ایران زمین شــاید به تعداد انگشــتان دســت باشــند و»رشــحه« یکی از بهترین
 آنهاست. 

شاید دور از انتظار نباشد با وجودی که از دوران قاجار زمان زیادی گذشته، اما به پاس کمک به فرهنگ 
و هنر ایران خیابانی به نام او واقع در خیابان جی قرار دارد. نامش بیگم بود و اشــعار، همچون آب از ذهنش تراوش می کرد. شاید 
به همین دلیل برای خود رشحه را به عنوان تخلص برگزید. وی از شــاعران دوران قاجاریه است. پدرش هاتف اصفهانی است که 
معروف ترین ترجیع بندهای ادبیات فارســی را دارد. پس از واقعه شوم حمله افغان ها  در ســال 1135ه.ق، عالوه برخرابی های 
بی بازگشــت ابنیه، قحطی و هجرت و مرگ اهل فرهنگ و ادب اتفاق افتاد و تا بعد از زمان نادر شاه نیز ادامه داشت. در زمان کریم 
خان زند یعنی از ســال 1163ه.ق تا 1193ه.ق فرصتی بود که تا حدی فرهنگ مهجور مانده کمــی به خود آید و هاتف اصفهانی 

محصول همان دوره است. 
وی تا سال 1198ه.ق به عالم فرهنگ و هنر خدمت کرد و پس از فوت در قم به خاک ســپرده شد. در اواخر عمر در سه شهر قم و 
اصفهان و کاشان رفت و آمد می کرد. هاتف از دوســتان آذر بیگدلی بود و با او در سال 1188ه.ق از اصفهان به قم رفته و سپس به 
کاشان مهاجرت کرد و در سفر مجددش به قم جان به جان آفرین تسلیم کرد.آنچه در مورد رشحه جالب توجه است این است که 

کل خانواده وی شاعر هستند. 
عالوه بر پدرش هاتف، پسر رشحه میرزا احمد که تخلص او »کشته« اســت. برادرش سید محمد نام دارد که تخلص او »سحاب« 
است. شوهرش نیز میرزا علی اکبر، متخلص به »نظیری«  اســت و همگی از شاعران خوب قاجار هستند. رشحه در کاشان ازدواج 

کرد و در همان جا سکنی گزید. 
در غزلیات و قصاید به جا مانده از او مدح دختران و پســران فتحعلی شــاه هم دیده می شــود. گفته می شــود وی دارای دیوان 
 شــعر بزرگی بوده که اکنون در دسترس نیســت. برخی از اشــعار به جا مانده از رشــحه در دیوان هاتف به صورت ضمیمه درج 

شده است.
پــی وصــل تــو مـا را زور و زری نـیـســت                نـگـاه حــســرتــی داریـم و آهـی

به مقصد پی برم کی رشحه چون نیست                            به غیر از بخت گمره، خضر راهی
تاریخ دقیق مرگ رشحه این شاعر زن ایرانی مشخص نیست ولی طبق گفته ها وی تا سال 1231 ه ق هنوز زنده بوده است.

عکس روزمحفل خانوادگی شعرا
چهارسوق

بازدید از یک کارخانه چهارصدساله
در بــازار بــزرگ 
اصفهــان بناهــای 
شــگفت انگیزی وجــود دارد که شــاید 
 بیشتر اصفهانی ها از وجود آنها بی اطالع 

باشند. 
یکی از این بناهای ارزشمند و بی همتا در 
بازار زرگرها واقع شده. شــما کافی است 
پیش از ورودی به بــازار قیصریه وارد بازار 
قنادها شــوید و پس از عبور از مدرسه مال 
عبدا... و چهارسوق شــاهی، خودتان را از 
راسته بازار مخلص به بازار زرگرها برسانید. 
حــاال در میانه ایــن مجموعه تازه ســاز، 
یک در بسیار کوچک شــما را وارد دنیای 
چهارصدسال پیش می کند. چندین پله تا 
کف عصارخانه شاهی فاصله بیشتر نیست. 
یک بنای تاریخی و بســیار کاربردی که تا 
همین چند دهه پیــش هم افتان و خیزان 
به فعالیتــش ادامه می داده اســت. اولین 
چیزی که در این مکان به چشــم می آید 
کنده های غول آسای درخت است که در 
میان زمین و هوا معلق هستند. درختانی که 

گفته می شود از چنارهای قطور چهارباغ 
بوده و چندین تن وزن دارد. این وزنه های 
عظیم الجثه در حقیقت فشــار الزم برای 
روغن گیری از دانــه های گیاهی را در این 

عصارخانه فراهم می کرده اند. 
روغنی که سوخت اصلی چراغ های مردم 
قدیم بوده. وسط عصارخانه به کمک ماکت 
انسان و حیوان، نحوه روغن گیری به وسیله 
سنگ آسیا را بازسازی کرده اند که در نوع 
خود جالب توجه است. این عصارخانه در 
قدیم بسیار بزرگ تر از این بوده ولی امروزه 
بخش هایی مانند بارانداز آن از بین رفته و 
تنها صحن اصلی و طبقــه دوم باقی مانده 

است. 
در این طبقه در قدیم عالوه بر انبار کردن 
روغن های به دست آمده، دانه های گیاهی 
را در جریــان مراحل روغن گیری ســرخ 
می کرده اند و یکی از دالیلی که سقف های 
این بنا دود زده و ســیاه به نظر می رســد 
هم همین نکته اســت؛ البته این سیاهی 
نه تنها زننده نیست که عصارخانه شاهی 

را بســیار دلپذیر هم می کنــد. انگار که 
مستقیم در ماشین زمان پا گذاشته باشی. 
امروزه با تبدیل شــدن این مکان به موزه 

اتاق های جانبی آن به پاتوق های جذابی 
 نظیر گالری به صرف موسیقی زنده تبدیل 

شده است.  

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

»گاهــی در ضمن راه ســردر 
کاروانســرا یا مســجدی آشکار 
شده، از آن روشــنایی به درون 
 بازار می تابد ولی دوباره تاریکی شدیدی جای آن را 

می گیرد. 
در یک فضای کوچک که به وسیله پنجره ای طالیی 
نیمه پنهان است)سقاخانه(، مردی دیده می شود که 
ریش هایش سفید و ظاهرا صد ساله است و ده دوازده 

زن سیاهپوش دایره وار دور او را گرفته اند.
 این شخص درویش مقدس و نگهبان چشمه عجیب 
کوچکی اســت که از درون ســنگی در پشت این 
پنجره زیبا می جوشد. مرد مزبور جام های برنجینی 
را از آب پر کرده و با دســت های خشکیده خود از 
الی پنجره به نوبت در اختیار خانم ها می گذارد... 
همه این حوادث در فضای نیمه تاریک بازار اتفاق 

می افتد«)سفری به اصفهان- پیرلوتی(

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

یک پیمایش چهارصدساله از 
جامع عباسی تا شیخ لطف ا...

. نزدیــک تریــن جــا بــه مســجد  . .«
شاه)مسجدجامع عباسی( بازار صحافان است. 
کار اصلی وراقان جلد کردن کتاب می باشد، اما در ایران صحافان 

مرکب، قلم تراش، قلم، کاغذ، قلمدان و دوات نیز می فروشند. رسم 
وراقان بر این است که عصر پنجشنبه میان خود یکی را به قید قرعه 
انتخاب می کنند تا روز جمعه که روز استراحت مسلمانان می باشد 
و همه دکان ها تعطیل است، او دکانش را برای رفع نیازمندی های 
 مردم بگشــاید و خوشــبخت کســی اســت که قرعه بــه نام او

 زده شود.
 زیرا روز جمعه تعطیل اســت و عده زیادی از مردم برای گزاردن 
نماز به مســجد می روند فروش وی در آن روز تنها، از فروش یک 
ماهش نیز فزون تر می باشد.پس از بازار صحافان راهی که از سمت 
چپ به طرف قصر سلطنتی می رسد بازار صندوق سازان است که 

امتدادش به گوشه میدان می پیوندد. 
در آنجا دو کاروانسرایی بزرگ اســت که مطبخ نامیده می شوند 
زیرا در یکی از آن دو، آشــپزخانه های شاه مســتقر است و یکی 
از آنها قصاب خانه کاخ ســلطنتی اســت؛ افزون بر این کشتارگاه 
نیز می باشد. پرندگانی که در آشــپزخانه شاهی به کار می رود را 
در آنجا نگهداری می کنند.در سمت راســت در مسجد شاه بازار 
سراجان است. در آنجا زین سازان که در ساختن زین و یراق های 
زیبا و پردوام مهارت در خورآفرین دارند متاع خود را به خریداران 
عرضه می دارند. بازار ســراجان تا گوشه میدان شاه)نقش جهان( 
ادامه دارد و کاروانســرای مقصــود عطار)عصار( در این رســته 
بازار اســت و نزدیک آن کاروانســرای برنج فروشــان می باشد و 
 مســافران بغدادی غالبا در آنجا فرود می آیند و ســکونت اختیار 

می کنند.
 پس از آن بازار طناب بافان و بعد بازار خراطان است که به عمارت 
ساعت)عمارتی که در نزدیکی مسجد شیخ لطف ا... بوده و ساعت 
بزرگی در آن کار می کرده( می رســد و به دنبال آن بازار حالجان 
است که تا مسجد صدر)شیخ لطف ا...( ادامه دارد. کنار این مسجد 
مدخل دو کاروانسرای بزرگ اســت که یکی گلپایگان و دیگری 
حالجان نام دارد. به فرمان شاه عباس کبیر در انتهای این مسجد 
صدر)شیخ لطف ا...(کاروانسرای قپانی بر پا شده تا کشاورزان که 
پنبه به شــهر می آورند به راحتی بتواننــد کاالی خویش را وزن 
کنند. متصل به مســجد، ســر در کاخ صدر اعظم محمد مهدی، 
و کاخ برادرش شــیخ االسالم می باشــد و این دو کاخ یک سردر 
دارد. مسافتی باالتر مدرسه ای است همنام مسجد صدر )مسجد 
 شــیخ لطف ا... فعلی( ایــن دو را بانی واحدی همزمان ســاخته 

است. 
بر سردر و باالی برخی ایوان ها و حجره های این مدرسه کتیبه هایی 
متضمن پند و اندرزهای سودمند و گفته های بلند نقش شده که 
برخی از آنها بدین مضمون است:»ســنگ بدخشــان بر اثر تابش 
مداوم آفتاب به لعل مبدل می شود/ چندان که می توانی و فرصت 
داری دانش بیاموز از آنکه علم اگرچه ناقص باشــد از جهل کامل 
برتر است/ در برکندن ریشــه های نهال بدی از زمین ضمیر خود 
شــتاب کن، و درنگ روا مدار، و این کار را از تازه جوانی به پیری 
مینداز/ اگــر بر این بــاوری و می گویی بدی چنــدان و چنان در 
دلت ریشــه دوانده که برکندنش اکنون سخت دشوار است، پس 
 از آنکه بر اثر گذشت زمان ریشــه اش بیشتر و قوی تر شد چگونه 
برمی کنــی؟«. کنار مدرســه گذرگاهی زیر زمینی اســت که به 

قلعه)طبرک( می پیوندد.« )سفرنامه ژان شاردن(

زاینده رود
بازار بزرگ اصفهان در گذشته های دور بزرگراهی 

سرپوشــیده و مسقف بوده که از شــمالی ترین نقطه 
اصفهــان)دروازه طوقچی( تا جنوبــی ترین منطقه 
آن)دروازه حســن آباد( و حتی پس از آن تا ســاحل 

زاینده رود امتداد داشته است

مهرداد
 موسوی خوانساری

چشمه جادویی در بازار اصفهان

زاینده رود
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کار دروازه بان سپاهان به عمل کشید 
 مهدی امینی ، دروازه بان سپاهان که از گچ گرفتن دستش نتیجه 
الزم را نگرفت به ناچار یک هفته مانده به آغاز لیگ هفدهم زیر تیغ 

جراحان رفت.

ذوب آهن در آستانه دربی اصفهان، آمادگی باالیی از خود به نمایش 
گذاشته است.

تیــم ذوب آهن که موفق شــد در 
دیداری تدارکاتــی مقابل تیم 
ملی ازبکســتان بــه پیروزی 
برســد، چهارمین بــرد خود 
در بازی های دوســتانه پیش 
 از شــروع فصل هفدهم را ثبت

 کرد.
ذوبی هــا پیــش از ایــن مقابــل 
تیم امید خود، گل ابریشــم و مانیســا اســپور به پیروزی رسیده 
بودند و با پیروزی مقابل ازبکســتان و ثبت ۴ پیروزی از ۴ دیدار 
تدارکاتی، آمادگی باالی خود را به نمایش گذاشتند.شــاگردان 
قلعه نویی قرار اســت امروز در آخرین بازی غیررسمی خود پیش 
از شــروع فصل در دربی اصفهــان به مصاف ســپاهان بروند که 
اگر این دیدار را هم با موفقیت پشــت ســر بگذارند، با روحیه ای 
مضاعف لیگ برتر را شــروع خواهند کرد. سبزپوشــان اصفهانی 
پنجشنبه ۵ مرداد در هفته نخست رقابت های لیگ برتر در بازی 
 افتتاحیه لیگ برتر، میهمان ســیاه جامگان در مشــهد خواهند

 بود.

آمادگی باالی شاگردان قلعه نویی 
در آستانه دربی دوستانه اصفهان

چند روز قبل و بعد از آنکه اخبار منتشــر شــده درباره بازگشت 
احتمالی صبای قم به لیگ برتر منتفی شد، 
شایعه شد که امتیاز این باشگاه منحل 

می شود. 
خبری که اگر چه هنوز به صورت 
رســمی تایید نشــده، اما صبا 
اصال حال و روز خوبــی ندارد. 
خبرگــزاری مهر در گزارشــی 
آخرین وضعیت این تیم را بررسی 
کرده و نوشــته: بسیاری از تیم های 
لیگ یکی و یا الاقل همــه تیم های مدعی 
صعود در این مسابقات، مدت هاســت مربیان خود را شناخته اند، 
با بازیکنان مورد نظر قرارداد بسته، تمرینات خود را شروع کرده و 

حتی اردوهای پیش فصل خود را هم رفته اند. 
خیلی از این تیم ها بازی های تدارکاتیشــان را پشت سر گذاشته  
و این در حالی اســت که »صبــا«ی قم نه تنها هیــچ یک از این 
مراحل را پشــت سر نگذاشــته اســت، بلکه حتی ارکان ابتدایی 
خود و کادر فنی اش را هم نمی شناســد. تعداد زیادی از بازیکنان 
فصل گذشــته این تیم از آن جدا شــده و به تیم هــای دیگری 
پیوســته اند و حتی در صورتی کــه همین امروز هــم صبایی ها 
دســت به کار شــده و مربی خود را انتخاب کنند، بستن یک تیم 
 مدعی برای بازگشت به لیگ برتر کاری سخت و تقریبا غیر ممکن

 است.

سکوت خبری در قم؛

کسی از صبا خبر ندارد

منهای فوتبال

  رییس هیئت هندبال استان اصفهان:

شهرداری کاشان هنوز انصراف 
خود را اعالم نکرده است

رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان گفت: باشــگاه 
شهرداری کاشــان تا کنون انصراف خود را از حمایت 
از تیم هندبال در جام باشگاهای آسیا به صورت کتبی 
به فدراسیون هندبال و هیئت هندبال استان اصفهان 

اعالم نکرده است.
سیدحسن افتخاری در مورد انحالل باشگاه شهرداری 
کاشان که در لیگ برتر هندبال نیز تیمداری می کرد، 
اظهار کرد: تصمیم گیرنده امور شهرداری ها شورای شهر 
است. سال گذشته شهرداری کاشان مبالغ هنگفتی در 
بخش ورزش قهرمانی در رشــته های مختلف هزینه 
کرد، اما امسال شورای شهر کاشان تصمیم گرفته در 
بخش همگانی هزینه کند و در ورزش قهرمانی فعالیتی 

نداشته باشد.
وی ادامــه داد: از آنجایی که تیم هندبال شــهرداری 
کاشان فصل گذشــته قهرمان لیگ برتر شد و سهمیه 
حضور در باشگاه های آســیا را نیز کسب کرد باشگاه 
شهرداری کاشــان به این نتیجه رســید که از طریق 
اسپانسر و با نام دیگری این تیم را برای حضور در جام 
باشگاه های آســیا حاضر کند، اما چون تیم متعلق به 
شهرداری کاشان بوده دست اندرکارش هم شهرداری 

کاشان است.
رییس هیئت هندبال اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر مســئوالن شهرستان کاشــان و اداره ورزش و 
جوانان این شهرستان در تالش هستند تا برای حضور 
این تیم در جام باشگاه های آسیا حامی مالی پیدا کنند.

افتخاری بیان کرد: زمانی که باشگاه شهرداری کاشان 
رسما و به صورت کتبی عدم حضور تیم هندبال خود را 
به هیئت هندبال استان اصفهان و فدراسیون هندبال 
اعالم کند اســتان اصفهان نیز باید به دنبال شــرایط 
ویژه ای برای حضور این تیم در جام باشــگاه های آسیا 
باشد، اما هنوز باشگاه شهرداری کاشان مکاتبه کتبی با 
هیئت هندبال استان اصفهان و فدراسیون در خصوص 
عدم حضورشان نداشــته و این موضوع تنها یک بحث 
داخلی شورای شهر کاشان و باشگاه شهرداری کاشان 

بوده است. آنها باید انصراف خود را کتبا اعالم کنند.
رییس هیئت هندبال اســتان اصفهــان تصریح کرد: 
از نظر ما در حال حاضر شــهرداری کاشــان نماینده 
ایران در جام باشگاه های آسیاست و هم اینکه سهمیه 
 اســتان اصفهان در مســابقات لیگ برتر ســال ۹۶ را

 دارد.

با صعود پانیونیوس به مرحله بعدی لیگ اروپا، یاران مسعود 
شجاعی و احسان حاج صفی حریف مکابی اسراییل شدند. 
اتفاقی که اگر چه به عقیده رســانه های یونانی می تواند 
چالش بزرگی برای دو بازیکن ایرانی پانیونیوس و همچنین 
این باشگاه باشد اما سایت پانیونیوس چند روز قبل در بیانیه 
ای از دو بازیکن ایرانی اش حمایت کرد و گفت به تصمیم 
آنها درباره بازی نکردن با حریف اسراییلی احترام می گذارد.

تیم های فوتبال پاناتینایکوس یونان و آلکمار هلند بامداد جمعه 24
در دیدار تدارکاتی رو در روی هم قرار گرفتند که با برتری 2 بر 

یک میزبان پایان یافت. 
علیرضا جهانبخش، ملی پوش ایرانی که در ترکیب اصلی تیم 
آلکمار به میدان رفته بود در دقیقه 3۵ این بازی دربرخوردی 
ناخواسته با مدافع تیم حریف مصدوم شــد وهمین  به دلیل  

جای خود را به سانتوس داد.

مهدی قائدی که امســال به استقالل پیوسته با مشکل 
زندگی در تهران مواجه شــده اســت. در این راســتا 
منصوریان چندین مرتبه به بازیکن جوانش تاکید کرده 
که اگر می تواند خانواده اش را به تهران بیاورد تا تنهایی 
زندگی نکند چرا که سرمربی استقالل قطعا اجازه تنها 
زندگی کردن را به قائدی نمی دهد و این بازیکن باید در 

هتل یا کنار دیگر آشنایانش اسکان داشته باشد.

مهاجم تیم ملی ایران مصدوم شددردسر قائدی! چالشی که دیگر چالش نیست

مجتبی جباری، بازیکن با تجربه تیم استقالل شــاید در اوج آمادگی 
قرار نداشته باشد، اما الاقل مصدوم هم نیست و این امکان را دارد که در 

فرصت زمانی منطقی آمادگی بدنی اش را هم به دست آورد. 
جباری یکی از بی ســر و صدا تریــن و فعال ترین دوران بدنســازی 
فوتبالی اش را در ارمنســتان همراه با دیگر آبی پوشان تجربه کرد و در 
دیدارهای تدارکاتی تیمش نیز دقایقی پا به توپ شد تا بر سالمتش صحه 
گذاشته باشد.هافبک با تجربه آبی پوشان در گفت وگویی دوستانه به 
مربیان تیمش هم گفته است که تاکنون بدنسازی به این سختی و با این 
جدیت نداشته است و این اولین باری بود که در یک دوره کامل بدنسازی 
شرکت کرده و حتی فشار مضاعفی نســبت به دیگر هم تیمی هایش 

متحمل شده است.

کارلوس کی روش برنامه های زیادی بــرای موفقیت تیم ملی در جام 
جهانی در نظر گرفته؛ حتما می دانید که  سرمربی تیم ملی دستیارانش 
را به روسیه فرســتاده تا بهترین کمپ تمرینی ممکن برای تیم ملی را 

پیدا کنند. 
فارس از قول یک سایت خارجی نوشته که این کار کی روش از آنجایی 
اهمیت پیدا می کند که پیش از این تیم ملــی آلمان از طریق انتخاب 
زودهنگام کمپ تمرینی اش به موفقیت رســیده بود. داستان به جام 
جهانی 201۴ برمی گردد که یواخیم لــو و همکارانش بهترین کمپ 
تمرینی ممکــن در برزیل را برای تیمشــان در نظر گرفتنــد و  بعد از 
دســتیابی به مقام قهرمانی، اقدام مهم ژرمن ها به عنوان یکی از عوامل 

سرنوشت ساز در فتح جام عنوان شد.

اعتراف بزرگ جباری 
نزد کادر فنی استقالل

نسخه آلمانی کی روش 
برای تیم ملی

خبر روز

فاجعه روز

تیم اصفهانی برای فوتسال ایران آبروداری می کند؛

استارت گیتی پسند برای قهرمانی در آسیا
باشگاه های فوتسال آسیا عصر امروز با برگزاری دیدار این تیم با  سمیه مصور رقابت تیم گیتی پسند اصفهان در هشتمین دوره مسابقات جام 
شنزن چین آغاز می شود. تیم فوتسال گیتی پسند که با قهرمانی در رقابت های لیگ 
برتر ایران، به عنوان نماینده کشورمان راهی مسابقات جام باشگاه های آسیا می شود، 
در گروه c این مسابقات با تیم های شریکر اوســاکا )ژاپن( و شنژن نانلینگ تیالنگ 
)چین( هم گروه شده است.گیتی پسند نخستین تیم ایرانی است که سومین حضور 
خود در این مســابقات را تجربه می کند و قهرمانی این تیم می تواند اولین موفقیت 

باشگاهی ایران پس از پیکارهای جهانی کلمبیا لحاظ شود.
اولین  حضور این تیم به ســومین دوره مسابقات فوتســال جام باشگاه های آسیا  بر 
می گردد که در کشور کویت برگزار شد و  تیم گیتی پسند که در آن سال نیز علیرضا 
افضل را روی نیمکت خود داشت. در دیدار فینال، اردوس ازبکستان را مغلوب کرد و 
بر سکوی قهرمانی ایستاد.به فاصله یک سال بعد، گیتی پسند یک بار دیگر به عنوان 
نماینده ایران و مدافع عنوان قهرمانی راهی مسابقات باشگاهی قاره کهن شد که در 
این دوره رضا لک روی نیمکت تیم اصفهانی نشســته بود.تیم گیتی پسند در دیدار 

فینال به مصاف تیم چونبوری تایلند رفــت که در وقت قانونی به 
تساوی رســید، اما در فینال نتیجه را به حریف واگذار کرد تا 

به نایــب قهرمانی بســنده کند.تیم گیتی 
پسند در ســومین دوره حضور خود در 
رقابت های فوتســال جام باشگاه های 
آســیا می تواند بــا ایســتادن روی 

سکوی اولی سومین قهرمانی 
اصفهانی ها در این رقابت ها 
را امضــا کنــد؛ چراکــه 

تیم های اصفهانی تجربه دو 
قهرمانی در این مســابقات را 
یدک می کشــند، در اولین 
دوره پیکارهــای فوتســال 
جام باشــگاه های آسیا  که 
در سال 2010 به میزبانی 
اصفهان برگزار شــد  تیم 
فوتسال فوالد ماهان دیگر 
تیم اصفهانی که به عنوان 
نماینده کشورمان در این 
رقابت ها حاضر شــده بود 

در دیدار نهایی به مصاف الســد قطر رفت و با غلبه بر این تیم، اولین جام قهرمانی را 
برای فوتسال اصفهان به ارمغان آورد.

هشتمین دوره مســابقات جام باشگا ه های آســیا درحالی عصر امروز برای نماینده 
اصفهان  آغاز می شود که این تیم که  علیرضا افضل را دوباره  به خدمت گرفته است، 
تمرینات خود را برای حضور در لیگ برتر و جام باشگا ه های آسیا  زودتر از سایر تیم ها 
آغاز کرد و با کســب  دو برد متوالی  و یک تساوی راهی بازی های آسیایی شد و حاال  
در گروه مقدماتی دیدارهای دشواری با نمایندگان چین و ژاپن دارد، اما برای تیمی 
که با هدف قهرمانی پای به این رقابت ها می گذارد، نام حریفان مهم نیست.فوتسال 
نصف جهان در انتظار هت تریک قهرمانی در قاره کهن است و ورزش دوستان اصفهانی 
امیدوارند گیتی پسند از عهده ماموریتی که بر دوشش گذاشته شده، به خوبی بر بیاید.

فقط به دنبال قهرمانی در آسیا هستیم
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در خصوص میزان آمادگی تیم فوتسال گیتی پسند 
برای حضور در جام باشگاه های آسیا اظهار داشت: بازیکنان ما چه از نظر بدنی و چه 
از نظر تاکتیکی در آمادگی کامل به سر می برند و بازی هایی که در لیگ برتر فوتسال 

انجام دادیم، بازی های تدارکاتی بسیار خوبی بود.
علیرضا افضل افزود: همه تیم های حاضر در این رقابت ها قوی هســتند، بازی اول با 
تیم شنزن چین است و بســیار مهم است که از این 
 بازی نتیجــه الزم را بگیریم که صعودمان قطعی 

شود.
سرمربی تیم گیتی پسند ادامه داد: مشابه بودن 
کف پوش سالن 2۵ آبان به محل برگزاری 
بازی های آسیا به بازیکنان ما بسیار 
کمک کرد تا از یک آمادگی روحی 

و روانی برخوردار شوند.
افضــل در پایــان بــا اشــاره به 
بازی هــای لیگ برتر فوتســال گفت: 
مشــکل خاصی در خط دفاعــی نداریم، 
چند بازیکن جدید به تیم اضافه شده اند 
و هماهنگــی کامل آنهــا زمان بر بود، 
بازیکنان حاضــر در تیم تجربه حضور 
در جام باشگاه های آســیا را دارند و 
از این نظر مشــکل خاصــی نداریم 
 و فقط به دنبال قهرمانی در آســیا 

هستیم.

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول مدعی شد که کوتینیو برای فروش 
نیست و آنها قصد فروش ســتاره برزیلی را 

ندارند.
لیورپولــی ها پیشــنهاد بارســا 
برای جــذب ســتاره برزیلی را 
رد کــرده انــد. آبــی اناری ها، 
کوتینیو را به عنوان جانشــین 
اینیســتا می شــناختند ولــی 
لیورپول بــه هیچ وجــه مایل به 
فــروش او نیســت و قــراردادش 
را نیــز اخیرا تمدیــد کرده اســت و حال 
 کلوپ نیز بر ایــن موضوع تاکید کرد که قصد فــروش کوتینیو را

 ندارد.
 او گفت:» حرفی برای گفتن در این مورد ندارم. بله کوتینیو برای 
فروش نیست. او هنوز جوان اســت و می تواند پیشرفت کند. من 
تعجب نمی کنم که باشــگاه های زیادی خواهان جذب او هستند 
ولی ما باشگاهی نیستیم که بازیکن بفروشیم. ما می خواهیم گام ها 

را در کنار هم برداریم و کنار هم بازی کنیم.«
 الالنا نیز دربــاره کوتینیو گفت:» او بازیکن بزرگی اســت. برایم 
عجیب نیســت که باشــگاه های دیگر به دنبال جذب او هستند. 
مطمئنم که او در اینجا خوشــحال اســت. فیلیپه جزو بازیکنان 
خاص است. دلیلی نمی بینم که نتوانیم در لیورپول دستاوردهای 

بزرگی کسب کنیم.«

کلوپ: »کوتینیو« در لیورپول 
می ماند

فوتبال جهان

ســتاره آلمانی آرسنال با افزایش دســتمزد خود، قراردادش را با 
توپچی های لندنی تمدید می کند.مســعود 
اوزیل، هافبک ترک تبار و آلمانی تیم 
آرسنال، در آستانه تمدید قرارداد 
با این تیــم قــرار گرفت.اوزیل 
که هفتــه ای 1۵0 هزار پوند از 
توپچی ها حقوق می گیرد، اخیرا 
با پیشــنهاد دریافت 280 هزار 
پوند در هفته مواجه شــد و قصد 
دارد قراردادش را با قرمزهای لندنی 

تمدید کند.

با افزایش چشمگیر دستمزد هفتگی؛

ستاره قرمزها ماندنی است!

 سایت رسمی فدراسیون جهانی کاراته در بررسی خود از شانزدهمین 
دوره رقابت های قهرمانی آســیا، ایران را با عنــوان »امپراتور جدید 

آسیا« مورد تمجید قرار داد.
در این گزارش که بخشی از آن روی خروجی سایت فدراسیون کاراته 
ایران قرار گرفته آمده اســت: »جدیدترین سالطین کاراته آسیا در 

که در شهر آســتانه قزاقستان مسابقات هیجان انگیز آسیایی 
کردند. این مسابقات سرشار برگزار شــد تاج گذاری 

و هیجــان انگیــز کاتا و از لحظات به یادماندنی 
که جدیدترین کومیته بود؛ مسابقاتی 

ســتاره هــای کاراته در 
قاره پهناور آســیا به نمایش 

گذاشتند.
ایران بــر قــدرت بالمنــازع خود 

در کاراتــه، مهــر تاییــد زد؛ چــرا که 
نماینــدگان کاراته ایــران در صدر جدول 

مــدال آوران، عناوین نخســت را از آن خود 
کردنــد؛ در رأس آنهــا قهرمــان جهــان امیر 

 مهدی زاده و کومیتــه تیمی قدرتمنــد مردان و
 زنان قرار دارد.

ایران جایگاه ابر قدرت کاراته آســیا را تصاحب کرد و 
بعد از اتمام مسابقات در آخرین رتبه بندی، نمایندگان 
شایسته ایرانی با کسب بیشــترین مدال در مجموع با 

۴2 مدال و 20 مدال طال اول شــدند و ژاپن در مجموع 38 مدال و 
1۶ مدال طال و قزاقستان میزبان در مجموع 2٧ مدال و 8 مدال طال 

نمایش خیره کننده ای در »آستانه« داشتند.
امیر مهــدی زاده، کاراته کا وزن ۶0- کیلوگــرم، بعد از پیروزی های 
پی در پی و کســب عنوان های جهانی و قاره ای، این بار در آســتانه 

رویداد محســوب شد. به عنوان یکی از ســتاره های این 
یکــی از لیدرهــای مدافع عنــوان قهرمانی جهان 

کسب مدال طال در برجسته که در جست وجوی 
زاده در کومیته مردان آستانه بود. امیر مهدی 

وزن ۶0 کیلوگرم، ســتاره جوان 
ازبکســتان یعنــی »صدرالدین 
ســایماتوف« را در فینال شکست 

داد تا بار دیگر قهرمان آسیا شود.
ایران قدرت خود را با نمایش خیره کننده 
و پیروزی در همه رده هــا خصوصا در کومیته 
تیمی به همگان نشــان داد. نمایندگان شایسته 
ایران در هــر دو بخش کومیته تیمی مــردان و زنان 
پیروز شدند تا ســلطه خود را بر کاراته آســیا در تمام 
رده های سنی خلق کنند. مردان ایران تیم کومیته مردان 
عربستان سعودی را شکست داد و طال گرفت و در طرف 
دیگر تاتامی تیم زنان ایران تیم کومیته چین تایپه را در 

فینال شکست داد.

در حاشیه

»امپراتور جدید آسیا« لقب فدراسیون جهانی به کاراته ایران
اینستاگردی

پست اینستاگرامی کریمی بعد از جدایی از نفت
علی کریمی بعد از جدایی از نفت تهران در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: برای موفقیت با کسانی همراه 
شوید که ماموریتی مشابه شما دارند.علی کریمی یک روز قبل از بازی با پرسپولیس از سمت خود استعفا  داد 

و بهانه او عدم تمایل باشگاه برای رفع مشکالت بود .
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هنگامی کــه دوچرخه به ایــران وارد  اعظم 
شد)پیش ازجنگ جهانی دوم(به لحاظ حاجی رضازاده

کم بودن تعداد آن،وسیله گرانی به شمار 
می رفت و تنها افراد متمول قادر به خرید آن بودند؛ لیکن بعد از جنگ 
جهانی دوم که واردات دوچرخه افزایش یافت و از قیمت آن کاسته 
شــد،ادارات دولتی برای ماموران خود اقدام بــه خرید دوچرخه 
کردند،حتی برخی از شهرها مانند اصفهان به واسطه میزان قابل توجه 
استفاده از این وسیله نقلیه در آن زمان، دارای حدود ۶کیلومتر خط 
ویژه دوچرخــه بودند. ســال های دهه۲۰ تا۴۰شمســی،تعداد 
دوچرخه های این شهر، آن قدر زیاد بود که به راستی مشکلی برای 
مدیران شهری ایجاد کرده بود؛ موضوعی که این روزها برعکس شده 
و فراوانی اتومبیل بر دوچرخه باعث شده است که مسئوالن شهری 
به روش های مختلف مردم را به استفاده از دوچرخه تشویق کنند؛ 
به طوری که حتی ایســتگاه های دوچرخه رایگان در شهر توسط 
شهرداری ایجادشده تا افراد برای سفرهای کوتاه مدت شهری از این 
وسیله ارزان و پاک اســتفاده کنند. به منظور بررسی این موضوع 
گفت وگویی داشــتیم با معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 

اصفهان که خواندن آن خالی از لطف نیست. 
علیرضاصلواتی اظهارداشــت: توجه به موضوع حمل ونقل پاک از 
دو سال گذشته تاکنون در دســتور کار مدیریت شهری اصفهان 

قرارگرفته است.
وی هدف از این کار را تبدیل اصفهان به شهر دوچرخه ها دانست و 
تصریح کرد:سه دهه پیش اصفهان با سهم حدود ۱۵درصدی استفاده 

از دوچرخه، به عنوان شهر دوچرخه ها مطرح بود.
به گفته این مقام مسئول امروز این ســهم از حمل ونقل به وسیله 
دوچرخــه به ۴درصــد کاهش یافته که نشــان دهنده شــرایط 

نگران کننده ای است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان ادامه داد: تالش 
ما برای باال بردن این سهم از حمل ونقل پاک از طریق برنامه های 
مختلفی انجام شد که ازجمله آنها می توان به تجهیز زیرساخت ها، 
اختصاص مســیرهای مخصوص و ایمن برای دوچرخه، گیره ها و 
محل های پارک دوچرخه، تجهیز مدارس، مساجد، ادارات و پارک ها 

به محل های مخصوص پارک دوچرخه اشاره کرد.
صلواتی یادآور شــد: عالوه بــر اینکــه در پارکینگ های عمومی 
محل هایی به پارک دوچرخه اختصاص یافته است،جهت تشویق 
شهروندان به استفاده بیشتر از دوچرخه، طرح »بفرمایید دوچرخه« 
را به همراه تسهیالت ارزان قیمت برای خرید آن در نظر گرفتیم. وی 
افزود: در کنار این اقدامات و با تاکید شهردار محترم به استفاده از 
نماد دوچرخه برای زیباسازی فضای شهر، از نوروز امسال با همکاری 
سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان این ایده را اجرایی و برای 

تنوع، از طرح های مختلف با ابعاد متفاوت در قالب دوچرخه همراه 
با گل و گیاه استفاده کردیم که خوشبختانه مورد استقبال بی نظیر 

شهروندان قرارگرفته است.
به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، با انجام این 
ایده در اصفهان،مدیران شهرهای دیگر نیز به استفاده از این نماد در 

زیباسازی شهر خود ترغیب شدند.
صلواتی تاثیر این اقدام را دور نکــردن دوچرخه از مقابل دیدگان 
شهروندان عنوان کرد و افزود: شهروندان با اجرای این ایده همیشه 
به یادشان می ماند که یکی از روش های حمل ونقل پاک، استفاده 

از دوچرخه است.
وی ابراز امیدواری کرد که با در دســترس گذاشتن هر چه بیشتر 
این نماد برای شهروندان، در آینده شاهد افزایش سهم استفاده از 

دوچرخه در حمل ونقل شهری باشیم.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان یکی از دیگر از اقدامات 
در راستای فرهنگ سازی استفاده بیشتر از دوچرخه در حمل ونقل 
شهری را تجهیز پارکینگ های شــهر به فضاهای پارک دوچرخه 
دانست و گفت: با این روش شهروندانی که با خودروهای شخصی 
وارد پارکینگ فضاهای عمومی می شوند برای ادامه سفر می توانند 

از دوچرخه استفاده کنند.
صلواتی ادامه داد: از طرف دیگر دوچرخه سوارانی که با دوچرخه های 
شخصی خود در شهر تردد می کنند به صورت رایگان می توانند از 
فضاهای مخصوص پارک دوچرخه استفاده کرده و با آرامش خاطر به 
امور روزمره خود بپردازند و بعدازآن دوچرخه خود را تحویل بگیرند.

به گفته وی برای آشنایی و شناسایی راحت تر شهروندان از فضاهای 
پارک دوچرخه و دوچرخه سراها، تابلوهایی با نماد حرف P، کنار 

دوچرخه طراحی و نصب شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اذعان داشت: در حال 
حاضر حدود ۱۰ پارکینگ  طبقاتی هسته مرکزی شهر، به فضای 

پارک دوچرخه تجهیز شده است.
صلواتــی افزود:هدف ما این اســت که تا پایان ســال جاری همه 
پارکینگ های مدیریت شهری را به فضای پارک دوچرخه تجهیز 
کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: با تعاملی که با بخش خصوص انجام 
می دهیم، مدیران این پارکینگ ها را به اختصاص بخشی از فضای 

پارکینگ به پارک دوچرخه ترغیب کنیم.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، در ادامه از تجهیز 
پارکینگ های محتشم کاشانی وآیت ا...خراسانی به فضای دوچرخه 
سرا خبرداد و افزود: برای سهولت تردد شهروندان، در این دو مکان 

دوچرخه کرایه داده می شود.
صلواتــی افــزود: در حــال حاضــر شــهروندان می تواننــد 
تعداد۱۰تا۳۰دستگاه دوچرخه را در فضای این پارکینگ ها پارک 
کنند. وی در پایان خاطرنشان ساخت: با تجهیز هرچه بیشتر شهر 
به فضاهای ویژه پارک دوچرخه و فراهم کردن اطمینان خاطر برای 
شهروندان،شاهد استفاده هر چه بیشتر از این وسیله حمل ونقل 
باشیم و به مانند کشورهای توسعه یافته دنیا، پارکینگ های ویژه 

دوچرخه را احداث کنیم.
معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری اصفهان، برآورد هزینه برای 
تجهیز پارکینگ ها به فضای پارک دوچرخه را۳۰۰میلیون تومان 

عنوان کرد.

زمان اعزام زائران اصفهانی به سرزمین وحی مشخص نیست
غالمعلی زاهدی، مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان  با اشاره به اینکه از این استان پنج هزار و 
7۵۰ نفر برای انجام مناسک حج به ســرزمین وحی اعزام می شوند گفت: هنوز تاریخ اعزام این 

زائران قطعی نشده است؛ اما به احتمال زیاد ۱۲ یا ۱۳ مرداد این افراد از اصفهان اعزام می شوند.

ویژهاخبار

با مسئوالن

امام جمعه اصفهان:

مراسم حج ربطی به مسائل 
سیاسی ما با عربستان ندارد

امام جمعه اصفهان در خطبه های نمــاز جمعه اظهار 
کرد: تاکید امام صادق)ع( همواره بر این بوده است که بر 
آنچه برایتان رخ داده صبر کنید و دنیا یک لحظه است 
چراکه آنچه گذشته، تمام شــده و آینده هم که هنوز 
نیامده، بنابراین دنیا همان لحظه ای اســت که در آن 

حضور دارید.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد افــزود: یکی از 
سنت های خوب خداوند امتحان کردن است که به شر 
و خیر صورت می گیرد، این امتحانات نســبت به افراد 
متفاوت است و اساســا خلقت خداوند با هدف عاقبت 

به خیری است.
امام جمعه اصفهان گفت: بر همین اســاس خداوند به 
مومنان مهلت می دهد که توبه کننــد و به افرادی که 
منحرف شده اند، فرصت بیشتری می دهد تا حجت بر 
آنان تمام شود. وی عنوان داشت: »مکر« به معنای کار 
مخفیانه، گاهی اوقات خوب و گاهی اوقات بد است؛ رها 
کردن  اگر از سوی خداوند صورت گیرد نتیجه ای سخت 
به دنبال خواهد داشت و گاها می گویند فالن مردم گناه 
زیادی می  کنند اما خداوند با آنهــا کاری ندارد، چون 
خداوند بندگانی که به آنها امید دارد را امتحان می کند و 

به واسطه گناهانشان به آنان تذکر می دهد.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: اگــر نغمتی به بنده مومن 
برسد قطعا می داند برای کدام گناه است و گاهی اوقات 
خداوند به برخی از بندگان به واسطه گناهان زیاد نعمت 
بیشتر می دهد؛ خداوند برخی از بندگانش را به واسطه 
یک گناه گوشــمالی می  دهد تا متوجه شوند و گاهی 
اوقات برخی از بندگان گناهکار را هم نعمت بیشــتری 

می دهد که استغفار را فراموش کنند.
وی بیان داشــت بســیاری از بندگان نیز نســبت به 
نعمت هایی که خداوند به آنها می دهد، یاغی شــده و 
نسبت به گناهانی که خداوند پوشانده مغرور می شوند، 
در روایات داریم که هیچ امتحانی ســخت تر از مهلت 
دادن نیست؛ همچنین یکی دیگر از امتحانات الهی این 
است که خداوند نعمت های زیادی به او می دهد و بنده 
شــکرگزاری را فراموش می کند که این بدترین عذاب 
و همان غفلت اســت.طباطبایی نژاد متذکر شد: انجام 
مراسم حج یک فریضه الهی است و حجاج برای شرکت 
در این مراسم نباید ترس به خود راه دهند، این موضوع 
ربطی به دعواهای سیاسی ما با عربستان ندارد، البته ما 
معتقدیم که آنها لیاقت نگهداری خانه خداوند را ندارند 

اما باید فریضه حج را به جا آورد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اصفهان باز هم شهردوچرخه ها می شود

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اظهار کرد: دولتخانه 
صفویه حد فاصل میدان امام )ره( تا محور چهار باغ بوده و یکی از نقاط 
کنونی محور تاریخی فرهنگی شهر اصفهان محسوب می شود که حفظ 

و احیای این محور ضروری است.  
حسین جعفری با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه در دولتخانه صفویه در دست 
انجام است، اضافه کرد: با اجرای طرح دولتخانه صفویه، وضعیت موجود 
این محدوده بر اســاس مدارک و مســتندات تاریخی با حال و هوای 

اصفهان قدیم ساماندهی می شود.
جعفــری هدف از احیــای دولتخانــه صفویه را تقویت هویت شــهر 
تاریخی اصفهــان و رونق کســب وکار افــراد و در راســتای پویایی 
شــهر اصفهان دانســت و گفت: احیــای دولتخانه صفویــه، موجب 
 تحرک اجتماعی و افزایش جذب گردشــگر بیش از گذشــته خواهد 

شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: به مناسبت میالد با سعادت امام رضا)ع( و حضرت 
معصومه)س( و بزرگداشــت حضرت شــاهچراغ)ع(، همزمان با دهه 
کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان دوازدهمین 
جشنواره ملی صنایع دستی رضوی از سری برنامه های پانزدهمین دوره 
جشــنواره بین المللی امام رضا)ع( را در ۲ بخش صنایع دستی چوبی و 

صنایع دستی فلزی برگزار می کند.
پرویز طاهری  با بیــان اینکه  دوازدهمین جشــنواره در بخش صنایع 
دســتی چوبی در بخش های معرق کاری، منبــت کاری و نازک کاری 
چوب و در بخش صنایع دســتی فلزی در بخش های شــبکه بری فلز، 
قلمزنی)ریز قلم و سیاه قلم( و قلمزنی برجسته برگزار می شود، افزود: 
۱۰۶ اثر به دبیرخانه دوازدهمین جشــنواره ملی صنایع دستی رضوی 

ارسال شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی:

 گسترش رونق کسب و 
کار با احیای دولتخانه 

صفویه

معاون فرهنگی ارشاد استان اصفهان خبر داد:

ارسال 106 اثر به 
دوازدهمین جشنواره ملی 

صنایع دستی رضوی

حماسه اصفهانی ها در استقبال از قافله شهدا؛

هنوز بوی باروت میده تنم...
ســرانجام انتظارها بــه پایان رســید. روز  زاینده رود
پنجشنبه ۲۰ شهید دوران دفاع مقدس پس 
از استقبال گسترده مردم استان اصفهان و با همراهی کاروان ها، پس 
از وداعی طوالنی همراه با بغض و اشــک و پس از ۳۰ ســال چشم 
انتظاری خانواده ها و مردم، در گلستان شهدای این شهر آرمیدند و 
شهدای شهرستان ها نیز پس از انجام مراسم استقبال، به شهرهای 
خود منتقل شدند تا در میان خانواده و همشهریان خود آرام گیرند. 
۳۰ سال چشم انتظاری تمام شد؛ ۳۰ سال اشک خون ریختن مادری 
که نمی دانست شاید برای دیدن فرزندش عمرش به این دنیا باشد. 
پنجشنبه شهدایی که ســه دهه از آنها بی خبر بودیم و شاید گمان 
می کردیم روزی خبری از آنها برسد به خاک وطن بازگشتند و در 
گلستان شــهدا به خاک سپرده شــدند؛ آن هم در میان استقبال 
غیرقابل توصیف و بی نظیر مردم اصفهان که به استقبال شهدایی 
رفتند که پس از سه دهه خبر بازگشتشان اشک شوق و بغض را به 
همراه داشــت. مردم از سراســر استان اصفهان به اســتقبال آنها 

شتافتند و واقعه ای را رقم زدند که کمتر از حماسه نبود.
دمتان گرم، اجرتان با شهدا...

شهرداری

در حومه شــهر به تراس خانه  محمد رضا موسوی 
مــی روی و به منظــره بیرون خوانساری

می نگری. مزارع ســبز و زیبا 
دیده می شود که مملو از آب است. لحظه ای در این زیبایی 
غوطه ور می شــوی. احســاس می کنی در قلب اروپا ودر 
منطقه ای پر باران قرار داری و نه در منطقه ای گرم و خشک. 
اما به خود که می آیی می بینی اینها زمین های کشــاورزی 
هستند که برای کشت غرقاب شده اند؛ زمین های کشاورزی 
در غرب شهر اصفهان که محصول آنها برنج است. برنج ها در 
آب هایی غوطه می خورند که باید انسان های تشنه را سیراب 

کند. 
به پیــاده رو در خیابان می روی! در حالــی که قدم می زنی 
جوی هایی پهن با آب روان و زیبا مشاهده می کنی. جوی ها 
از شدت پر آبی سرریز شــده اند. معموال در وسط جوی ها 
درختان و در دو سمت آنها، با فاصله، شمشادها کاشته شده 
اند. آن قدر حجم آب زیاد اســت که عالوه بر سیراب کردن 

جوی ها و موجــودات داخل آنها، پیاده روها را نیز ســیراب 
می کنند. به زحمت از بین آبها در پیاده رو رد می شــوی. به 
پارک می روی! همه جای پارک ها چمن کاشته شده است. 
زمین سر سبز و زیباست. قدم زدن و خوابیدن روی چمن ها 
لذتی بسیار دارد. یک باغبان مشغول آبیاری چمن ها به روش 
غرقابی است. در برخی جاها لوله ای به حال خود رها شده و 
معلوم نیست کجا را آبیاری می کند. به خیابان می روی! این 
خیابان را تازه تاسیس کرده اند. دو طرفه است. بین دو خیابان 
فضایی را برای کشت درختان و شمشاد و سایر گیاهان تنظیم 
 کرده اند که از ابتدا تا انتهای آن درخت چنار غرس شــده

 است.
با خود می اندیشــی که  چرا باید همیشه تذکرات در زمینه 
صرفــه جویی آب نصیب مــردم معمولی شــود؟! آیا زمان 
آن نرسیده اســت که عالوه بر مردم، مســئوالن هم به فکر 

صرفه جویی در مصرف آب باشند؟ چه لزومی دارد در مرکز 
شهر اصفهان با وضعیت آب و هوایی بسیار خشک برنج کشت 
شود؟ چرا باید جوی های کنار یا وسط خیابان ها تا این حد 
پهن باشند و شمشادها در کنار جوی ها کشت شوند وآب با 
حجم باال در جوی های پهن حرکت کند. درختان را نمی توان 
برید اما آیا نمی توان پهنای جوی را به اندازه درختان تنظیم 
کرد و دست از کشت شمشادها برداشــت؟با تکیه به کدام 
قاعده علمی پارک ها بدین گونه مدیریت می شود؟ از روش 
آبیاری غلط که بگذریم، اصفهان بــا این آب و هوا چه جای 
کشــت این حجم چمن است؟! برای ســایر گیاهان نیز در 
این شرایط باید از آبیاری قطره ای اســتفاده کرد. در رابطه 
با کشــت درختان چرا با توجه به دانسته ها در مناطق گرم 
و خشک، هنوز درختان حساس به کم آبی نظیر چنار و بید 
و سپیدار و غیره کاشته شده و نســبت به کشت گونه های 

مقاوم بی توجهی می شود. صرفه جویی فقط مربوط به مردم 
در منازلشان نیســت. حجم آبی که در واحد های مختلف 
شهرداری در اشکال مختلف به هدر می رود بسی بیش از آبی 
است که توسط مردم معمولی صرف مسائل زندگی می شود. 
 پس شــهرداری محترم لطفا در مصــرف آب صرفه جویی 

کنید!

در قاب شهر
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وقتی مخاطب صرفه جویی فقط مردم هستند؛

آب هایی که در اصفهان به هدر می رود

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

حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

برگزاری آییــن رونمایی از مجموعه 
فیلم های کوتاه داستانی »جاده«

زمان: ۳۱ تیرماه- ساعت ۱7
مکان: کتابخانه مرکزی

زاینده رود

+  اصفهان

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ساماندهی فاز دوم ادامه 
خیابان گلزار شهدای عاشق آباد

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی فاز دوم 
ادامه خیابان گلزار شــهدای عاشــق آباد حدفاصل گلزار شهدا تا 
بوستان عاشق آباد به مساحت ۳۰هزار متر مربع تکمیل شد. محمد 
رضا برکت با اشاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: عملیات 
اجرایی فاز دوم خیابان مینــو در خیابان امام خمینی )ره( از دیگر 

طرح های عمرانی این منطقه محسوب می شود.
برکت با اشــاره به اینکه این پروژه با اعتبار ۵۹۱ میلیون تومان در 
سال جاری تکمیل می شــود، اضافه کرد: با اجرای فازدوم خیابان 
مینو، دسترسی به خیابان های عاشق آباد و شهرک مهدیه آسان تر 

می شود.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان:

 مرمت سقف بازار حسن آباد 
در دست اجراست

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان از مرمت سقف بازار حسن آباد 
خبر داد.

حسین کارگر با اشــاره به اینکه بازار حسن آباد از بازارهای خطی 
اســت که احداث آن بدون طــرح و برنامه ریزی قبلــی بوده و با 
گسترش شهر طول بازار نیز افزایش یافته، اظهار کرد: چهارسوق 
نقاشــی واقع در خیابان فلســطین جزو اثرهای باقی مانده از گذر 

حسن آباد به سمت پل حسن آباد )خواجو( است.
وی افزود: به دلیل اهمیت این بازار کــه اماکنی همچون امامزاده 
احمد بن علی بن محمد باقر)ع( )محل دفن شــاهزادگان ساکن 
اصفهان( و مرقد آیت ا... العظمی حاج شیخ محمد تقی آقا نجفی 
اصفهانی از روحانیون مبارز مشروطیت، مسجد و مدرسه ساروتقی، 
مدرسه آیت ا... خادمی )عربان(، حسینیه گلبندان، گذر منتهی به 
خانه مشــروطیت )خانه حاج آقا نور ا... نجفی( و حدود ۸۰ مغازه 

در آن وجود دارد، مرمت سقف این بازار در دست اجرا قرار گرفت.
مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان گفت: قسمت هایی از این بازار 
بدون سقف است از همین رو با همکاری سازمان نوسازی و بهسازی 
احداث سقف طاق چشمه این بازار در دست اجراست. کارگر ادامه 
 داد: عملیات اجرایی این پروژه تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته

 است.

هم زمان با سالروز شهادت امام صادق علیه السالم صورت گرفت؛

وداع باشکوه مردم اصفهان با  قهرمانان 
آسمانی 

پیکر 2۳ تــن از شــهدای دفاع مقــدس هم زمان  
با ســالروز شــهادت امام صــادق علیه الســالم، 
روی دســت مردم شــهر اصفهــان ازمیــدان احمد آباد 
 بــه ســوی گلســتان شــهدای این شــهر تشــییع 

شد.
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شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به نشانی www.setadiran.ir  اقدام نماید:

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(

مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
شرایطدر مناقصه )ریال(

2009613970000010
حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، 

اراضی دولتی و ساختمانهای 
شرکت عمران مجلسی

 5/000/000/000 

یک سال
250/000/000

دارای تائید صالحیت 
حفاظتی و مجوزات 

الزم از نیروی انتظامی 
و پلیس پیشگیری

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت: 96/4/27 
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 96/5/3

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/5/14
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 96/5/15

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن: 03152472733                   دورنگار: 52472214-031               کدپستی: 45775- 86316

 www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف:62307

رضا اخوان- شهردار دولت آباد

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری )اجاره( از یک قطعه زمین 

فنس کشی شده به مســاحت 1100 مترمربع جهت راه اندازی پارک بادی واقع در پارک معلم شهر 

دولت آباد به صورت اجاره بها ماهیانه و بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری: روز شنبه مورخ 96/5/14

گشایش پاکت های مزایده: روز یک شنبه مورخ 96/5/15

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اســناد: دولت آباد بلوار طالقانی پایگاه اینترنتی 

 تلفن: 45822010- 031

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مزایده )نوبت دوم( چاپ اول

امور پیمان های  شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از کلیه شرکتهای پیمانکاری دعوت می شود تا از تاریخ 1396/04/31 الی 1396/05/05 با واریز مبلغ 400/000 
ریال برای پروژه ذیل به شماره 2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( و دریافت اسناد و مشخصات فنی پروژه 
و اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمایید. مهلت تحویل 
پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

1396/05/17 می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: خرید و حمل 22000 قطعه جدول پیش ساخته پرسی بتنی جهت شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان

مبلغ برآورد اولیه: 2/244/000/000 ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 113/000/000 ریال

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان ســهام ذوب آهن اصفهان  با حضور هیئت  زاینده رود
مدیره و مدیران این شرکت ، سهامداران ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و 
نماینده سازمان حسابرسی، سه شنبه 27 تیرماه سال جاری در سالن کوثر مجموعه شهدای ارتش برگزار 

شد .
هیئت رییسه این مجمع را بهروز خالق به نمایندگی از صدرتامین به عنوان رییس مجمع ، سعید عبودی 
به نمایندگی از تامین اجتماعی و شــکرا... فائز به نمایندگی از صباتامین هــر دو به عنون ناظر مجمع و 

احمدصادقی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به عنوان دبیر مجمع شکل دادند. 
ابوتراب فاضل، عضو هیئت مدیره شرکت در حاشــیه این مجمع در خصوص وضعیت عملیاتی شرکت 
به خبرنگار ما گفت: سهم شــرکت از بازار مقاطع فوالدی شــامل 65درصد از بازار تیر آهن و8درصد از 
بازار میلگرد است. همچنین شرکت موفق شــده که 36درصد از محصوالت خود را در سال 95به ارزش 
225میلیون دالر به خارج از مرزهای کشــور صادر کرده  و از محل فروش داخلی 17هزار میلیارد ریال 

درآمد کسب کند.
به گفته وی، یکی از چالش های شرکت باالبودن قیمت تمام شده شمش تولیدی است که طی یک سال 
گذشته به کمک اجرای یک سلسله از طرح های بهینه سازی در خط تولید شرکت این معضل رفع شده 

است . 
 فاضل افزود : با توجه به قیمت باالی شمش تولیدی و جهت اصالح بهای تمام شده محصوالت کارخانه 
نسبت به کاهش مصرف چدن مذاب کنورتورها برنامه ریزی شده است که در این راستا یکی از مهم ترین 
طرح ها، در کنورتور صورت گرفته است که طی آن ضریب HMR در بخش فوالد سازی از 89درصد در 
ابتدای سال 94به 80درصدکاهش یافته  و  این یکی از راه های برون رفت از مشکل باالبودن قیمت تمام 

شده است.
فاضل یکی دیگر از استراتژی های شرکت را کاهش مصرف کک در کوره بلند دانست و گفت:بدین منظور 
تدابیری از جمله توقف کوره بلند شماره1،کنترل کیفیت کک خریداری ، استفاده از کک ریزه در شارژ 
کوره بلند، تغییر سرند کک و بهبود روش انباشت و ارسال کک به کاهش 48کیلوگرم بر تن مصرف کک و 

کاهش هزینه های تولید به میزان 856میلیارد ریال در سال منجر می شود.
به گفته وی ، امضای قرار داد پروژه تزریق پودر زغال PCI به کوره بلند ها جهت کاهش 150کیلو گرم بر 
تن مصرف کک نیز از دیگر طرح های مرتبط با کاهش بهای تمام شده است که پیشرفت این طرح تاکنون 
30درصد بوده و بر پایه برنامه از اواخر سال 96راه اندازی می شود. به گفته وی، اجرای این طرح منجر به 

ایجاد ارزش افزوده به میزان 2240میلیارد ریال در سال می شود.
عضو هیئت مدیره ذوب آهن ادامه داد: اجرای خط اکسیژن به صورت تزریق مستقیم به کوره بلندها برای 

اولین بار در دنیا صورت گرفت که منجر به کاهش مصرف گاز طبیعی تا حد 120متر مکعب می شود ودر 
بهینه سازی هزینه تولید در شرکت موثر است.

به گفته وی، شرکت پس از قطعی کردن  تهاتر پیش رو به میزان 760 میلیارد تومان از این محل به دنبال 
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی اســت تا با اجرای این افزایش سرمایه از شمولیت ماده 
141قانون تجارت خارج گشته و ساختار سرمایه شرکت جهت دریافت تسهیالت مالی به شکل مناسبی 

ترمیم شود.

این مقام مسئول در ذوب آهن اصفهان در مورد اقدامات انجام شده برای کاهش هزینه های مالی گفت: به 
روز رسانی 2200میلیارد ریال تسهیالت در بانک صادرات و 2176میلیارد ریال بانک رفاه و کاهش نرخ 
تسهیالت از 24به 18درصد و استمهال بدهی نزد بانک اقتصاد نوین به مبلغ 3387میلیارد ریال و مبلغ 
30میلیون یوآن چین ، تجدید تسهیالت 780میلیارد ریالی نزد بانک پاسارگاد ، استفاده از تسهیالت سلف 

موازی به مبلغ 2500میلیارد ریال طی دو مرحله از عملیات کاهش بدهی بوده است.
فاضل افزود: هیئت مدیره فعلی شــرکت ذوب آهن و مدیر عامل این شرکت با ترکیبی از تجربه و دانش 
فنی و مالی و اقتصادی خود و با اشراف کامل به کلیه چالش های ریز و درشت شرکت و رصد هر روزه کلیه 

اتفاقات شرکت اقدام به ایجاد کمیته های مختلف راهبردی با استفاده از کارشناسان مجرب کرده و با بهره 
وری حداکثری نیروی متخصص خود و طراحی نقشه راه مدون در حال بهبود شرایط شرکت می باشد . 
نکته مهم در این راستا عزم مدیر عامل شرکت برای برطرف کردن مشکالت وهمت اعضای هیئت مدیره و 
تک تک کارکنان شرکت است و انتظار می رود شرکت با توجه به چشم انداز صعودی بازار مقاطع فوالدی 
و رشد بسیار باالی محصوالت خود از یک سو و حمایت های بی دریغ سهامدارعمده یعنی سازمان تامین 
اجتماعی و شرکت صدر تامین و وزارت کار و امور اجتماعی از سوی دیگر به زودی از زیان خارج شده و تا 

پایان سال مالی جاری شرایط بسیار بهتری را از نظر صورت های مالی تجربه کند.
وی افزود: با توجه به جریان معامالت اخیر سهم، بازار سرمایه به سهام شرکت ذوب آهن به عنوان مادر 
 صنایع کشور روی خوش نشــان داده و روند قیمتی سهم در مسیر حرکت به ســمت ارزش ذاتی خود 

است .
وی همچنین افزود: با وجود  افزایش قیمت نهاده های تولید از جمله زغال سنگ خارجی  و زغال سنگ 
داخلی از 3600به 4500ریال در هر کیلوگرم که تبعات اقتصادی آن بر هزینه های شرکت 1304میلیارد 
ریال می باشد، زیان کارخانه از 12900میلیارد ریال در سال 94 به 7300میلیارد ریال در سال 95کاهش 

یافته است  که اگر این حوادث اتفاق نمی افتاد زیان کارخانه به 5560میلیارد ریال کاهش می یافت.
در ابتدای مجمع نیز گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط ســعید امید قائمی، معاون مالی و اقتصادی 

ذوب آهن اصفهان ارائه شد . 
معاون مالي و اقتصادي ذوب آهن اصفهان در ارائه این گزارش اظهار داشت : حاشیه سود محصوالت اصلي 
شرکت بعد از آنکه طي سال هاي 92 تا 94 با سقوط بســیار زیاد مواجه شد ، در سال 95 روند صعودي 
گرفت و این امر در حالي حاصل شد که هزینه هاي پرسنلي ، تامین مواد اولیه ، تورم و ... افزایش یافت . این 

صعود، نشانگر بهبود شرایط مالي ذوب آهن و نوید بخش چشم اندازي مناسب براي این شرکت است . 
معاون مالی و اقتصادی شرکت سهامی ذوب آهن گفت: در بخش تامین منابع مالی نیز با تالش کارشناسان 
این حوزه بیش از هزار و 290 میلیارد ریال تسهیالت مالی، بخشودگی جرایم و کاهش نرخ هزینه تامین 
مالی را شاهد هستیم. از دیگر دستاوردها نیز می توان به تالش برای اجرایی کردن مصوبات ستاد تسهیل 
و تهاتر بدهی های شرکت با بدهی های دولت و سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که نتایج این تالش ها 
 به صورت اصالح ساختار ترازنامه و کاهش فشار دولت برای وصول مطالبات در سال 1396 به ثمر خواهد

 رسید.
امید قائمی بیان داشت: طی 3 ماهه نخست سال 96 شرکت سهامی ذوب آهن  در فروش میلگرد و تیرآهن 
درآمدهای مطلوبی داشته و قیمت سهام ذوب آهن با اقداماتی که در خصوص بازارگردانی سهام شرکت 

شروع شده ، روند صعودی داشته است.

در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

حاشیه سود محصوالت و بهبود شرایط مالی ذوب آهن روند صعودي گرفت

انسان با تفکر، خود را پیدا می کند
آیت ا... مجتهدی تهرانی)ره( : تفکر بسیار مهم 
و حیاتی اســت. ما خودمان را نمی شناســیم.

نمی دانیم چه کسی هستیم.
اگر بتوانــی  در اثر فکر کردن خــودت را پیدا 
کنی، آن وقت نماز شــب خوانــدن دیگر هیچ 
 کاری ندارد.بــا فکــر کردن قلب انســان باز 

می شــود.امام علی)ع( می فرماید:با 
تفکــر قلبت را بیدار کن و ســپس 

پهلویت را از بستر خواب دور کن.

شهرداری دولت آباد
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