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کارگران بیکار شده منتظر خبر خوش؛

صفحه3
پلی اکریل تا مهر راه اندازی می شود؟

 وقوع 78 زمین لرزه
7 در چهارمحال و بختیاری

ادامه در صفحه11

كمي پايين تر از سي و سه پل،زير پل آذر؛بعد از نواهاي خواجو...

اصفهان فقط چهارباغ نیست!

وقتی خانواده شهدا 
راضی نیستند

5 سکانس از سناريوی ساماندهی قبور شهدای گلستان شهدای اصفهان؛

9

این دیار کهن که نگین انگشتری اش می خوانند فقط چهارباغ یا میدان نقش 
جهان نیست.در یکی از شرقی ترین نقاط کالنشهر اصفهان انتهای یک بن بست، 
سوله ای است ســاده که با همه کمترین هایش پناهگاهی است برای مرداني که شاید 
به جبر روزگار در این شهر رها شده اند و از سوز سرما و از داغی گرما اینجا را امن ترین 
جای دنیا می دانند.»گرمخانه انجمن پایان کارتن خوابی امید« اگرچه تنها مانده و هیچ 

کس برایش آستین یاری باال نمي زند، اما سرپناه و امید کارتن خوابان این شهر است...

2

اصفهان  رتبه پنجم  اهدای خون 
در کشور را دارد

8

اخطار مصرف آب به حدود 258 3
هزار مشترک در استان اصفهان

10

قطار ليگ به راه افتاد؛

 سالم سپاهان و 
 ذوب آهِن مدعی
 به حریفان

آگهی تجدید مناقصه های عمومی دو مرحله ای
 شماره های 96/1003 و 96/1004 و 96/1005

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرار داد با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما در صورت لزوم در ساعات اداری با شماره 

) 031 – 37871785
مهلت دريافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 96/05/03 لغایت روز یکشنبه مورخ 96/05/08

نوع تضمين شــركت در فرآيند ارجاع كار )شــركت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبریا فیش واریز وجه نقد به حســاب شماره 
2175090232005 نزد بانک ملی ایران شعبه برق اسالم آباد کد3119 به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مهلت و محل تحويل پاكتهای مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 
مورخ 96/5/18 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب 

آهن- بلوار شفق- جاده نیروگاه- جنب ساختمان معاونت بهره برداری- شرکت تولید نیروی برق اصفهان- امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.
زمان و محل بازگشايی پاكتهای مناقصه: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/05/21 سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان 

ساير شرايط مناقصه:
1- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده )9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/5/18( ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن( 
مرکز تماس 27313131 – 021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 – 021 )اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه 

www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است(
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.

5- ضمنا می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی ذیل مشاهده کنید:
www.setadiran.ir                                          www.tpph.ir                                                    http://iets.mporg.ir 

شرکت تولید نیروی برق اصفهان

طرح تحريم های جديد عليه ايران با رای باال به تصويب رسيد؛

جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت!

بازسازی کاخ جهان نمای اصفهان 
مطابق نقشه های قدیمی 4

در سومین نشست بررسی راهکارهای مقابله با کمبود آب و مشترکین پرمصرف در سال 96، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب باید در تمام فصول به طور جدی دنبال شود و در این زمینه مسئوالن امر باید نهایت تالش خود را به 

خرج دهند.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب میان قشرهای مختلف امری بسیار دشوار است خاطرنشان کرد: 
عملیات اعمال مدیریت مصرف آب با روش های متفاوت از قبیل برپایی جشنواره های مختلف برای گروه های هدف، چاپ کتاب، بروشور، بولتن، 
ساخت فیلم های آموزشی، داستانی، انیمیشن، استفاده از ظرفیت رســانه های گروهی و... باید به صورت مستمر ادامه یابد تا فرهنگ صحیح 

مصرف آب برای تک تک مردم به یک باور تبدیل شود.
وی محدودیت منابع آبی را جدی برشــمرد و تصریح کرد: محدودیت منابع آبی در سال های اخیر موضوعی غیرقابل انکار است و مردم باید بر 
این امر واقف شوند که منابع آبی طی ســال های اخیر به دلیل وقوع خشکسالی دستخوش تحوالت زیادی شده؛ پس باید در چگونگی مصرف 

آب تجدیدنظر کرد.
مهندس امینی تعویض کنتورهای فرسوده و قدیمی را عاملی بسیار موثر در کاهش مصرف آب دانست و اعالم کرد: طی بررسی های اخیر حاصل 

شد که بعضا در برخی از نقاط شهر هنوز کنتورهای آب مربوط به دهه های گذشته مورد استفاده قرار می گیرد.
این کنتورهای قدیمی، مصرف آب بهای مشترکین را درست محاسبه نمی کنند و این موضوع در مدیریت مصرف آب بی تاثیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش هدررفت شبکه آب گفت: در سال های اخیر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با اجرای عملیات اصالح خطوط انتقال و شناسایی نشتی ها در خطوط آبرسانی، موفق به کاهش هدررفت آب در استان اصفهان شده است؛ به 
طوری که هم اکنون اصفهان رتبه اول کشور را در کاهش هدررفت آب دارد، با این وجود روند کاهش هدررفت آب در اصفهان باید با قوت ادامه 

یابد؛ چرا که برای هر قطره آب در اصفهان که دارای اقلیم خشک است، روش مدیریت آن بسیار حائز اهمیت است.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان:

فرهنگ مصرف صحیح آب باید به یک باور میان مردم تبدیل شود
)شماره های 200961442000007 ، 200961442000010 ، 200961442000011 در سامانه ستاد(

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان
شماره 
مبلغ تضمين شركت در فرآيند موضوع مناقصهمناقصه

شرايط و الزامات ورود به مناقصهارجاع كار )شركت در مناقصه( ريال

96/1003
خريد انواع ورق های فايبر 
گالس برای واحدهای 320 

مگاواتی نيروگاه اصفهان
600/000/000

دارا بودن گواهی نظام مديريت كيفيت يا گواهی استانداردايران
دارا بودن پروانه بهره برداری سازنده

دارا بودن حداقل 2 مورد ساخت كاال در موضوع  مناقصه در 5 
سال گذشته در پروژه های نيروگاهی  يا صنعتی با ارائه گواهی 
رضايتمندی كارفرما و با مبلغی بيش از 60% برآورد مناقصه 
حاضر اين مناقصه تنها شامل كاالهای ساخت داخل می باشد.

96/1004
خريد پشم سنگ با 

ضخامتهای 5 و 10 سانتی متر 
جهت واحدهای 320 

مگاواتی نيروگاه
350/000/000

بازسازی بوبلر كمکی نيروگاه 96/1005
600/000/000اصفهان

م الف: 66189 
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شوخی وزیر اطالعات با خبرنگاران
وزیر اطالعات در حاشیه جلسه روز گذشــته هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با در دست 
گرفتن میکروفون در کسوت یک خبرنگار ظاهر شد اما به سوال خبرنگاران پاسخ نداد. علوی 
به خبرنگاران گفت: درباره وضعیت شغلی تان بگویید که یک خبرنگار گفت ما ناراضی هستیم.

يادداشت

بین الملل

نگرانی های جهان درباره عمان
میشله کلیفورد کارشناس مسائل سیاسی نوشت: سلطان 
قابوس که در ایام جوانی رویکردی اصالح طلبانه داشت در 
حال حاضر به شکلی فزاینده استبدادی برخورد می کند 
و دستگاه های دولتی و مقررات تنظیم شده رسانه ای به 
شدت از او حمایت می کنند. پلیس می تواند بدون حکم 
وارد خانه های مردم شود. دولت سانسور روزنامه ها را در 
دســت دارد و می تواند تصمیم بگیرد که چه کسی کار 
روزنامه نگاری انجام دهد و این کار برای چه کسی ممنوع 
است. خبرنگار اکونومیست اخیرا پس از دیدارش از عمان 
درباره فردی که به او زنگ زد گفت: »آن فرد ممکن است 
تنها به خاطر گفت وگو با من بازداشت شود.« پیش بینی 
هرج و مرج در عمان با این شرایط به قدرت تخیل زیادی 
نیاز ندارد. این وضعیتی است که گروه هایی مانند القاعده و 
داعش به آن عالقه دارند تا بتوانند با استفاده از هرج و مرج 
در عمان پس از دوران قابوس، موقعیت خود را در منطقه 
محکم کنند. این هشداری است که دنیای بیرون درباره 

عمان می دهد.

نتانیاهو؛ به دنبال دردسری 
دیگر

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خصمانه 
این رژیم علیه فلسطینیان، دستور بازرسی دستی زائران 
مسجداالقصی را صادر کرد. به گزارش المیادین، بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان به صدور 
دستور العمل های خود علیه فلسطینیان و مقدسات آنها 
ادامه می دهد. بر اســاس این گزارش، وی اخیرا دستور 

بازرسی دستی زائران مسجداالقصی را صادر کرده است.

طنزپرداز روس وزیر انرژی 
آمریکا را سر کار گذاشت!

طنزپرداز روس طی یک تماس تلفنی با وزیر انرژی آمریکا، 
خود را به جای همتای اوکراینی او معرفی و درباره مسائل 
مختلف با وی گفت وگو کرد. به گــزارش رویترز، »ریک 
پری«، وزیر انرژی آمریکا، با خوش بینی کامل مســائل 
مربوط به توسعه صادرات زغال سنگ آمریکا به اوکراین 
و دیگر مسائل مربوط به بخش انرژی را با این طنزپرداز در 
میان گذاشت. »شایلیان هاینز«، سخنگوی وزارت انرژی 
آمریکا، در یک بیانیه نوشت: پری در واقع با طنزپردازهای 
مطرح در روسیه که به خاطر شوخی های بی پروای خود 
با افراد مشهور و سیاستمداران معروف هستند، صحبت 

کرده است.

در مراسم رای گیری این الیحه در مجلس توسط نمایندگان 
آمریکا، تنها سه نماینده به نام های »جاستین آماش«، »جیمی 
دانکن« و »توماس ماسی« به آن رای منفی دادند تا »جسم« 

برجام هم به »روح« آن بپیوندد و رسما به فنا برود! 
پیش از رای گیری، گروهی از قانون گذاران آمریکایی ازجمله 
اســتنی هویر، اد رویــس و دیوید سیســیلینی، در این باره 
سخنرانی کرده و اتهاماتی بی اســاس و مختلف، ازحمایت از 
تروریسم گرفته تا کشتار در ســوریه، علیه کشورمان مطرح 
کردند! این اولین بار پس از توافق هســته ای است که کنگره 
علیه ایران تحریم های جدیدی را به تصویب رســانده است؛ 
تحریم هایی که مقامات کشــورمان پیش از این تاکید کرده 
بودنــد در صورت تصویــب، نقض »روح« برجام محســوب 

می شود.
»سارا هاکوبی سندرز«، سخنگوی کاخ سفید پیش از این گفته 
بود که »ترامپ« برنامه ای برای کنارگذاشتن تحریم ها ندارد و 
در ایران همچنان عده ای بودند )و هستند( که تاکید می کردند 
)و می کنند ( که آمریکا توافق هسته ای را نقض نکرده است و 
برجام »برد-برد« محسوب می شود که خب شاید »بُرد بُرد این 

بَُود آری همه را بُرد که بُرد«!

قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یکی از نامزدها گفت: »اگر 
می خواهید تحریم ها برگردد به رقیب ما رای بدهید.«

رقیب رای نیاورد و دولــت 23 میلیونی )به تعبیر اعتدالیون( 
روی کار آمد و تحریم ها برگشت، با قاطعیت هم برگشت. حاال 
مخالفان برجام مانده اند که چه کسی می خواهد پاسخگوی 
این مسئله باشد. رییس جمهور روز گذشته در جلسه هیئت 
دولت و در واکنش به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا گفت که 
»مردم ما با این خصومت ها آشنا بوده و به آن عادت داشته و 
راه مقابله  با این سیاست ها را نیز به خوبی می دانند. این گونه 
تحریم ها هیچ تغییری در رفتار ملت و نظام اسالمی ایجاد نمی 
کند.  آمریکایی ها از ایستادگی ملت ایران کینه دارند.« و البته 
»حسن روحانی« اعتقاد دارد که »برجام« دست و پای آمریکا 
را در زمینه تحریم ها بسته است و تحریم هایی که در کنگره 
علیه ایران به تصویب رسید، به شــدت تحریم های روسیه و 
کره شمالی نیست و با آنها فرق دارد و تنها تکرار تحریم های 
گذشته است. رییس جمهور گفت: »حتما پاسخ الزم به حرکت 
جدید کنگره آمریکا را خواهیم داد« و کاربری زیرعنوان مطلب 
مربوط به سخنان روحانی، در کامنتی نوشته بود: » آخه چه 
پاسخي؟ آمریکا مدل عراق و لیبي را  روي ایران پیاده خواهد 

کرد،آمریکا بدون حتي شلیک یک گلوله تمام صنعت هسته 
اي ایران را نابود کرد؛ برجام بماند! « کاربر دیگری نوشته بود: 
» تحریم ایران، روسیه و کره شمالی باهم خیلی جالبه؛ چرا که 
روسیه و کره شمالی دارای بمب اتمی هستند ولی ایران با دست 
خودش انرژی هسته ای را  از بین برد و داره بازم تحریم میشه. 
کره شمالی خیلی حرف خوبی زده؛ گفته جنگ طلب نیستیم 
ولی برای صلح هم التماس نمی کنیم. نتیجه برجام نافرجام هر 

روز بیشتر خودش رو نشون میده.« 
یکی از کاربران با اشاره به شعر میثم مطیعی در روز عیدفطر 
که با واکنش های تند و تیز و بعضا هتاکانه طرفداران دولت و 
برجام و حتی تعدادی از چهره های سیاسی روبه رو شد، نوشت: 
» برد-برد این بــود، آری، همه را برد که برد! 4 ســال فحش 

خوردیم آخر هم حرفمون درست دراومد. «
یک نفر، به دولت پیشــنهاد داده بود که اســم خیابان های 
بن بست را »برجام« بگذارد و کاربری هم نوشته بود: » حاال اگه 
جریان مقابل رای آورده بود، می گفتن بفرما، گفتیم که اگه به 
ما رای ندید تحریم ها بیشتر میشه و ممکنه جنگ بشه؛ حاال 

علی برکت ا... برید حالشو ببرید!« 
و یک کاربر هم نظر جالبی 
داشــت: »روح برجام که به 
فنا رفته بود، جســمش هم 
بامداد چهارشنبه به فنا رفت. 

الفاتحه مع الصلوات!«
دیروز عبــاس عراقچی هم 
تالش کرد تــا تحریم های 
جدیــد اعمال شــده علیه 
ایران را کمرنگ جلوه دهد. 
عراقچی هم گفــت که این 
تحریم ها موضوع جدیدی 
نــدارد؛ ولی حتــی »علی 
الریجانــی« که بــا مصوبه 
بیســت دقیقــه ای برجام 
در بهارســتان رکــورد زد، 
در واکنش بــه اقدام کنگره 
آمریــکا گفت کــه مصوبه 

مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران خالف توافق هسته ای 
است. 

ظریف هم که پیش از این در گفت و گو با فرید زکریا تایید کرده 
بود که ترامپ نه فقط روح برجام بلکه جسم برجام را نیز نقض 
کرده است. با این تفاسیر فقط این سوال باقی می ماند که علت 
آن همه هجمه علیه میثم مطیعی پس از شعرخوانی در روز عید 
فطر چه بود؟ خب همین را می گفت دیگر: » جسم برجام چو 

روحش به فنا رفت که رفت!« 

عکس روز يادداشتيادداشت

 مراسم جشن آزادسازی موصل 
در سفارت عراق در تهران

با مسئوالن

 هشدار ستادکل نیروهای مسلح 
به دولت ترامپ

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: دولت ترامپ بیش از گذشته 
به رویکردهای نظامی خود در محیط انقالب اسالمی دقت داشته 

و مراقب باشد. 
سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در پی 
مصوبه سه شنبه شب کنگره آمریکا در مورد قانون جدید آمریکا علیه 
کشورمان، به دولت ترامپ هشدار داد که من بعد، بیش از گذشته 
نسبت به رویکردهای نظامی خود در محیط انقالب اسالمی دقت 

داشته و مراقب باشد. 
وی اظهار داشــت: نیروهای مسلح ما به پشــتوانه عظیم مردمی 
با قدرت و اعتماد به نفس بیشــتر مســیر خود را برای دستیابی به 
قله های پیشرفت خواهند پیمود و با شیطنت های آمریکا مقابله ای 

پشیمان کننده خواهند داشت.
سردار جزایری در ادامه با تاکید بر اینکه سپاه و ارتش دو بال قدرتمند 
نظام هستند و بازی در هر میدان انقالب اسالمی را برای آمریکایی ها 
تغییر خواهند داد افزود: عواقب هرگونه بداخالقی جدید در منطقه 

برعهده آمریکای شرور و تروریست پرور خواهد بود.

همکاری ایران و روسیه برای تولید 
سوخت هسته ای

بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی در سفر خود به روسیه 
بررســی و تبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبــط با همکاری های 
دوجانبه از جمله واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر و برنامه های مرتبط 

با احداث واحدهای بعدی را مورد رایزنی قرار داد.
سخنگو و معاون بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی 
همچنین در خصوص نقشه راه همکاری دو سازمان در تولید مشترک 
سوخت هسته ای و تبیین اقدامات عملی آینده و نیز همکاری های 
بین المللی در قالب برجام، موضوع تولید ایزوتوپ های پایدار مذاکره 

کرد و هماهنگی های الزم را صورت داد.

 خبرگزاری جدید صداوسیما 
در راه است

صداوســیما قصد دارد خبرگزاری »ایران پرس« را راه اندازی کند. 
پیمان جبلی معاون برون مرزی، طی حکمی عباس محمد نژاد را به 
سمت مدیر پروژه راه اندازی خبرگزاری بین المللی تصویری »ایران 

پرس« منصوب کرد.
در این حکم آمده اســت: »نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجارب 
ارزشمند شما، به موجب این ابالغ و با حفظ سمت، به عنوان مدیر 
پروژه راه انــدازی خبرگزاری بین المللی تصویــری »ایران پرس« 

منصوب می شوید.
ضروری است ضمن هماهنگی با مبادی ذی ربط، نسبت به پیگیری 
امور مربوط به ســاختار، بودجه و پیش بینــی الزم برای جذب و 
به کارگیری نیروی انســانی و طراحی فرآیند ها و زیرســاخت های 
اجرایــی و مدیریتی آن، اقــدام مقتضی به عمــل آورید.« عباس 
محمدنژاد هم اکنون ســمت مدیرکل اداره کل خبر و تفسیر را نیز 

برعهده دارد.

نعمت  زاده: 

در کابینه دوازدهم وزیر نخواهم بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که در کابینه دوازدهم وزیر 

نخواهد بود. 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره به احتمال حضورش در 
کابینه دوازدهم اظهار کرد: اگر منظور از حضور در کابینه، بودن در 
وزارتخانه است که ان شاءا... وزیر نخواهیم بود؛ چرا که درخواستمان 

این است که کارها قدری سبک تر شود.
وی درباره مهم ترین اقدامی که در وزارت صنعت به انجام رسیده، 
گفت: فکر می کنم برگرداندن امید به سرمایه گذاران، صنعتکاران و 
معدن کاران مهم ترین اقدامی بوده است که انجام شده؛ چرا که در 
هشت سال دولت گذشته، بیشتر سرمایه ها به سمت ساخت و ساز 

رفت و بخش تولید کمتر مورد توجه قرار گرفت.

واعظی: 

در دولت آینده حضور خواهم داشت
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات تاکید کرد: دیگــر در وزارت 

ارتباطات نیستم، اما در دولت جدید خواهم بود.
محمود واعظی در حاشیه جلســه هیئت دولت در مورد حضورش 
در کابینه دوازدهم، اظهار داشت: مســئولیت ها را رییس جمهور 

باید تعیین کند.
وی تاکید کرد: در وزارت ارتباطات نخواهم بود، اما در دولت هستم.

واعظی در پاســخ به این ســوال که خبرهایی مبنی بــر واگذاری 
پست ریاست دفتر رییس جمهور به شما محول شده است، گفت: 
صحبت هایی با بنده برای ادامه کارم در دولت شده و من در دولت 

هستم؛ اجازه دهید رییس جمهور در این مورد اطالع رسانی کند.

سپاه

سردار غالمحســین غیب پرور رییس ســازمان بسیج 
مستضعفین، در مورد دیدار فرماندهان ارشد سپاه با رییس 
جمهور گفت: در این دیدار جوی دوستانه و صمیمی حاکم 
بود و جلسه گله گذاری نبود، از سوی دیگر مجموعه سپاه 
حجت االســالم روحانی را رییس جمهور قانونی کشور 
می داند و غیر از این هم نمی تواند باشد، لذا به طور حتم 

باید به دولت کمک کنیم.
غیب پرور ادامــه داد: البته رییس جمهــور محترم نیز 
می بایست سپاه و بســیج را به عنوان یکی از مؤلفه های 
قدرت ملی باور داشته باشند که این باور هم وجود داشت، 
حتی رییس جمهور در انتهای جلسه عنوان کردند که از 

سال 58 بسیجی هستم و هنوز کارت بسیجم را دارم.
وی تاکید کــرد: این همگرایی و انســجام ها خیلی مهم 
اســت و تا آنجایی هم که رصد کردم این جلسه با اقبال 
عمومی همه طیف ها و سلیقه ها در جامعه روبه رو شده؛ 
لذا ما هم غیر از این چیزی نمی خواهیم، در این جلسه هم 
رییس جمهور محترم عالقه مندی خود را به سپاه اعالم 
کردند و سپاه هم آمادگی خود را برای کمک به مجموعه 

دولت اعالم کرده است.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور در حاشیه 
جلسه روز گذشته هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره 
جلسه تحلیف رییس جمهور، اظهار داشت: مراسم تحلیف 
در موعدی که مجلس اعالم کرده، برگزار می شود. مقامات 
داخلی و تعدادی از ســران و مقامات کشورهای خارجی 
هم اعالم آمادگی کرده اند که در مراسم شرکت کنند. وی 
افزود: پس از مراسم تحلیف رییس جمهور، براساس قانون 
مجلس، رییس جمهور دو هفته وقت دارند که اسامی وزرای 
پیشنهادی را به مجلس معرفی کنند و پس از آن مجلس 
هم به مدت یک هفته به بررسی برنامه دولت و رای اعتماد 
به وزرای پیشــنهادی خواهد پرداخت. براســاس قانون، 
رییس جمهور دو هفته بــرای معرفی وزرا به مجلس وقت 
دارد و این فرصت می تواند از همان روز تحلیف شروع شود. 
امیری درباره تفکیک وزارتخانه ها تصریح کرد: طرح تفکیک 
وزارتخانه ها به مجلس ارائه شد و الیحه اش با قید یک فوریت 
رای آورد. این موضوع در کمیسیون های تخصصی مجلس 
مورد بررســی قرار گرفت؛ اما به دلیل تعطیالت تابستانی 
مجلس تا روز تحلیف، به نظر می رسد رییس جمهور، لیست 

وزرای پیشنهادی را براساس ساختار موجود ارائه دهد.

سردار غیب پرور:

روحانی گفت از سال 58 
بسیجی ام و هنوز کارتم را دارم

امیری: 

کابینه دوازدهم بدون تفکیک 
وزارتخانه ها بسته می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

به زودی نتایج بررسی بازگشت 
حقوق های نجومی اعالم می شود

کنعانی مقدم: 

اصولگرایی بدون روحانیت و 
جامعتین، تفکری انحرافی است

عضو هیئت بررســی و تطبیق مصوبــات دولت با قوانین 
مجلس گفت: ان شاءا... نتایج نهایی درباره مصوبه اخیر دولت 
۱۰ الی ۱2 روز آینده اعالم خواهد شد. سیدکاظم دلخوش 
نماینده مردم صومعه سرا با اشاره به دستور رییس مجلس به 
»هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین« مجلس، 
درباره رسیدگی به مصوبه اخیر دولت که محدودیت برخی 
پرداخت های حقوقی یا همان حقوق های نجومی به مقامات 
و مدیران را لغو می  کند، گفت: جلســاتی در این رابطه در 
»هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین« مجلس 
مصوبات برگزار شده است و در حال حاضر این موضوع در 
دست بررسی این هیئت  قرار دارد. عضو هیئت بررسی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین تاکیــد کرد: هنوز درباره 
بررسی مصوبه فوق به جمع بندی الزم دست پیدا نکرده ایم 
و فعال  نمی توانیم در این رابطه اظهار نظر کنیم . دلخوش 
بیان داشت: ان شــاءا... نتایج نهایی درباره این موضوع ۱۰ 
الی ۱2 روز دیگر اعالم خواهد شد. این نماینده مجلس در 
پایان افزود: قطعا پس از تعطیالت مجلس، جلسات هیئت 
بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، با دستور 

رسیدگی مصوبه اخیر دولت برگزار خواهد شد.

حســین کنعانی مقدم عضو جمنا، درباره ایده محمدباقر 
قالیباف برای راه اندازی جریان »نواصولگرایی« گفت: آقای 
قالیباف در نامه اش به سه دغدغه ضرورت توجه به جوانان 
و بازنگری در بعضی ساختارها و مشــی سیاسی جریان 
اصولگرایی، اشــاره و عمال خود را داوطلب لیدری جریان 

»نواصولگرایی« معرفي کرد.
دبیرکل حزب سبز ایران اسالمی اظهار کرد: برخی ایده عبور 
از اصولگرایی را مطرح می کنند و نظرشان تعریف اصولگرایی 
بدون روحانیت یا جامعتین یا بدون حضور مجموعه هایی 
است که قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی، هسته مرکزی 
تفکر اصولگرایی را شکل دادند. این همان تفکر انحرافی بود 
که در گذشته نیز متاسفانه بعضی آن را مطرح کردند و می 
خواستند روحانیت را از صحنه سیاسی کشور خارج کنند. 

این کار غلط است و نباید اتفاق بیفتد.
کنعانی مقدم در پاسخ به این ســوال که آیا نواصولگرایی 
همان اصولگرایی منهای روحانیت است، گفت: ان شاءا... که 
این طور نیست چون اگر در تفکر و اندیشه اصولگرایی شائبه 
ایجاد کنیم و دنبال این باشیم که طرحی نو در اندازیم، اولین 

اقدامش حذف روحانیت از جریان اصولگرایی خواهد بود.

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: روسیه با ایران برای فروش ۱2 هواپیمای 
سوخو سوپرجت ۱۰۰ توافق کرده و احتمال دارد که در آینده نیز قراردادی 
برای فروش 3۰ هواپیمای دیگر امضا کنند.پیشتر نیز یک مقام روسی در 
امور هواپیماهای مسافربری گفته بود فروش این هواپیما به ایران نیازمند 
موافقت تولیدکنندگان آمریکایی قطعات هواپیماست.الکساندر نوواک 
وزیر انرژی روسیه چندی پیش گفته بود: مسکو عالقه مند به راه اندازی 
خط تولید قطعات و تجهیزات هواپیماهای روســی در ایران است و اگر 
پیشنهاد طرف ایرانی را دریافت کنیم، آماده بررسی هستیم. شرکت های 
روسی با شــرکای ایرانی برای تنظیم پیشــنهادها و توافق های معین 
همکاری می کنند. سوخو سوپرجت ۱۰۰ محصول همکاری مجموعه ای 
از صنایع هواپیمایی غرب و شرق است و تمامی سازندگان قطعات اصلی 
آن مانند موتور، سامانه های فرود، الکترونیکی و دیگر قطعات کمپانی های 

معروف، آمریکایی و اروپایی هستند.

در پی انتشار خبری توسط برخی از رسانه های بیگانه مبنی بر شلیک هشدار 
ناو آمریکایی به سمت قایق ایرانی در خلیج فارس، روابط عمومی منطقه 
سوم نیروی دریایی سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: صبح امروز)سه شنبه( 
یک رزم ناو آمریکایی در شمال خلیج فارس به سمت یک شناور گشتی 
نیروی دریایی سپاه که در آب های بین المللی در حال گشت زنی بود حرکت 
کرده و به قصد تحریک و ایجاد هراس مبادرت به شلیک دو گلوله هوایی 
کرد.  این اطالعیه افزوده است: شــناور نیروی دریایی سپاه بدون اعتنا به 
رفتار غیر حرفه ای و تحریک آمیز آنها، به ماموریت خود ادامه داد و پس از 
مدت کوتاهی شناور آمریکایی منطقه را ترک کرد. نیروی دریایی آمریکا روز 
سه شنبه ویدئویی از شلیک دو تیر هشدار ناو یو.اس.اس تاندربولت به شناور 
سپاه پاسداران ایران منتشر کرد. این فیلم توسط فرماندهی نیروی دریایی 
ایاالت متحده در خاورمیانه، منتشــر و در آن اعالم شده که شناور ایرانی 

متعلق به سپاه به فاصله کمتر از ۱4۰ متری ناو رسیده است.

توافق ایران با روسیه 
برای خرید ۱۲ هواپیمای 

سوخو

اطالعیه سپاه درخصوص 
 شلیک اخطار ناو آمریکا 

در خلیج فارس

طرح تحريم های جديد علیه ايران با رای باال به تصويب رسید؛

جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت!

قابل پیش بینی بود! هیچکس تعجب نکرد. صبح چهارشنبه از خواب که بیدار شديم، متوجه  زاينده رود
شديم شب هنگام وقتی ما و دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای و موافقان و مخالفان برجام 
و  خالصه همه ملت خواب بوديم، مجلس نمايندگان آمريکا طرح مربوط به اعمال تحريم های جديد علیه ايران را 

با اکثريت بسیار بااليی )419 رای موافق و سه رای مخالف( تصويب کرده است. 

مراسم جشن آزادســازی موصل، با حضور حسن قشقاوی معاون 
کنســولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشــور و سید حسین 
هاشمی استاندار تهران و ســفیران و وابستگان نظامی کشورهای 

مختلف، در سفارت عراق برگزار شد.

دولت 23 میلیونی )به 
تعبیر اعتدالیون( روی 

کار آمد و تحريم ها 
برگشت، با قاطعیت هم 
برگشت. حاال مخالفان 

برجام مانده اند که 
چه کسی می خواهد 

پاسخگوی اين مسئله 
باشد

اصولگراییکابینهحقوق نجومی
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کارگران بیکار شده منتظر خبر خوش

 پلی اکریل تا مهر 
راه اندازی می شود؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ســفر به شهرستان مبارکه 
گفت: تالش ما این است که با حل شدن مشکالت پلی اکریل، این 
شرکت تا مهرماه راه اندازی مجدد شود. شهریار طاهرپور گفت: یکی 
از مسائل مهم استان اصفهان تعطیلی  کارخانه پلی اکریل است که 
از کارخانه های بزرگ استان به شمار می رود.طاهرپور افزود: همه 
تالش ما این است که مشکالت این کارخانه حل و تا مهر راه اندازی 
مجدد شود. نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای 
اســالمی  هم  با بیان اینکه 50 میلیارد ریال برای تکمیل ، توسعه 
و رفع نیازهای شهرک های صنعتی مبارکه اختصاص یافت گفت: 
این اعتبار برای کمک به زیرســاخت ها، فاضالب، تامین آسفالت 
و اصالح معابر و رفع نیازهای ضروری این شــهرک ها اختصاص 
یافته است. زهرا سعیدی افزود: 50 میلیارد ریال اعتبار را شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان اصفهان برای رفع نیازهای موجود 
اختصاص دادنــد. وی در ادامه گفــت:  35 میلیارد ریــال از این 
اعتبار برای تکمیل و اصالح شــهرک صنعتی ســه راهی مبارکه، 
 10 میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه شهرک صنعتی دهسرخ و

 5 میلیارد ریال هم برای تامین آسفالت و ترمیم و اصالح معابر این 
دو شهرک هزینه می شود. 

صنعت

اخبار

دارندگانسهامعدالت،۱۵۰هزارتومانسودمیگیرند
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: دارندگان سهام عدالت که صورتحساب یک 
میلیونی دارند، 1۲5هزارتومان و با صورتحساب530هزارتومانی،۶5هزار تومان سود 

علی الحساب می گیرند و این سود به 150هزارتومان خواهد رسید.

قیمت هر کیلو گوشت وارداتی 
۳۲ هزار تومان اعالم شد 

مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام استان اصفهان 
با اشاره به اینکه واردات گوشت گوسفند از کشورهای 
استرالیا، آسیای میانه، ارمنستان و گرجستان تا رسیدن 
بازار به تعادل منطقی، ادامــه دارد، گفت: نرخ هر کیلو 
گوشت وارداتی به صورت شقه ای، 3۲ هزار تومان است.
 علــی اکبر نجفــی با اشــاره بــه اینکه در راســتای 
سیاســت های تنظیم بازار کشور شــرکت پشتیبانی 
امور دام و ســازمان تعزیرات حکومتی پیگیر واردات 
و توزیع گوشــت به میزان کافی بــرای مصرف عموم 
به کشور هستند، اظهار داشــت: در این راستا واردات 
گوشت گوسفندی از کشــورهای اســترالیا، آسیای 
میانــه، ارمنســتان و گرجســتان ادامه داشــته و تا 
 رســیدن بازار به تعــادل منطقی، ایــن واردات ادامه

 دارد.
وی با تاکید بر اینکه ساالنه بین ۹00 تا ۹۲0 هزار تن 
گوشت قرمز در داخل مورداستفاده قرار می گیرد، بیان 
داشت: ۸00 هزار تن از این میزان از منابع داخلی و بقیه 
باید ازطریق واردات تامین شود. باتوجه به اعیاد قربان، 
غدیر و ایام محرم باید تمهیداتی برای واردات گوشت 
اندیشیده شود تا در آن زمان با نوسانات شدید قیمت در 

بازار روبه رو نشویم.
نجفــی اضافــه کــرد: قیمــت گوشــت وارداتی از 
قــرار هرکیلوگــرم 3۲ هــزار تومــان بــه صــورت 
شــقه ای اســت و با هر گونه افزایش قیمت، از سوی 
 دســتگاه های نظارتی مــورد بازدید و برخــورد قرار

 می گیرد.

بر اساس اعالم مرکز آمار؛

تورم تیر ماه 7/6 درصد شد
مرکز آمار ایران، تورم تیرماه را 7/۶ و تورم نقطه به نقطه 
را ۸/۹ درصد اعالم کرد که نسبت به ماه قبل 0/5 واحد 

درصد کاهش را نشان می دهد.
مرکز آمار ایران جزئیات تورم تیرماه را منتشــر کرد. 
بر این اساس،   شــاخص کل )بر مبنای100=13۹0( 
در تیر ماه ســال 13۹۶ عدد ۲4۸/۲  را نشان می دهد 
که نســبت به ماه قبل 1/۲درصد افزایش داشته است. 
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( ۸/۹ درصد می باشد که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل )۹/4 درصد(، 0/5 واحد درصد کاهش 

یافته است.

 قیمت انواع پول شمار 
) اسکناس شمار(

بازار

SAYAN SMART سایان

 6,900,000
ریال

 9,100,000
ریال

رییس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شــورای شهر اصفهان گفت: 
توسعه فرودگاه اصفهان منوط به تعیین تکلیف زمین های پایگاه هشتم 
شکاری است. سید کریم داوودی با بیان اینکه از یک سال گذشته به دنبال 
تعیین تکلیف زمین های هشتم شــکاری و تخصیص آن برای توسعه 
فرودگاه بودیم، ادامه داد: این مسئله از ســوی مسئوالن کشوری و در 
جلسه ای با وزارت دفاع و ســازمان هواپیمایی کشور و فرماندهی پایگاه 
هشتم شکاری و نمایندگان مجلس و به همت استانداری اصفهان قابل 
حل است. داوودی بیان داشت: چندی پیش یک سرمایه گذار خارجی 
قبول کرد که هزینه احداث ترمینال برای پروازهای خارجی را در فرودگاه 
اصفهان تقبل کند، اما به دلیل عدم تخصیص زمین های پایگاه هشــتم 
شکاری برای طرح جامع توسعه فرودگاه اصفهان، سرمایه اش را در استانی 

دیگر سرمایه گذاری کرد.

 بخش خصوصی با همکاری یک شرکت آلمانی، ۲ نیروگاه خورشیدی در 
منطقه کویری خوروبیابانک در اســتان اصفهان احداث می  کند. بخشدار 
مرکزی خوروبیابانک اظهــار کرد: این طرح به عنوان نخســتین نیروگاه 
خورشیدی شهرســتان است که با سرمایه گذاری یک شــرکت ایرانی و با 
همکاری آلمانی ها احداث می شــود.حمید دهقان افزود:خوروبیابانک با 
برخورداری از بیشــترین ظرفیت جذب تابش انرژی خورشیدی به عنوان 
یکی از مستعد ترین شهرستان های استان اصفهان در ساخت نیروگاه های 
خورشیدی است.وی با بیان اینکه شرکت ایرانی به عنوان سرمایه گذار داخلی 
ساخت این پروژه 50 میلیارد تومانی را بر عهده گرفته است افزود: عالوه بر 
این یک نیروگاه یک مگاواتی دیگر با پنج میلیارد تومان در سه راهی جندق 
احداث می شود. وی گفت: زمین ساخت این نیروگاه ها در مجموع به مساحت 

۲۲ هکتار از طریق منابع طبیعی تامین شده است.

توسعه فرودگاه اصفهان 
در گرو تعیین تکلیف 

زمین های ارتش است

احداث نیروگاه 
خورشیدی باهمکاری 

آلمانی ها در خوروبیابانک 

زهرا اخوان نســب، معاونت بانوان اتاق اصفهان با اشــاره 
به شــعار اتاق برای همه و همــه برای کمک بــه اقتصاد، 
از تالش هــای به عمل آمده برای شناســایی اســتعدادها 
در راستای رشــد اقتصادی و کارآفرینی ســخن راند. وی 
گفت: مالک ما انتخاب دختران برخوردار از شــاخص های 
افتصادی، اجتماعی، اخالقی، علمی و پژوهشی و هنری بوده 
است. خانم اخوان نسب از ارســال 170 رزومه به دبیرخانه 

خبر داد که از بین آنها 1۲ نفر با درنظر گرفتن ســهمیه ای 
برای اقلیت هــای مذهبی انتخاب شــدند. معاونت بانوان 
اتاق اصفهان با اشــاره به ثبت جهانی شدن این همایش، از 
لزوم شناخت اســتعدادها و کمک در اتخاذ تصمیم درست 
به منظور ایجاد جامعه ای متحول و همگامی با تکنولوژی 
روز دنیا، توانمندی در مقابله با آسیب های اجتماعی و باال 
بردن سطح بهره وری سخن گفت و افزود: اتاق بازرگانی در 

این راستا نقش مشــاوره را اعمال می کند. در ادامه، سید 
عبدالوهاب سهل آبادی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان 
اینکه حق لیاقت و شایستگی زنان ما اینگونه نیست که در 
جامعه منعکس می شود، حضور زنان در نبرد ۸ ساله دفاع 
مقدس، نقش زنان در انتخابات و فعالیت آنها در کسب وکار 
و جمعیت 50 درصدی دانشجویان دختر در دانشگاه ها را 
حاکی از حضور زنان ایران در فعالیت های اجتماعی دانست 
و اقدامات اتاق و معاونت بانوان را درمقایسه با دیگر اتاق های 
کشور ارزشــمند ارزیابی کرد. وی توجه به جوانان و بانوان 
را از اهداف مهم اتاق به شمار آورد و گفت: شاهد حضور 30 
درصدی بانوان در کمیسیون های اتاق هستیم. سهل آبادی 
 SPX از فعال کردن معاونت و شورای عالی زنان، جوانان و
با همکاری ســازمان یونیدو به منظــور واحدهای صنعتی 
کوچک و متوسط و حضور بانوان در هیئت های حل اختالف 
مالیاتی اتاق با دقت باال خبر داد. سهل آبادی افزود: با  وجود 
بیشــترین خیریه ها در اصفهان، نباید بیــکار و کودکان 
خیابانی و دست فروش در این شــهر داشته باشیم. ضمن 
آنکه فعالیت های اتاق در راستای مبارزه با فقر و محرومیت 
قابل توجه است. دکتر حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان، با تقدیر از نگاه مدون اتاق 
به نقش بانوان و گرامیداشت میالد حضرت معصومه)س( 
و دهه کرامت، نام گذاری این روز به نام روز دختر را بســیار 
مناسب و بجا دانست. وی نخبگی را موهبتی از جانب خداوند 
توصیف کرد که باید از آن پاسداری کرد. دکتر ارزانی با اشاره 
به نیازهای فیزیولوژیک، روان شناختی و نیازهای عقالنی 
و معنوی، رابطه دانش و نخبگی بیشــتر با تواضع و فروتنی 
را مطرح کرد. وی با انتقاد از نگرش مردم نســبت به عوامل 
منفی در جامعه، بر لزوم توجه به تحقیق و تفحص بیشــتر 
تاکید کرد. مدیرکل ارشــاد گفت: همایش شهر فیروزه ای 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به کسب مهارت آموزی 
در زندگی اجتماعی و عرضه توانمندی های دختران کمک 
می کند. وی در بحث تاثیر پیام بر نسل های مختلف جامعه، 
اظهار کرد: پیام رســانی دو مرحله دارد یکی  رساندن پیام 
به گوش مخاطب و دیگری انتقال ازگوش مخاطب به قلب 
مخاطب که  باید مهارت تاثیرگذاری بر روح مردم را آموخت.
در ادامــه، از 1۲ دختــر برگزیده بــا رتبه هــای علمی و 

توانمندی های برتر تقدیر به عمل آمد.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان، توســعه زیرســاخت های حمل و نقل ریلی در این 
استان را زمینه ساز توســعه صادرات اصفهان دانست.محمد 
مجیری با اشــاره به اینکه حمل و نقل از مهم ترین مشکالت 
فراروی صادرات ســیمان و مصالح ســاختمانی عنوان شده 

است، تصریح کرد: توســعه حمل و نقل ریلی بهترین راهکار 
برای افزایش صادرات این مواد از اســتان اصفهان به خارج از 
کشور است. معاون امور بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان اظهارکرد: این استان به دلیل موقعیت 
جغرافیایی اش نیازمند راه های ارتباطی برای ارســال کاال و 

محصوالت به استان های مرزی کشور جهت صادرات است.
وی اضافه کرد: ارائه تسهیالت و مشوق های صادراتی و اعطای 
یارانه های حمــل و نقل بر افزایش صادرات تاثیر مســتقیم 
دارد و این تسهیالت باید برای صادرکنندگان سیمان نیز در 
نظرگرفته شود.مجیری ضعف در بازاریابی و نفوذ در بازارهای 
جهانی همچنین رقابــت منفی تولیدکننــدگان را از دیگر 
مشکالت صادرات سیمان بیان کرد و افزود: ایجاد کنسرسیوم 
در حوزه صادرات و ایجــاد یکپارچه و هماهنگ فعالیت های 

صادراتی نقش اصلی در ساماندهی وضعیت صادرات و بهبود 
آن دارد.وی گفت: سال گذشته ) 13۹5 ( ۸03 میلیون دالر 
صادرات سیمان، گچ و ســنگ انجام شده که نسبت به مدت 
مشابه سال )13۹4( 1۶ درصد کاهش در ارزش و 17 درصد 
رشد در وزن داشته است.معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان سهم این اســتان از میزان 
صادرات ســال گذشته سیمان ، گچ و ســنگ را 4۲ میلیون 

دالر اعالم کرد. 

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

توسعه حمل و نقل ریلی، زمینه صادرات سیمان اصفهان را هموار می کند

سکه تمام بهار آزادی
11،680،000 ریال)طرح جدید(

6،190،000 ریالنیم سکه

3،600،000  ریالربع سکه

2،440،000 ریالسکه یک گرمی

1،148،250 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

در دومین همایش شهر فیروزه ای با دختران توانا عنوان شد:

نخبگیموهبتیازجانبخداونداست

AX 5800 ای ایکس

 5,000,000
ریال

 5,250,000
ریال

AX 2800 ای ایکس

 4,800,000
ریال

 4,950,000
ریال

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اســتان اصفهان گفت: با 
توجه به اینکه نمایشــگاه ها به عنوان نقطه شروع صادرات 
و تجارت شناخته می شوند، امید اســت در دولت دوازدهم  
تدابیر بیشتری در رابطه با توسعه تجارت و صادرات صورت 

بگیرد.
رسول محققیان  با اشاره به مکاتبه های مصوب شده از سوی 
سازمان توسعه تجارت اظهار داشــت: در سال جاری برای 
هرغرفه دار و مشــارکت کننده در نمایشگاه های خارجی 

تا سقف ۲0 میلیون تومان یارانه در نظر گرفته شده است.
وی با بیان استثنایی بودن این کار افزود: در 10 سال گذشته 
این کار در کشور استثنایی به شمار می آید زیرا یارانه سال 
گذشته که مبلغ 5 میلیون تومان بوده، ۸ تا 10 سال است که 

از قطع شدن آن می گذرد.
محققیان تصریح کــرد: با کمک اتــاق بازرگانی می توانیم 
هیئت های خارجــی را تحت عنوان خریدار به نمایشــگاه 
بیاوریم و بدین وســیله باعث افزایش توان غرفه شویم و در 

نهایت زمینه ساز توسعه صادرات باشیم.
وی پیرامون مشــکل تمام صنایــع تصریح کــرد: یکی از 
چالش های مهم واحدهای تولیدی ما در اقتصاد، اتکا و توکل 
بر بازارهای داخلی است و ممکن اســت در بازه ای از زمان 
بازارهای داخلی اشباع و دچار افت شود که این از مشکالت 

تمام صنایع ما به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان افزود:  امید 
است اتاق بازرگانی، تشکل ها و خانه صنعت، معدن و تجارت 
واحدهای جدیــدی را به واحدهای تولید صنعت ســیمان 
معرفی کند در غیر این صورت نمی توانیم به توسعه و اهداف 

1404 برسیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه ها به عنوان 
نقطه شروع صادرات و تجارت شناخته می شوند، امید است 
در دولت دوازدهم  تدابیر بیشتری در رابطه با توسعه تجارت 
و صادرات صورت بگیرد. گفتنی است؛ چهارمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت سیمان )بازار، صادرات، تجهیزات وماشین 
آالت، محیطزیست( در تاریخ ۸ لغایت 11شهریورماه سال 
جاری از ســاعت 1۶ الی ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد.

۸5 درصد مشترکان اســتان اصفهان براساس الگو آب 
مصرف می کنند. 

معاون خدمات مشترکان و درآمد آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت:تاکنون ۲57 هزار و ۶00 مشترک اخطاریه 
مصرف آب دریافت کرده اند که ۸0 درصد از شهر اصفهان 

و ۲0 درصد مربوط به بقیه شهرها بوده است.
رضا رضایی با اشاره به اینکه 7۸ درصد اماکن مسکونی و 
۲۲ درصد اماکن غیر مسکونی است افزود: استان اصفهان 
یک میلیون و صد هزار مشترک آب دارد که حدود 31۹ 

میلیون مترمکعب در سال فروش آب داریم.
وی با بیان این که ۸5 درصد مشــترکان براســاس الگو 
آب مصرف می کنند، گفت: بیش از ۹3 شهر زیر پوشش 
آب و فاضالب شهری هستند که ۸5 درصد تامین آب با 
کمک زاینده رود و تامین 15 درصد دیگر از آب چشمه ها 
و قنوات است. رضا رضایی گفت: از سال ۸۹ تا ۹5 بیش از 
500 هزار واحد به آمار مصرف کنندگان آب شرب اضافه 
 شده ولی به دلیل کمبود بارش ها و خشکسالی به میزان

 5 هزار و 400 لیتر بر ثانیه آب کاهش داشته است.
 معاون خدمات مشترکان و درآمد آب و فاضالب استان 
اصفهان در پایان گفت : شــهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه مصرف بی رویه آب از سوی مشترکان می توانند 

با شماره 15۲۲ با ما تماس بگیرند.

در 4 سال گذشته 1۲4 حلقه چاه ازبین رفته و هیچ منبع 
جدید آب شربی به منابع اضافه نشده است.

برای آنکه همه ایرانی ها از آب آشامیدنی برخوردار باشند 
کافی اســت که آب را بهینه مصرف کنیم. ساعات پیک 
مصرف آب در روزهای غیر تعطیل بین ســاعات 1۶:30 
تا ۲1 و در روزهای تعطیل بین ســاعات 10 تا 14 و در 
بعداز ظهرها از 1۶:30 تا ۲1 اســت که در این ساعت ها 
میزان مصرف آب به شــدت افزایش خواهد داشــت و 
 فشار بســیار زیادی به شــبکه های آب رسانی تحمیل 

می شود.
در شــرایط فعلی کشــور لزوم تغییر نگرش از مدیریت 
تامین آب به مدیریت تقاضا بیش از گذشــته احساس 

می شود. 

معاون خدمات مشترکان و درآمد آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

اخطار مصرف آب به حدود ۲58 هزار مشترک در استان اصفهان

خبر
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان خبر داد:

پرداخت یارانه به غرفه داران اصفهانی در نمایشگاه های خارجی

آبفا

دومین همایش شهر فیروزه ای با دختران توانا و باورهای طالیی شهر، به همت معاونت بانوان  فرزانه 
اتاق بازرگانی اصفهان همزمان با والدت حضرت معصومه)س(  و روز دختر با حضور مدیرکل افسر طه

فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهردار و مدیران استان و انتخاب 12 بانوی برتر برگزار شد.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تغییر واحد 
پول کشور به تومان، ما تغییری در درآمد مردم ایجاد نمی کنیم 
و تنها در نوشتار و امورات بانکی، تومان جایگزین ریال خواهد 
شد. سید ناصر موسوی الرگانی اظهار داشت: نه تنها در دولت 
فعلی بلکه در دولت های قبلی هم بحــث تغییر واحد پول یا 

حذف سه صفر، دو صفر هم مطرح شده بود.
وی با بیان اینکه یکی از دالیل تغییر واحد پول ایران به  دلیل 

جلوگیری از تنزل ارزش آن اســت، افزود: ایــن امر با تغییر 
ریال به تومان محقق نمی شود چنانچه بخواهیم ارزش پول 
کشــورمان افزایش یابد نیاز به برنامه ریزی داریم. ایران برای 
اینکه پولش با ارزش شــود باید صادرات غیــر نفتی خود را 
افزایش دهد تا جایگاه پول ارتقا یابد.نماینده مردم فالورجان 
در مجلس بیان داشت: ارزش پول ایران پایین آمده ؛ آمار، رشد 
اقتصادی را نشــان می دهد، اما این آمار برای مردم ملموس 

نیست، زیرا این رشد اقتصادی برای فروش نفت است.موسوی 
الرگانی تصریح کرد: تغییر واحــد پول ایران از ریال به تومان 
برای مردم فرقی نخواهد داشــت، زیرا قدرت خرید جامعه را 
افزایش نمی دهد، ما باید برنامه ای تنظیم کنیم که توان خرید 
باال برود. وی پیرامون مطرح کردن این طرح در مجلس، گفت: 
این مصوبه باید در قالب الیحه به مجلس ارائه شود و نمایندگان 
آن را تصویب کنند.  نماینده مردم فالورجان در مجلس اضافه 
کرد: این طرح بایــد در مرکز پژوهش های مجلس هم مطرح 

شود تا با بررسی جامع تر و دقیق تر اجرا گردد.

تغییر واحد پول کشور به تومان، تغییری در درآمد مردم ندارد
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استقبال از فیلم »ساعت ۵عصر« 
مصطفی حســینی، مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان بیان کرد: از تیرماه تاکنون 
فیلم»نهنگ عنبر 2«فروش خوبی داشته؛ اما در این مقطع زمانی از فیلم »ساعت 5 عصر« 

استقبال خوبی صورت گرفته است.

در شهر

مدیرخانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان خبر داد:

راهیابی سه نمایش به جشنواره 
سراسری تئاتر سوره 

مدیرخانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان اظهار داشت:  یک نمایش 
در بخش صحنه ای و یک نمایش در بخش خیابانی از استان اصفهان 

به بیست  و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر سوره راه یافتند.
رسول هنرمند گفت: جشنواره های منطقه ای تئاتر سوره در نیمه دوم 
تیرماه امسال با شعار  »اخالق برای همه« در سه منطقه کار خود را 
آغاز کرد که در هریک از این مناطق 9 گروه نمایشی از چند استان 

به رقابت پرداختند.
مدیرخانه تئاتر حوزه هنری استان اصفهان اظهار کرد: در بیست و 
پنجمین دوره جشنواره سراسری تئاتر سوره که در قالب اجراهای 
صحنه  ای در سه منطقه کشــور برگزار شده است، 11 اثر به مرحله 

پایانی راه یافتند.
وی گفت: در اواخر تیرماه امسال، جشنواره منطقه سه در اصفهان 
برگزار شد و پنج نمایش توانستند مجوز حضور در بیست  و پنجمین 

جشنواره سراسری تئاتر سوره را به دست آورند.
هنرمند افزود: نمایش »پیرمرد، بقچه، دوچرخه« به کارگردانی پیمان 
کریمی و »بی زمان« احســان جانمی در بخش صحنه ای از استان 

اصفهان به جشنواره تئاتر سوره راه یافتند.
وی اضافه کــرد: در بخش خیابانی نیز پــس از بازبینی بیش از 40 
نمایش خیابانی از تهران و شهرســتان ها، تعداد 13 اثر برای حضور 
در بخش تئاتر خیابانی بیست  و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر 

سوره معرفی شدند.

فقدان سند مالکیت
5/106 آقای حسین اسماعیلی نهوجی فرزند قاسم مالک یکدانگ مشاع از ششدانگ 
آپارتمان با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مدعی میباشد که سند مالکیت وی از 
پالک 15202/2531 واقع در بخش 5 در صفحه 473 دفتر 605 امالک و بشماره 
ثبت 120764 ســابقه ثبت دارد و بعلت جابجائی ســند مالکیت اولیه مفقود شده و 
درخواست صدور سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اســناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 13736 هادیزاده رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان  )200 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/16 کالسه پرونده: 96/9 شــماره دادنامه: 15/96 مرجع رسیدگی: شعبه ششم 
شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ســید علی بنی هاشمی با وکالت: کریم 
اکبریان به نشانی: خمینی شهر میدان شــهدا جنب اداره برق اول خیابان طالقانی 
خواندگان: 1- برزو کرمی زالی به نشــانی: لرســتان نورآباد )دلفان( روستای زالی 
)فعاًل زندان خمینی شــهر( 2- ایوب )محمود( دنیا دیده به نشانی مجهول المکان. 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای سید علی 
بنی هاشمی با وکالت آقای کریم اکبریان به طرفیت آقای برزو کرمی زالی و ایوب 
دنیادیده بخواسته مطالبه مبلغ 158/000/000 ریال به استناد دو فقره چک به شماره 
های 556121-95/9/6 و 556124-95/10/30 باتوجه به خواسته خواهان و اقرار 
خوانده ردیف اول در جلسه شورا و عدم حضور خوانده ردیف دوم در جلسه شورا و عدم 
دفاع از خود علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص شورا مستنداً به مواد 269 و 315 
قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی خواندگان را متضامنًا بــه پرداخت مبلغ 158/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/975/000 ریال بابت هزینه های و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید تا زمان روز حکم در حق خواهان تقدیم می نماید. رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظر در احکام عمومی است. م الف: 4291 شورای حل اختالف حوزه 

ششم خمینی شهر)270 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/32 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 1563 فرعی از 12953 اصلی 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عبدا... حسن پور سودرجانی 
فرزند رجبعلی و فخرالسادات شاهچراســودرجانی فرزند کمال در جریان ثبت است 
وآرای شــماره 139560302027014001 و 139560302027014004 مورخ 
1395/10/27 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 96/06/2 
روز پنج شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:13199 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)271 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/46 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 3572 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی بنام اقدس الماســی کوپایی 
فرزند علی و عبدالرسول میرزایی فرزند شکراله در جریان ثبت است و آرای شماره 
139560302027010240 و 139560302027010243 مــورخ 1395/8/13 
از طرف هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و 
بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 96/06/11 روز شنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:13279 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان )270 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/47 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب تجاری مسکونی پالک 135 فرعی از 
39 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی علی اکبر زینعلی  
فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027000574 
مــورخ 1395/1/20 از طرف هیات حل اختــالف موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در 96/06/7 روز سه شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بــه موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانــون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را بــه این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الــف:13277 هادیزاده رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان

)264 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/48 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب انبار پالک 134 فرعی از 39 اصلی واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی علی اکبر زینعلی  فرزند محمدعلی 
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000571 مورخ 1395/1/20 
از طرف هیات حل اختــالف موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
 و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقــوم در 96/06/7 روز 
سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:13278 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)263 کلمه، 3 کادر(
ابالغ نظر کارشناس

5/59 شعبه پنجم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالسه 5058/95 ش ج 5 له آقای مصطفی کبریایی و علیه سید سعید سجادیه به 
آدرس اصفهان خیابان وحید ایســتگاه مارنان پالک 234 بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلغ 57/195/000 ریال اموال توقیفی از محکوم علیه به شــرح: 
LED -1 مارک LG شماره سریال 5600LB42 یک دستگاه به مبلغ 4/000/000 
ریال LCD -2 مارک XVISION 32 اینچ به همراه گیرنده دیجیتال یک دستگاه 
به قیمت 3/000/000 ریال 3- یخچال ایستاده یک درب KINO یک دستگاه به 
قیمت 2/500/000 ریال 4- سطل زباله پالستیکی بزرگ یک عدد 150/000 ریال 
5- طی نخی و جارو دسته دار مستعمل یک عدد فاقد ارزش 6- کتری و قوری استیل  
و روحی یک عدد 70/000 ریــال 7- ماهی تابه مســتعمل دو عدد 30/000 ریال 
8- سینی اســتیل قدیمی هفت عدد 140/000 ریال  9- تشت پالستیکی سفید دو 
عدد فاقد ارزش 10- سبد توری پالستیکی یک عدد 2000 ریال 11- جاتنباکویی 
قفسه ای پالستیکی ســه عدد 30/000 ریال 12- بشــقاب شیشه ای هفت عدد 
140/000 ریال 13- ماهی تابه تفلون مســتعمل دو عدد 30/000 ریال 14- سبد 
پالســتیکی جاچنگالی چهار عدد 80/000 ریال 15- نمک پاش 6 عدد 120/000 
ریال 16- استکان نعلبکی مستعمل 21 عدد 63/000 ریال 17- رنده فلزی یک عدد 
2000 ریال  18- کارتن حاوی مقداری زغال یک عدد 50/000 ریال 19- حلب 17 
کیلویی خاکستر 2 عدد 20/000 ریال 20- انبر آتش 2 عدد 5000 ریال 21- چای 
صاف کن 2 عدد 3000 ریال 22- ســینی فلزی 4 عــدد 120/000 ریال 23- میز 
جامکیونی یک عدد 200/000 ریال 24- قاشق و چنگال هر کدام ده عدد 40/000 
ریال 25- چاقو مستعمل یک عدد 10/000 ریال 26- قلیان 50 عدد 3/500/000 
ریال 27- شیلنگ قلیان 86 عدد 860/000 ریال 28- سری قلیان 37 عدد 185/000 
ریال 29- منقل یک عدد 100/000 ریال 30- اجاق گاز دو شعله مستعمل یک عدد 
200/000 ریال 31- وای فای تی پی لینک یک دستگاه 400/000 ریال 32- لیوان 
دســته دار ســیزده عدد 65/000 ریال 33- پاکت تنباکو میوه ای مختلف 80 عدد 
2/400/000 ریال 34- تنباکو ربع کیلویی فلزی دو عدد 80/000 ریال 35- تنباکو 
دوسیب ده تایی یک بوکس 320/000 ریال 36- قندان شیشه ای نه عدد 145/000 
ریال 37- زیرسیگاری شیشــه ای 5 عدد 15/000 ریال 38- قرقره نخ دوک یک 

عدد 10/000 ریال 39- انبردست و پیچ گوشــتی هرکدام یک عدد 60/000 ریال 
40- لب گیر قلیان دو عدد پالستیک فاقد ارزش 41- بادگیر قلیان نه عدد 18/000 
ریال 42- چشم و دوربین مداربسته به همراه یک دستگاه مادر ده عدد 3/000/000 
ریال 43- بشــقاب زیر قلیان ســه عدد 3/000 ریال 44- درب بازکن نوشابه یک 
عدد 2000 ریال 45- پشتی مختع 33 عدد 4/950/000 ریال 46- تخت پذیرایی 
چوبی 12 عدد 4/800/000 ریال 47- قالیچه روی تخت مستعمل قدیمی ماشینی 
10 عدد 2/000/000 ریال 48- جعبه نوشــابه ای 24 تایی با شیشه خالی 21 عدد 
1/050/000 ریال 49- پنجاه عدد تنباکوی حکوم 50 عدد 900/000 ریال 50- میز 
MDF پیشــخوان کوچک یک عدد 1/500/000 ریال 51- کاپ برنجی یک عدد 
20/000 ریال 52- اسپیلت و یک پنل فالکان نصب شــده مستعمل یک دستگاه 
3/000/000 ریال جمع کل اموال 40/388/000 ریال )چهل میلیون و ســیصد و 
هشتاد و هشت هزار ریال می باشد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردید 
در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 96/5/31 ساعت 11 تا 12 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده می 
توانند با واریز درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شــماره 
حساب )2171350205001( بانک ملی و ارائه فیش آن به این شعبه اجرای احکام از 
اموال توقیف شده بازدید نماید. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
 بود. م الف: 12433 شــعبه 5 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

)640 کلمه، 7 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/75 شــماره صادره: 1396/04/392817 - 1396/4/31 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی معروف قرپچان پالک شماره 1648 فرعی از 100 اصلی واقع 
در طامه بخش 9 ثبت نطنز  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه عرب 
عامری فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1396/06/7 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.م الف: 210  عمرانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنز )149 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/78 شماره صادره : 1396/42/393788 - 1396/5/2 چون آقای مهراب فروزنده 
فر فرزند علی و نرگــس فرزونده فر فرزند مهراب در اجــرای مقررات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی بالمناصفه تقاضای 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک 51 فرعی 
از 4485 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  را نموده اند و آرای شماره 13062 و 
13061 مورخ 1395/11/12 هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت به آن 
صادر شده و تحدید حدود پالک اولیه تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره ماده 13 
قانون فوق الذکر تحدید حدود پالک شــماره 1557 فرعی از 4485 اصلی مفروز و 
مجزی از 51 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای مهراب فروزنده فر فرزند 
علی و نرگس فروزنده فر فرزند مهراب بالمناصفه در روز شنبه 96/5/28 از ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور یابند. 
اعتراضات مالکین و مجاورین اخطار می گردد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  اعتراض به تقاضای 
تحدید حدود بایستی توســط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد.م الف: 
13470 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)221 کلمه، دو کادر(

جشنواره

اینستاگردی

مسئول باستان شناسی میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

بازسازی کاخ جهان نمای 
اصفهان مطابق نقشه های قدیمی

مســئول باستان شناســی میراث فرهنگــی اصفهان 
اظهارداشت: سایت موزه کاِخ جهان نما از نوروز امسال 
به شکل موقتی در محل اصلی این کاخ در دروازه دولت 

اصفهان ایجاد شده است.
علمدارعلیان با تاکید بر اینکه ایجاد این سایت موزه به 
منظور ساماندهی این محدوده در ایام عید بوده است، 
افــزود:کاخ جهان نمای اصفهان مطابق با نقشــه های 
قدیمی به شکل کامل بازســازی خواهد شد، این طرح 
در شورای بازبینی میراث فرهنگی کشور نیز به تصویب 
رسیده است اما بحث اجرایی آن پیچیدگی های خاص 

خود را دارد.
مسئول باستان شناســی میراث فرهنگی اصفهان ابراز 
داشت: در راستای توجه به مســائل شهری نهادهایی 
مانند شهرداری و استانداری نیز باید به جمع بندی های 
الزم برسند چراکه یک فضای معماری کامل باید در این 

محدوده ایجاد شود.
وی ادامه داد: بــا توجه به اینکه ایجاد ســایتی در این 
محدوده این شــائبه را ایجاد کرده اســت که همانند 
بخشی از شاه دژ، بازســازی کاخ جهان نما نیز محدود 
به همین دیواره های کوتــاه خواهد بود، ما در ارتباط با 
ساماندهی این محدوده دو راه پیش رو داشتیم که یکی 
پرکردن کامل این بخش بــود؛ اما ترجیح دادیم تا آغاز 
بازســازی کاخ، اطالعاتی در اختیار مخاطب به شکل 

سایت موزه قرار گیرد.
وی با بیان اینکــه در ارتباط با شــاه دژ تنها پایه های 
باقی مانده در حد یک تا سه متر بازسازی شده است اما 
تصمیمات در ارتباط با جهان نما متفاوت است، تاکید 
کرد: پس از تصمیم در ارتباط با شیوه بازسازی جهان نما 
این سایت موزه برچیده شده و طرح موردنظر، اجرایی و 

کاخ جهان نما به شکل کامل بازسازی می شود.

 عکس دیده نشده
 از اشباح سریال مختارنامه

اینستاگرام عبدا... اسکندری، گریمور برجسته سینما و تلویزیون، با 
انتشار عکسی دیده نشده از گریم اشباح سریال مختارنامه به روز شد. 
مضمون سریال مختارنامه درخصوص زندگی و قیام مختار ثقفی 
پس از حادثه عاشــورا بود که کارگردانــی آن را داود میرباقری بر 
عهده داشت. این سریال مهر 1389 از شبکه اول سیما پخش شد.

مستند»راسته«،یکی از مستندهای تهیه شده از سوی دفتر 
تخصصی سینما و موزه عصارخانه شــاهی بود که با تالش 
هنرمندان مختلف، درصدد معرفی هنرهای ســنتی شــهر 
اصفهان برآمد.این مستند تالش داشته که در حوزه صنایع 
دستی و فرهنگ غنی اصفهان، نگاهی جدید را به مخاطبان 

خود عرضه کند.
هنرمندان اصفهانی  از مستند»راسته« می گوید؛

ساخت قلمکار و عبور از هفت خوان 
استاد جواد عبادی که از 10 سالگی حرفه قلمکاری را دنبال 
می کنــد از هنرمندان اصفهانی اســت که در این مســتند 
ساخته شده از سوی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در ابتدای کار به این حرفه عالقه ای نداشتم 
و از کار امتناع می کردم، می گوید: بعد از مدت ها فعالیت در 
این حرفه، مغازه ای را در بازار اجاره کــرده و کار را با عالقه 

بیشتر دنبال کردم.

این هنرمند در مورد حرفــه قلمکاری و چگونگی کار در این 
زمینه می گوید: ابتدا نوع پارچه ای که انتخاب می کنیم بسیار 
مهم است، پارچه باید پنبه ای باشــد که امروزه به آنها کتان 
می گویند؛ ســپس پارچه را به اندازه مشخص بریده و آن را 
شست وشو می دهیم. پس از اینکه خشــک شد، آن را برای 

رنگ زدن به کارگاه می بریم.
عبادی ادامه می دهد: پس از نقش زدن به این پارچه ها، آنان 
را درون تنورهای استوانه ای قرار داده و به آنها گرما می دهیم، 
سپس دوباره آنان را شسته و خشک می کنیم تا آن را به بازار 

عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه در زمان های گذشــته پارچه های قلمکار 
در لیســت جهاز دختران قرار داشــت، می افزاید: بسیاری 
از شــاهزاده های قدیمی حتی از پارچه هــای قلمکار برای 
تهیه لباس اســتفاده می کردند؛ امــا آرام آرام این هنر تنها 
 بــه تزئینات ختم شــد و امروزه اســتقبال چندانــی از آن

 نمی شود.

ورود صنایع دســتی از چین و قبضه کردن بازار 
ایران 

این استاد قلمکار با بیان اینکه در بخش هنر و صنایع دستی 
نیازمند شــناخت مردم از این هنر و خرید صنایع دســتی 
هســتیم، می گوید: در ســال های اخیر بــا واردات بی رویه 
تولیدات کشور چین، شــاهد کاهش خرید تولیدات داخلی 

هستیم.
وی با تاکید بر جلوگیری از ورود کاالهای بی کیفیت خارجی 
به بازار ایران، می افزاید: بســیاری از قلمــکاران اصفهانی از 
استادکاران چیره دستی هستند که حتی امضای خود را روی 
محصوالت خود لحاظ می کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از 
تعطیلی کارگاه های این افراد، باید از ورود این قبیل کاالها به 

بازار ایران خودداری کنیم.

قفل سازی و هنری که به موزه لوور راه یافت 
استاد حسن کیانی که در حرفه قفل سازی شهرت جهانی دارد 
پیرامون شغل خود می گوید: من از کودکی عاشق تفنگ بودم؛ 
بنابراین برای تحقق رویایم که داشتن یک تفنگ برای خودم 
بود دست به کار شدم و در 15 سالگی به رویای خود رسیدم و 

یک تفنگ برای خودم ساختم.
او هدف اصلی خود از انتخاب حرفه قفل سازی را تامین امنیت 
مردم عنوان می کند و می افزاید: در ابتدا با مشاهده قفل نفیسی 

که توســط یکی از دوستانم 
دریافت کرده بــودم به فکر 
ساختن قفل افتادم و بعد از 
مشــاهده آن، برای ساختن 
قفلی شــبیه به آن دست به 
کار شــدم و تا فردا صبح آن 

را ساختم.
کیانی با اشــاره به ســاخت 
قفل های متعدد در شکل و 
شمایل حیوانات، می گوید: 
تاکنــون موفق به ســاخت 
200 قفل مختلف شده ام که 
هرکدام از شــکل و مکانیزم 
مخصوص به خود بهره مند 

هستند.
وی ادامه می دهد: استفاده از 

شمایل حیوانات در ساختن قفل، به خیال پردازی های من در 
مورد این موجودات برمی گردد، تعداد زیادی از این قفل ها در 
موزه تهران نگهداری می شود و حتی برخی آنها به موزه لوور 

فرانسه نیز رسیده است.

هنرمند اصفهانی  از مستند»راسته« می گوید؛

قفل سازی؛ هنری که به موزه لوور راه یافت

هنر اصیل اصفهان و صنایع دستی آن ماندگاری خود را وام دار هنرمندانی است که با عشق و عالقه ای 
وصف ناپذیر، بدون چشمداشت مالی وارد این حیطه شده و از جان و دل برای گسترش و آموزش این هنرها 

به نسل جوان تالش می کنند.

 تعداد زیادی از 
این قفل ها که به 

خیال پردازی های 
من در مورد 

حیوانات 
برمی گردد، از موزه 

تهران  به  موزه 
لوور فرانسه نیز 

رسیده است
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فناورانه

یک تولید کننده دســتگاه های الکترونیکــی، از نمونه اولیــه صفحه نمایش 
انعطاف پذیر 7/8اینچی رونمایی کرده است که پس از تا شدن به یک موبایل به 
نمایشگر ۵/۵اینچی تبدیل می شود. لنوو از نمونه اولیه یک تبلت با صفحه نمایش 
انعطاف پذیر رونمایی کرده است. این دستگاه پس از تاشدن به اندازه یک موبایل 
معمولی خواهد بود. تبلت مذکور که Folio نام گرفته، هنوز در مرحله طرح اولیه 
است. طرح اولیه »فولیو« در ۲۰ جوالی سال جاری در اجالس فناوری جهانی لنوو 

در شانگهای رونمایی شد.
 دستگاه هنگامی که تا شده، به طور خودکار خود را با شکل جدید همخوان می کند. 
این دستگاه دارای وضوح ۱۹۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، پردازشگر اسنپ دراگون 8۰۰ 
کوالکام  است. البته لنوو تنها شرکتی نیست که قصد ارائه صفحه نمایشگر خمیده 
را دارد. در حال حاضر ال جی و سامســونگ نیز درحال ساخت این گونه صفحه 

نمایش هستند.

با وضوح ۱۹۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل؛

 تبلت جدید لنوو به موبایل تبدیل 
می شود!

با این نیم تنه، کارگران ابرقهرمان می شوند

کارگران بخش ســاختمان ســازی  به زودی می توانند با قدرت های یک 
ابرقهرمان کار خود را انجام دهند.

یک شــرکت آمریکایی به گفته خود، نیم تنه روباتیکــی طراحی کرده  که  
در انجام کارها به این کارگران کمک مــی کند. در نتیجه از میزان جراحات  

کارگران در اماکن ساختمان سازی اجتناب می شود.
درحقیقت این نیم تنه جالب مینیاتوری از  اگزواسکلتونی است که در فیلم 

علمی تخیلی »مرد آهنین« وجود داشت.
 قدرت این لباس به کارگران اجازه می دهد کارهایی مانند بلند کردن مصالح 

و نگه داشتن ابزارهای ساخت و ساز را بدون فشار به بدن خود انجام دهند.
این نیم تنه که با قیمت حدود ۵ هزار دالر عرضه می شود حدود ۴/3کیلوگرم 
وزن دارد. همچنین دستگاه می تواند میزان باری از وزن ۲/۲ تا 6/8کیلوگرم 
به ازای هر بازو را تحمل کند. نیم تنــه Zero G برای بازوهای کارگر نوعی 
نقطه اتکا فراهم می کند تا فعالیت های مختلف مانند حمل مصالح باالی سر 
را انجام دهد. نسخه کامل این لباس نیز تا پایان ۲۰۱۹ میالدی ساخته خواهد  

شد که شبیه لباس مرد آهنین است.

یک شرکت تولید کننده تلفن هوشمند نسخه جدیدی از پرچمدار خود با حافظه 
۱۲8 گیگا بایتی رونمایی کرد. قاب این موبایل فشردنی است و کاربر با فشردن آن 

می تواند به اپلکیشن های خود دسترسی یابد.
شرکت hTC نسخه قدرتمندی از پرچمدار جدید خود U۱۱ را رونمایی کرده که 

دارای حافظه ۱۲8 گیگابایتی و 6 گیگابایت RAM است.
نسخه جدید این موبایل کامال تازه نیست؛ زیرا U۱۱ با همین مشخصات در آسیا 
عرضه می شود. نســخه جدید فقط در یک رنگ )نقره ای براق( و به قیمت 7۲۹ 
دالر عرضه می شود. در هرحال U۱۱ با حافظه بیشتر و افزایش RAM می تواند 
با پرچمداران برندهای دیگر رقابت کند. بقیه مشخصات موبایل عبارتند از صفحه 
نمایش ۵/۵ اینچی، تراشه اسنپ دراگون 83۵، دوربین پشتی ۱۲ مگا پیکسلی و 

دوربین سلفی ۱6 مگاپیکسلی، بلندگوهای استریو و باتری 3 هزار میلی آمپری.
شاید جالب ترین ویژگی این موبایل  قابلیت فشردن آن باشد؛ زیرا کاربر با فشردن 

قاب موبایل می تواند به اپلیکیشن های محبوب خود دست یابد.

علم پژوهی

نتایج یک پژوهش؛ 

زیر پوسته ماه احتماال مملو از ذخایر آبی است

از دهه ۱۹6۰ میالدی این احتمال در ذهن دانشــمندان 
شکل گرفت که روی ماه، آب وجود دارد و در سال ۲۰۰8 
فضاپیمای Chandrayaan-1 با شناســایی یخ روی 
سطح این قمر، بر گمانه زنی های مطرح شده مهر تایید زد. با 
این همه بخش اعظمی از این آب به خاطر نبود جو پیرامونی 
در ماه و همچنین میدان مغناطیسی، توسط خورشید تبخیر 
می شود. اخیرا تیمی از دانشمندان نتایج پژوهشی تازه ای 
را در نشریه Nature Geoscience منتشر کردند که 
نشان می دهد احتماال حجم باالیی از آب در زیر سطح ماه 
قرار دارد. دانشمندان برای بررسی طول موج نور برگشتی از 
سطح اجرام آسمانی و در نهایت ارزیابی عناصر موجود در 
آنها، از طیف سنج کمک می گیرند. اما این ابزارها توانایی 
اندازه گیری حرارت را هم دارند که این مسئله دقت اطالعات 
خوانده شده از ماه را که در طول روز به شدت داغ می شود 

تحت تاثیر قرار می دهد.
تیم پژوهشگران تحقیق خود را با استفاده از دیتای به دست 
آمده از Chandrayaan-1 و همچنین نمونه هایی انجام 
دادند که از ماموریت های آپولو ۱۵ و آپولو۱7 به دست آمده 
بود. آنها در ادامه این دیتا را با اطالعات دمایی و نقشه های به 
دست آمده از نواحی مختلف ماه ترکیب کردند. به این ترتیب 
امکانی برای آنها فراهم شد تا حرارت شناسایی شده توسط 
طیف سنج کنار گذاشته شود و در انتها دانشمندان به نتایج 
حیرت انگیزی برسند. آنها به شواهدی دال بر وجود آب در 
تمامی بخش های ماه پی بردند که پیشتر فوران آتش فشانی 

در آن رخ داده بود.
Ralph Milliken مولف ارشد این مقاله، در آن چنین 

گفته است:
توزیع ایــن ذخایر غنی از آب نکته کلیدی اســت. آنها در 
سرتاسر سطح ماه پراکنده شده اند و این به ما می گوید که 
ردپای آب در نمونه های آپولو تصادفی نبوده است. این خبر 
می تواند از اهمیت باالیی برای ناسا و دیگر نهادهایی برخوردار 
باشد که به دنبال ایجاد نوعی اقامتگاه دائمی روی ماه هستند؛ 
چراکه قطعا حفاری در ماه برای پیدا کردن آب، به مراتب 

ارزان تر از انتقال این ماده حیاتی به سطح آن است.

فیزیکدانان جوان ایرانی ۵ مدال جهانی گرفتند
دانش آموزان تیم المپیاد فیزیک جمهوری اسالمی ایرانی در چهل و هشتمین المپیاد جهانی 
فیزیک در اندونزی، ۲ طال و 3 نقره کسب کردند. در این دوره از مسابقات 86 کشور شرکت 

کرده بودند که تیم ایران با ۵ مدال به مقام یازدهم جهان دست یافت.

محصولی با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی؛

عرضه نسخه جدید پرچمدار »اچ تی سی« 
با قاب فشردنی!

هوش سنج

یک ســالن با ۱۰3 ردیف صندلی داریــم که در هر ۵ 
ردیف متوالی آن در مجموع ۲۰۰ نفر نشسته اند. در این 

سالن حداقل و حداکثر چند نفر نشسته اند؟
الف( ۴۰۰۰/۴۲۰۰
  ب( ۴۱۲۰/۴۲۰۰
  ج( ۴۰۰۰/۴۱۲۰
   د( ۴۱۲۰/۴۱۲۰

هـ( چنین حالتی ممکن نیست.

پاســخ معمای گروه بندی دانش آمــوزان: گزینه )۱( 
درســت اســت. در اجرای این پروژه، یا هیچ گروه دو 
نفره ای وجود ندارد یا یک گــروه دو نفره یا دو گروه دو 
نفره یا سه گروه دو نفره وجود دارد؛ پس تعداد حاالت 

ممکن عبارت اند از:

  معمای شماره 2195

  جواب معمای شماره 2193

برای کاهش حجــم بعضی فایل هــا یا اجــرای آنها روی 
مدیاپلیرهای گوناگون، » تغییــر فرمت« از بهترین راه های 

موجود است. 
خوشبختانه اپلیکیشن های گوناگونی هم در این زمینه وجود 
دارند که همگی به صورت حرفه ای یا آماتور می توانند کار شما 
را راه بیندازند که Video Format Factory را می توانیم از 

بهترین های آنها بنامیم.
این اپلیکیشن با وجود اینکه مهم ترین کارش تغییر فرمت 
فایل های ویدئویی و صوتی است اما قابلیت انجام فعالیت های 
مرتبط دیگری را هم دارد. در بخش فایل های صوتی جدا از 
تبدیل صدا به فرمت های معروفی همانند MP3 یا WMA می 
توانید بیت ریت یا فرکانس آن را نیز عوض کنید؛ ضمن اینکه 
برنامه اجازه تغییر اطالعات فایل یا حذف بخشی از موسیقی 
را به کاربرانش می دهد. کارکرد قسمت فایل های ویدئویی 
هم تقریبا به همین صورت اســت؛ با انتخاب یک فیلم، می 

توانید به صورت جداگانه تغییراتی روی بخش های مختلف 
تصویر و صدا همانند فرمت، کدک یا انــدازه اعمال نمایید. 
همچنین قابلیت حذف بخشــی از فیلم، زیرنویس یا حتی 
واترمارک هم به شما داده می شــود. در کنار این ویژگی ها، 
استودیوی Keerby توانایی تبدیل فرمت فایل ها به صورت 
گروهی را ممکن کرده تا به واسطه آن بتوانید چندین فایل 
را همزمان تغییر داده و وقت کمتری را صرف انجام این کار 
 Video Format Factory کنید. بزرگ ترین نکته مثبت
نه رابط کاربری ساده یا ویژگی های فراوان، بلکه قابلیت های 
الزم آن برای یک اپلیکیشن مرتبط با تغییر فرمت است.  بر 
خالف بعضی توســعه دهندگان که با آیتم های مختلف اما 
ناکارآمد سعی می کنند ساخته خود را به محبوبیت برسانند، 
Keerby با ویژگی های کافی برنامه اش می تواند نیازهایتان 
 را بر طرف کند. برای دانلود این اپلیکیشن می توانید از لینک  

 goo.gl/e8ARoc  استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی اپ Video Format Factory؛ 

تغییر فرمت فایل های صوتی و تصویری

نسل جدید آیفون SE در راه است
شایعات جدید نشان می دهد اپل تصمیم دارد نسخه به روز شده ای 
با نام  SE معرفی کند.پــس از انتقادات فراوانی که به اپل بر ســر 
تغییر ابعاد صفحه نمایش آیفون 6 وارد شــد این شــرکت تصمیم 
گرفت همراه با نسخه جدید آیفون 6 نســخه ای کوچک تر از آن را 

معرفی کند.
آیفون SE نتیجه تالش اپــل در جهت افزایــش و جلب رضایت  
مشتریان خود بوده است. این نسخه از آیفون ظاهری کامال مشابه 
با نســخه قدیمی با صفحه نمایش ۴ اینچی یعنی ۵ اس داشت که 
سخت افزار به کار رفته در آن از نوع آیفون 6 اس است. بااین حال و 
باوجود فروش ضعیف تر این نسخه خاص از آیفون، شایعات جدید 
نشان می دهد اپل تصمیم دارد نسخه به روز شده ای بانام SE معرفی 

کند.
البته این اولین بار نیســت که چنین شــایعاتی در فضای مجازی 
منتشر می شود؛ چندی پیش نیز شــایعاتی پیرامون توقف تولید 
آیفون SE منتشرشــده بود که اکنون خبرهای منتشــر شده از 
احتمال عرضه نسخه به روز شده آن در ماه اوت و برگزاری رویدادی 

مهم  خبر می دهد.

 اولین پرچمدار اندرویدی نوکیا
 25 مرداد از راه می رسد

شرکت اچ ام دی در حال آماده سازی خود برای رونمایی از پرچمدار 
اندرویدی نوکیاست. کمپانی سازنده نوکیا 8 دعوت نامه ای مربوط 
به مراسم رونمایی از این گوشی هوشمند ارسال کرده است که طبق 

آن، قرار است نوکیا 8 در تاریخ ۲۵ مرداد ماه رونمایی شود. 
نوکیا 8 اولین گوشی هوشمند کمپانی نوکیا با سیستم عامل اندروید 

است که با لنز کارل زایس به بازار عرضه می شود.
به نظر می رسد گوشــی نوکیا 8 دارای یک دوربین دوگانه مجهز 
به سنسور ۱3 مگاپیکسلی و لنز های کارل زایس باشد. همچنین 
احتمال می رود این گوشــی دارای صفحه نمایــش ۵/3اینچی با 
رزولوشن x ۱۴۴۰ ۲۵6۰ پیکســلی، پردازنده اسنپدراگون 83۵، 
حافظه رم ۴ یا 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 6۴ گیگابایت و قابلیت 

پشتیبانی از دو سیم کارت باشد.
رنگ طالیی مسی نوکیا 8 به تازگی منتشر شد. همچنین از کمپانی 
اچ ام دی انتظار می رود تا رنگ های آبی و نقره ای این گوشی را نیز 
عرضه کند. مراسم رونمایی از نوکیا 8 در ساعت ۱۱ شب ۲۵ مرداد 

ماه به وقت تهران در لندن برگزار می شود.

 کاشت تراشه در بدن
جایگزین کارت شناسایی می شود

یک شرکت آمریکایی قصد دارد تراشه ای را در بدن کارکنان خود 
جاســازی کند که جایگزینی برای کارت های شناسایی محسوب 

می شود.
این تراشه RFID باعث می شود محل استقرار فیزیکی کارمندان 
این شرکت به طور آنی و لحظه ای قابل شناسایی باشد. مزیت دیگر 
استفاده از این روش برای شناســایی کارکنان این است که تراشه 

مذکور گم نمی شود، جا نمی ماند و دزدیده نمی شود.
شرکت Three Square Market اعالم کرده است که استفاده 
از این تراشه ها در این شرکت اختیاری است و انتظار می رود ۵۰ نفر 

از کارمندان از آن استفاده کنند.
نصب این تراشه باز کردن قفل اتاق های تفریح و استراحت و همین 
طور روشــن کردن و استفاده از دســتگاه های چاپگر و کپی را نیز 
ممکن می کند. همچنین از این طریق می تــوان برخی اقالم را از 
دستگاه های فروش ثابت نصب شده در این شرکت خریداری کرد.
near-field communications )NFC( این تراشه ها از فناوری

که در کارت های اعتباری نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد، برای 
برقراری ارتباط با محیط اطراف بهره می گیرند.

انتظار می رود طی سال های آینده استفاده از تراشه های کاشته شده 
در بدن انسان به عنوان ابزاری برای شناسایی هویت افراد، باز و بسته 
کردن درها، استفاده از دستگاه های مختلف، قفل و بازکردن تلفن ها، 
اشتراک گذاری اطالعات حرفه ای و تجاری، ذخیره سازی اطالعات 

پزشکی و بهداشتی، پرداخت پول و غیره افزایش یابد.

 سرمایه گذاری مایکروسافت 
DNA روی پردازشگر مبتنی بر

شــرکت مایکروســافت با چند دهه تجربه و نــوآوری در صنعت 
ساخت پردازشگرهای الکترونیک و سیستم عامل ویندوز، به دنبال 
ســرمایه گذاری جدی در پروژه ساخت پردازشــگرهای مبتنی بر 

ژنوم است.
ورود شرکت مایکروسافت به حوزه مطالعات DNA در ابتدا با تمرکز 
روی ذخیره اطالعات آغاز شد، اما مسئوالن مایکروسافت با تغییر 
زاویه دید، این بار به دنبال انجام محاسبات رایانه ای بر اساس ژنوم 

هستند. 
در اولین تالش محققان برای آماده سازی بستر الزم برای محاسبات 
ژنتیک، از تکنیک هنری ژاپن موســوم بــه اوریگامی در مقیاس 

مولکولی استفاده شد.
اســتفاده از تکنیک اوریگامی در ارائه منطق محاسباتی بر اساس 
DNA به معنای دســته بندی مولکول حاوی اطالعات ژنتیک در 

فواصل مشخص سطحی است. 
مدارهای محاســباتی در فناوری پردازشــگر مبتنی بر ژنتیک، از 
رشته های DNA ساخته شده اند که از یک طرف در سطح موسوم 
به اوریگامی ثابت هستند و هنگام تحریک ناشی از فرمان، رشته ها 
تغییر وضعیت داده و با اتصال یا قطــع اتصال در یک حلقه، امکان 

محاسبه را فراهم می کنند.
با توجه به پیچیدگی بسیار زیاد فناوری محاسبات مبتنی بر ژنتیک، 
هنوز تا تولید پردازشــگرهای با توان محاسباتی بهتر و در مقیاس 

بزرگ تر مطالعات بسیاری الزم است.
هدف بعدی محققان پــس از موفقیت های اولیــه، افزایش اندازه 
مدارهای مبتی بر DNA اســت که این فناوری دانش باالیی را در 

تکنیک اوریگامی ژنتیک طلب می کند.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده که بعد از ۲ یا 3 ماه از خرید 
یک موبایل جدید، با کندی بیش از اندازه آن مواجه شــوید. 
اکنون می خواهیم با هم به بررسی راه هایی ساده بپردازیم 

که گوشی شما را مثل روزهای اول سرعت خواهد بخشید.
قدم اول: گوشی را ریست کنید

ریست کردن گوشی های اندرویدی می تواند روح تازه ای به 
آنها بدمد. باز نشانی بسیاری از فایل ها و منابع مورد نیاز برای 
اجرای برنامه ها می تواند سرعت اجرا یا پرفورمنس دستگاه 

شما را تا حد زیادی بهبود بخشد!
همین االن دستگاه خود را ریست کنید. این کار هیچ ضرری 
نداشته و حتی به احتمال زیاد مصرف باتری دستگاه شما را 
بسیار کمتر از لحظات قبلی خواهد کرد. انجام عملیات ریست 
هر 3 یا ۴ روز یکبار خواهد توانست از کندی دستگاه به میزان 

بسیار زیادی جلوگیری کند.
قدم دوم: فایل هــای حجیم را بــه کارت حافظه یا 

کامپیوتر شخصی انتقال دهید
با قدرتمند شدن دوربین گوشی های کنونی، حجم تصاویر 

و ویدئوهای ضبط شده توسط این دستگاه ها بسیار باالتر از 
قبل رفته و همین نکته باعث پر شدن حافظه ها خواهد شد؛ 
بنابراین پیشنهاد می کنیم حتما هر ۲ یا 3 ماه یکبار با اتصال 
گوشی به کامپیوتر شــخصی خود، حتما تصاویر و فایل های 
ثبت شده را بایگانی کنید. این نکته را هم در نظر داشته باشید 
که هر چقدر تصاویر و ویدئوهای شخصی کمتری روی گوشی 
همراه داشته باشید خیالتان از هر جهت آسوده تر خواهد بود.

Cache قدم سوم: پاک کردن
برنامه های زیادی هســتند که انجام این کار را به آســانی 
به عهده می گیرند، اما با توجه به حجیــم بودن خود آنها و 
البته تبلیغات نه چندان جالــب و امکانات غیر ضروری و بی 
فایده، ترجیح ما در نت نوشــت این است که این برنامه ها را 
نصب نکنید. برای بهبود سرعت دستگاه کافی است حافظه 
Cache دستگاه را )که مربوط به برنامه ها بوده و اپ ها حین 
اجرا، فایل های مورد نیاز خودشان را در آن اجرا می کنند( 
تمیز کنید، برای این مهم به Setting رفته و در قســمت 
Storage به دنبال Cached data بگردید، با تپ کردن 

روی این گزینه خواهید توانست به آسانی کش گوشی را پاک 
کنید؛ بدین ترتیب اجرای برنامه ها برای شما از قبل بسیار 

آسان تر خواهد شد!
قدم چهارم: حذف برنامه های بال استفاده

همگی ما موقعی که فرصت کافی و اینترنت با سرعت خوب 
در اختیار داریم، به مارکت ها ســری می زنیم؛ مثال همین 
بازار خودمان، کافی است آن را باز کنیم تا با بی نهایت عنوان 
جالب برای دانلود روبه رو شویم، مسلما یا برنامه ها را به روز 
می کنیم یا نمونه های جدید بازی و اپ های تازه را تســت 
می کنیم، همین نصب برنامــه های جدید یکی از مهم ترین 
عواملی است که می تواند در کندی دستگاه شما موثر باشد. 
پیشــنهاد می کنم همین حاال لیست برنامه های نصب شده 
روی گوشی تان را بازبینی کرده و آنهایی را که طی چند ماه 
پیش استفاده نکرده اید حذف کنید. شک نکنید برنامه ای 
که طی چند ماه به کارتان نیامــده، بعد از این هم به کارتان 

نخواهد آمد!
 قدم پنجم: حذف فایل های اضافی در تلگرام

این گزینه تنها به ایرانی ها اختصاص دارد. با همه گیر شدن 
تلگرام و انبوه کانال ها و ابزارها و صفحات گفت وگوی تلگرامی 
حجم زیادی از گوشی های افراد را فایل ها و اسناد مربوط به 

این برنامه اشغال می کند!
توصیه می کنیم در مرحلــه اول از انبوه کانــال های وقت 
گیر و بی فایده خارج شــده و تنهــا به عضویــت در کانال 
تلگرام نت نوشت بســنده کنید و در ادامه حتما با یک ابزار 
جســت وجوگر فایل که با آن توانایی دسترســی به فایل ها 
را دارید، تمامی فایل های رســانه ای دانلود شده در تلگرام 
را حذف نمایید. خود تلگرام هم ایــده و توانایی جالبی برای 
حذف فایل های مازاد دارد. برای ایــن کار به تنظیمات اپ 
تلگرام رفته و از Cache Setting روی keep Media تپ 
کنید، اکنون می توانید مدت زمان نگهداری فایل ها را تنظیم 

کرده و از کند شدن بیش از اندازه گوشی جلوگیری کنید.
قدم ششم:  به روز رسانی اندروید دستگاه

خیلی ها با ایــن گزینه کامال غریبه هســتند؛ البته حق هم 
دارند. کند بودن روند به روز کردن دســتگاه های اندرویدی 
و نبود ســاز و کار دقیق و یکپارچه مثل آیفون، یکی از نقاط 
ضعف عمده گوشی های اندرویدی است. پیشنهاد می کنیم 
اگر گوشی تان را طی یک سال گذشته تهیه کرده اید، حتما به 
تنظیمات دستگاه، قسمت به روز رسانی سری بزنید و از بابت 
به روز بودن گوشی اندرویدی  خود مطمئن باشید. این مورد 
بسیار مهم خواهد توانست سرعت دستگاه شما را تا حد بسیار 

زیادی افزایش داده و توانایی های دستگاه را بهبود بخشد!

مشکل کند شدن اندروید حل می شود؛

 ۶ راه ساده برای رفع کندی گوشی های اندرویدی

گوشی های اندرویدی این روزها حجم وسیعی از کاربران را به خود مشغول کرده اند. بازی ها، اپ ها، تصاویر و 
ویدئوها و توانایی های بسیار عالی توانسته به خوبی سطح توقع افراد را باال ببرد؛ تا حدی که دیگر به هیچ وجه 

حتی افراد مسن هم نمی توانند به گوشی های ساده تر و غیر هوشمند قبلی برگردند!

 c(6 0)+c(6 2)+c(6 2).c(4 2) ÷ 2! +
c(62).c(42).c(22) ÷ 3!   = 1+15+45+15=76

5

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2195 | July 27, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2195| پنجشنبه 5 مرداد 1396 | 3 ذی القعده 1438



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2195| پنجشنبه 5 مرداد 1396 | 3 ذی القعده 1438

يادداشت
تصادف در اتوبان نطنز یک کشته بر جای گذاشت

حســین مخلصی، رییس مرکز فوریت های پزشــکی نطنز گفت: براثر برخورد 
خودروی پژو پارس با کامیون در اتوبان نطنز به اصفهان راننده پژو پارس جان 

خود را از دست داد.

با مسئوالن

سفر ريیس امور عشاير کشور به چادگان؛

 پرداخت تسهیالت چهار درصدی
 به عشایر محدودیتی ندارد

جلسه ای با محوریت بررسی مسائل و مشکالت  عشایر شهرستان چادگان،  در چناررود جنوبی،  با چادگان
حضور معاون وزیر جهاد کشــاورزی و رییس سازمان امور عشایر 
کشــور، مدیر کل اقتصاد و دارایی اســتان، مدیر کل امور عشایر 
اصفهان و جمعی از مسئوالن چادگان برگزار شد. رییس اداره امور 
عشایر چادگان خواستار مجوز برداشت آب و بهره برداری از پروژه 
پمپاژ دولــت آباد در بخش چناررود شهرســتان شــد و گفت: با 
راه اندازی این پروژه، برای 300 نفر جوانان عشــایر شهرســتان 
چادگان اشتغال زایی خواهد شد.مسعود موحدی افزود: مسئوالن 
برای تامین اعتبار آبرسانی به مجتمع های عشایری دشت کبود، 
چشمه گرداب و کوکانگ چاره ای بیندیشند. وی از رییس سازمان 
امور عشایر کشور خواستار اعطای تســهیالت با بهره چهار درصد 

برای عشایر بخش چنار رود چادگان شد.
رییس سازمان امور عشایر کشــور در این جلسه گفت: با توجه به 
پتانسل های موجود در بخش چناررود شهرستان چادگان، بحث 
گردشگری باید در این منطقه پیگیری شود تا گردشگران از اقصی 
نقاط کشور از امکانات فراهم شده و ظرفیت های موجود استفاده 
کنند.کرمعلی قندالی با اشاره به طرح پمپاژ آب دولت آباد در بخش 
چنار رود شهرستان چادگان اظهار کرد: ما به شدت مدافع این طرح 
هستیم، که در ســفر بعدی با همراهی های مهندس اسفندیاری 
شاهد افتتاح آن باشیم. وی تصریح کرد: با توجه به بحث محدودیت 
آب در کل کشور باید برنامه ریزی ها به سمت و سوی این موضوع 

حرکت کند.
قندالی افزود: عشــایر عالوه بر اهمیــت و ارزش اقتصادی برای 
 کشــور، در حوزه فرهنگی نیز یکی از اصیل تریــن فرهنگ ها را

 دارند. رییس سازمان امور عشایر کشور گفت: امور عشایر کشور در 
پرداخت تسهیالت چهار درصدی زنجیره ای به عشایر، برای اجرای 

طرح های ارائه شده محدویت پرداختی ندارد.

مدير سازمان تعاون روستايی استان اصفهان:

 مبنای تشکل ها 
عدالت محوری است

مدیر سازمان تعاون روســتایی استان اصفهان  گفت: برنامه ســازمان تعاون روســتایی استان خوانسار
تشویق و ترغیب تشکل های مردمی و همچنین حمایت،کنترل و 
نظارت در تعاونی هاســت. ســلیمان میرزایی در جلسه کارگروه 
کشاورزی آب و منابع طبیعی خوانسار اظهار داشت: هدف از سفر 
به شهرستان خوانسار، ارزیابی اتحادیه  تعاونی روستایی شهرستان 
است. وی افزود:مبنای تشکل ها، عدالت محوری است و با توجه به 
تشــکیل تعاونــی  شــرکت  دارد،  کــه  اندکــی   منابــع 

 می دهد.وی بیان کرد: با توجه به محدودیت آبی اســتان، الگوی 
 کشت باید تغییر کند و گیاهان گلخانه ای، دارویی و باغات جایگزین 
 شــود.میرزایی بیان کرد: در مناطــق مختلف اســتان اصفهان

۶00 نوع گیاهان دارویی می رویدکه عصاره این گیاهان در اقتصاد 
شهرستان ها موثر است.

خبر

مدير جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه:

کشت گلخانه ای باعث وسعت 
گلخانه ها به 40هکتار شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  شاهین شهر و میمه گفت:کشت شاهین شهر
گلخانه ای، راهکار مناسبی برای مقابله با تنش های آبی 
در اراضی کشاورزی این شهرستان است و کشاورزان، 
وسعت گلخانه های این شهرستان را به بیش از40 هکتار 

افزایش داده اند.

علی اصغر رســتمی اظهار کرد: جمعی از کشــاورزان 
شاهین شهر و میمه، با ادامه تنش های آبی در سال های 
اخیر، کشت های گلخانه ای را جایگزین کشت در فضای 
بازکرده اند؛ کشاورزان، هم اینک در 40 هکتار گلخانه، 
انواع صیفی جات و گل های شــاخه بریــده تولید و به 

بازارهای داخلی و خارجی ارسال می کنند.
وی افزود: پروانه تاسیس 20 هکتار گلخانه نیز صادرشده 
که به تدریج در نوبت بهره برداری اســت؛ در این زمینه 
یک شهرک گلخانه ای به وسعت 8 هکتار در بخش میمه 

در دست احداث است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان شاهین شهر و میمه 
تصریح کرد: هزینه تقریبی احــداث هر هکتار گلخانه 
بین 800 هزارتا یک میلیــون و 200 هزار ریال برآورد 
شــده که با بهره برداری از هر هکتار گلخانه، برای 10 

جوان جویای کار شغل ثابت کشاورزی ایجاد می شود.
رســتمی به موفقیت یکی از کشــاورزان شهر گرگاب 
در تولید خربــزه گلخانه ای و صــادرات محصوالت به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره و خاطرنشان کرد: 
این کشاورز با استفاده از روش های نوین آبیاری موفق 
شــده اســت مصرف آب را تا 50 درصد کاهش داده و 
تولید خربزه را 3 برابر افزایش دهد؛ شاه نظری، کشاورز 
 خربزه کار، در 4 هــزار و 500 مترمربــع گلخانه خود

 حدود 100 تن محصول برداشت کرده است.
وی ادامه داد: مصیبی گلخانه دار دیگر این شهرســتان 
هم از هر هکتار گلخانه 15هکتاری، بین180تا200تن 
خیار و 90  تا 200 تن گوجه فرنگی تولید و به کشورهای 

آسیای میانه و خلیج فارس صادر کرده است.

معاون دفتر امور روستایی استانداری در  جلســه آموزشی اعضای شــوراهای تیران و کرون
اسالمی روستاهای شهرستان تیران و کرون با اشاره به نقش 
اتحاد و همدلی بین اعضای شــورای اســالمی دهیاری در 
پیشبرد اهداف روستا اظهار داشت: دهیاری و شورای اسالمی 
روستا با هدف خدمت به مردم و رونق و رشد روستاها باید کار 
کننــد و از آنچه که به ایــن خدمت رســانی صدمه می زند  

جلوگیری کنند. 
ظفرعرب افزود: رشد و توســعه روستا نیازمند همکاری بین 
اعضای شورا اسالمی و دهیار اســت و نباید اختالف بین آنها 
رسوخ پیدا کند زیرا اختالف بین دهیار و شورا برای خدمت 
به روستا آسیب ساز است و در صورت اختالف از بخشداری 

کمک بگیرند. 

معاون دفتر امور روستایی استانداری اصفهان، استیضاح دهیار 
توسط اعضای شورای اســالمی را اقدامی ضروری دانست و 
بیان داشــت: اگر اختالفی بین دهیاری ها و اعضای شورای 
شــهر به وجود آمد برای رفع اختالف بیشتر به سمت تعامل 
و رفع مشکالت بروند و پیش از استیضاح، با بخشداری برای 
رفع اختالف تعامل داشته باشند و استیضاح را آخرین اقدام 
قرار دهند. وی به تنوع و گستردگی نیازها در روستاها و البته 
نقاطع قوت زندگی روستایی اشــاره کرد و گفت: شوراهای 
اسالمی روستاها برای تامین نیازهای روستاییان با همکاری 
دهیاری ها و مشارکت مردم و دســتگاه های خدمات رسان 
حوزه روستایی مانند بنیاد مسکن اقدام کنند و از قشر جوان 
بهره بگیرند. عرب با اشاره به اینکه عدم توجه به نقاط مثبت 
روستاها و عدم تامین نیازها مهاجرت روستا به شهر را رقم می 

زند، خاطرنشان کرد: افزایش مهاجرت از روستاها در استان 
اصفهان تهدیدی برای روستا نشینی شده که باید همه افراد 

برای این معضل کاری کنند. 
وی با بیان اینکه که اگر نیازها تامین شود مهاجرت ها کاهش 
می یابد، تصریح کرد: زندگی روســتایی برای مردم روســتا 
ارزشمند اســت، اما نیازها و عدم توجه به رفع آنها منجر به 
مهاجرت شده که آسیب هایی را برای مهاجرت کنندگان نیز 

به همراه دارد و روستاها را خالی از مردم می کند. 
عرب با بیان اینکه نهاد شــوراهای اســالمی بســتری برای 
مشارکت مردم در مدیریت روستا و شهرهاست، خاطرنشان 
کرد: باید از ظرفیت های مردمی برای رفع نیازهای روســتا 
استفاده شود؛ دهیاری و شورا نباید همواره موضوعات مالی 
و عمرانی را دنبال کنند زیرا جلب مشارکت به رفع نیازهای 
 اجتماعی کمک می کند و زیرســاخت هــای عمرانی را هم

 می تواند رفع کند. 
وی با بیان اینکه نیازهای روستاها گسترده است، خاطرنشان 
کرد: نیازهای فرهنگی از جمله نیازهای روســتایی است که 
باید از محل اعتبارات دهیاری، مشارکت دستگاه ها و حضور 
مردم برای تامین این نیاز که یک نیاز زیر ساختی است کار و 
برنامه ریزی منسجم داشت تا اینکه نتایج حاصل از آن را در 

مدیریت روستا و توسعه و رشد روستا ببینیم. 
معاون دفتر امور روســتایی اســتانداری اصفهان ادامه داد: 
مسائل حاشــیه ای و اختالف برانگیز از آسیب های مدیریت 
روستایی اســت که برخی از اعضای شوراهای اسالمی به آن 
می پردازند و فرصت را برای خدمت رسانی به مردم می گیرند 
 و با مسائل حاشیه ای مانع از خدمت به مردم و تامین نیازها

 می شوند. وی اضافه کرد: اعضای شوراهای اسالمی باید تمام 
توان و فکر خود را بر فعالیت های روســتا متمرکز کنند و از 
مسائل حاشیه ای ، سیاسی و حزبی بپرهیزند زیرا اعتماد مردم 

به آنها برای خدمت به روستا بوده و نباید به حاشیه بروند.

معاون دفتر امور روستايی استانداری اصفهان:

توسعه روستاها نیازمند همکاری بین شورا و دهیاری هاست

فرماندارنطنــز در دیدار با عوامــل اجرایی  نطنز
سومین جشنواره تئاتر اســتانی کوثر نطنز 
اظهارکرد: اجرای برنامه های فرهنگی، کار بسیار دشواری است 
چراکه همــواره با نظــرات و نقدهــای متفاوتــی روبه رو 
اســت؛بنابراین اجرای چنین برنامه هایی بــه زمان و دقت 
بیشــتری نیاز دارد تا بتواند ضمن تاثیرگذاری موجب جلب 

رضایت حداکثری شود.

یوسف حســنی افزود: برگزاری این جشــنواره شورونشاط 
اجتماعی خاصــی را در شــهر ایجاد می کند کــه حمایت 
همه جانبه شــهرداری از چنین برنامه های فرهنگی و ایجاد 

فضای سالم و پویا در جامعه قابل تقدیر است.
وی تاکیــد کرد: برگــزاری کارهــای فرهنگــی و این گونه 
جشنواره ها هزینه های هنگفتی در بردارد، اما جای خوشحالی 
است که جشــنواره تئاتر اســتانی کوثر نطنز با تکیه بر توان 

داخلی و کمترین هزینه، بهترین بهره وری در مسائل اجتماعی 
را دارد و در آن خبری از تجمالت و هزینه های اضافی نیست.

حســنی در ادامه اضافه کرد: در مجموعه فرمانداری و همه 
دســتگاه های اجرایی شهرســتان وظیفه خود می دانیم که 
پتانسیل های موجود را در اختیار این جشنواره قرار دهیم تا با 
هماهنگی بیشتر این برنامه فرهنگی بزرگ در مجموعه استان 
برگزار شود و الزم است همه مسئوالن کمال همکاری را داشته 
باشند.وی در پایان یادآور شد: از آنجایی که تئاترهای میدانی 
در نقاط مختلف شهر، مســتقیما با مردم در ارتباط هستند، 
می طلبد نیروی انتظامی حضور فعال، مستمر و قوی تری برای 
تامین امنیت و برقراری نظم در برگزاری تئاترها داشته باشد.

فرماندارنطنز:

تجمالت در برگزاری جشنواره تئاتر کوثر وجود ندارد

“آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی”
برابر آراء صادره هیــأت موضوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران 
وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل 
تسلیم وپس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 958 - 96/03/06 هیأت : خانم نرگس قوام پور 
بیدگلی فرزند رضا شماره شناسنامه 9610 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 94.85 مترمربع شــماره پالک 884 فرعی مجزا از 
پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از  از احمدآقاناظمی بیدگلی
2( رأی شــماره 1100-96/03/23 هیأت : آقای حسین علی 
اکبرزاده بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 6190029567 
، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 126.80 مترمربع شماره 
پالک 896 فرعی مجزا از شــماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی 
وباقیمانده 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از احمدآقاناظمی بیدگلی
3( رأی شماره 1096 - 96/03/23 هیأت : آقای مجید ناظمی 
بیدگلی فرزند ذبیح اله شــماره شناســنامه 141 ، ششــدانگ  
یکبابخانه به مساحت 91.50 مترمربع شماره پالک 897 فرعی 
مجزا از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  از احمدآقاناظمی بیدگلی
4( رأی شــماره 1095-96/03/23 هیــأت : آقای محمد علی 
اکبرزاده بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 6435 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 195.30 مترمربع شماره پالک 898 فرعی 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6 اصلی وباقیمانده 6 اصلی 
واقع در حســین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از بیگم رعی بیدگلی
5( رأی شــماره 1283و1284-96/04/07  هیأت : آقای علی 
کریمشاهی بیدگلی فرزند مرتضی شماره شناسنامه8850 و خانم 
ملیحه گرم آبی فرزند مرتضی شماره شناسنامه82  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188 مترمربع شماره پالک 900 
فرعی مجزا از شماره102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین 
آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازشهرداری

6( رأی شــماره 1281و1282- 96/04/07 هیــأت : آقــای 
محمدنساج یگانه فرزند مهدی شماره شناسنامه 2454 و خانم 
عاطفه کبوتری  بیدگلی فرزند علی محمد شــماره شناســنامه 
6199971205  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
122.50 مترمربع شــماره پالک 901 فرعــی مجزا از پالک 6 
اصلی واقع در حســین آباد  بیدگل بخش 3 حــوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از احمدآقاناظمی بیدگلی
7( رأی شماره 1278-96/04/04 هیأت : آقای علی عبد الهی 
بیدگلی فرزند ماشااله  شــماره شناســنامه 7487 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 449.75 مترمربع شماره پالک 210 فرعی 
مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی 
8( رأی شــماره 1141و1140- 96/03/25 هیــأت : آقــای 
ابوالفضل اکبری بیدگلی فرزند حســین شــماره شناســنامه 
210 و خانــم زهره قدیریــان آرانی فرزند مانده علی  شــماره 
شناسنامه 10974 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به 
مساحت 75.25 مترمربع شماره پالک 45 فرعی مجزا از شماره 
16و17و25و36و40 فرعی از پالک 482 اصلی و قســمتی از 
مشاعات واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک 

رسمی
9( رأی شــماره 1115-96/03/24 هیــأت : خانم کبری غنی 
بیدگلی فرزند عبــاس شــماره شناســنامه 26  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 105 مترمربع شماره پالک 
98 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 2257 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
10( رأی شماره 1415و1416- 96/04/27 هیأت : آقای علی 
خبازی فرزند حسین شماره شناســنامه 393 و خانم زهره عمو 
رجبی  فرزند محمودآقا شــماره شناســنامه 500  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 73.80 مترمربع شماره پالک 
12 فرعی مجزا از شماره 2و8و9 فرعی از پالک 2459 اصلی و 
2459 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک رسمی وابتیاعی از شهرداری
11( رأی شماره 1094و1093-96/03/23 هیأت : آقای محسن 
قندیانی آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 466 و خانم زهره 
قندیانی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 377  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 163.30 مترمربع شماره پالک 
2954 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
12( رأی شماره 259-96/03/08 هیأت : آقای محمود سرکار 
آرانی  فرزند عباس شماره شناســنامه 6190050514 و خانم 
منیره سرکار آرانی  فرزند احمد شماره شناسنامه 6190079954  

)بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکباب انباری به مســاحت 149.10 
مترمربع شماره پالک 3045 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
13( رأی شــماره 1399و1400- 96/04/26 هیــأت : آقــای 
محسن قندی فرزند داوود شماره شناسنامه 2177 و خانم فاطمه 
قندی مقنی آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 6190013465  
)بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع 
شــماره پالک 3116 فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  حســن 

اکرمیان آرانی 
14( رأی شماره 1110و1111-96/03/23 هیأت : خانم سکینه 
خاتون قاسم اف  آرانی فرزند حسین شــماره شناسنامه 374 و 
خانم اعظم ســادات کحال آرانی فرزند ســید نعمت اله شماره 
شناسنامه 608 به ترتیب نسبت به 2 و4 دانگ مشاع از ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 1874 فرعی 
مجزا از شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک عادی
15( رأی شــماره 1275- 96/04/04 هیأت : آقای سید مهدی 
سیدی فرزند سید عبداله شماره شناسنامه 7926 ، ششدانگ  یکباب 
انباری به مساحت 193 مترمربع شــماره پالک 5867 فرعی مجزا از 
شماره 163 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
16( رأی شماره 1273و1274-96/04/04 هیأت : آقای محمد 
مســیبی بیدگلی فرزند آقا علی شماره شناســنامه 145 و خانم 
صدیقه توکلی بیدگلی فرزند عباس شــماره شناســنامه 7830  
)بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 52.15 
مترمربع شــماره پالک 5868 فرعی مجزا از شماره 383و384 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی
 بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور وعدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
عباس زادگان  رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/05/05 
تاریخ انتشار نوبت دوم:96/05/21                                                                         

م الف: 5/2/96/299 
مزایده

5/89 اجرای احکام شــعبه 13 مدنی اصفهــان در نظر دارد در 
خصوص کالســه 960668 له خانم زهرا کیانــی  قلعه و علیه 
آقای اکبر فتحی فرزند حســین با وکالت آقــای جواد محب به 
خواســته مطالبه مهریه به مبلغ 1/860/318/304 ریال و مبلغ 
20/660/000 ریال هزینه دادرســی و مبلغ 4/000/000 ریال 

حق الوکالــه وکیل و مبلــغ 38/000 ریال هزینه نشــر و مبلغ 
93/015/915 ریال بابت حق االجراء جلسه مزایده ای به منظور 
فروش 41/17 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ ملک فاقد پالک 
ثبتی و سند رسمی واقع در قلعه نور، خ معراج 8، انتهای خیابان 
سمت راســت که دارای 500 متر مربع عرصه و حدود 320 متر 
مربع اعیان دارای ســاخت یک طبقه تا عرصه سفت کاری به 
انضمام درب و پنجره و شیشــه و اســکلت بتون و سقف تیرچه 
و بلوک، دیوارهای پیرامونــی اعیانی و حیاط به صورت آجرزبر، 
و کف ساختمان ســیمانی و بدنه داخل گچ و خاک و سقف فاقد 
رویه داخلی می باشد و از ســاختمان به صورت کارگاه چوب و 
ساخت MDF استفاده شده است و طبق نظریه کارشناسی معادل 
3/460/000/000 ریال ارزیابی و 41/17 حبه مشاع از 72 حبه 
مورد مزایده معادل 1/978/374/219 ریال برابر کل مطالبات 
محکوم لها می باشــد و نظریه  کارشناســی مصون از هرگونه 
اعتراض می باشــد را در تاریخ 96/5/19 ساعت 8 تا 9 صبح در 
محل خ نیکبخت مجتمع اجرای احکام خانواده طبقه دوم شعبه 
13 مدنی برگــزار نماید. طالبین خرید می تواننــد 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده در محل از ملک بازدید و جهت شرکت در مزایده 
10% مبلغ تصویبی را فی المجلس و به حساب سپرده دادگستری 
 واریز نمایند. برنده پیشــنهاد کننده باالترین قیمت خواهد بود.
 م الف: 12439 شعبه 13 اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان 

)279 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

5/82  غالمرضا موفق اردســتانی دارای شناسنامه شماره 151 
به شــرح دادخواســت به کالســه  193/96 ش 1  از این شورا 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان محمد هادی موفق اردســتانی به شناسنامه 1814 
در تاریخ 96/04/18 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه یک پدر و یک 
مادر و یک همســر دائمی که عبارتنــد از: 1- غالمرضا موفق 
اردستانی به شماره شناســنامه 151 متولد 31/11/1 صادره از 
اردســتان )پدر متوفی( 2- جنت رمضانی به شماره شناسنامه 
310 متولد 43/4/17 صادره از شهرضا )مادر متوفی( 3- مهری 
ســادات نکوئی به شــماره شناســنامه 1180025131 متولد 
1369/12/27 صادره از اردستان )همسر متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 4299 شــعبه اول 
 شورای حل اختالف شهرستان اردســتان )مجتمع شماره یک(

)167 کلمه، دو کادر(
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پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی هر دو ماه یک بار به معرفی دانشگاه ها و موسسات 
تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد و بر این اساس دانشگاه شهركرد برای اولین بار در 

فهرست دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفت.

دانشگاه شهركرد در فهرست دانشگاه های یک درصد برتر دنیا
اخبار

رییس امور عشایر كشور گفت: آنچه كه مهم است استفاده از 
ظرفیت ها در مناطق عشــایري و توانمند كردن عشایر است 
كه در این راستا طرح زنجیره اي كردن گوشت قرمز كه یک 
طرح دائمي است، اجرا شــده و ساالنه از صندوق توسعه ملي 
اعتباراتي براي اجراي این پروژه تخصیص می یابد. طی ســه 
سال گذشــته حدود 1 میلیون واحد دامي با 1700 میلیارد 

ریال اعتبار در پروسه پروار قرار گرفته اند.
رییس امور عشایر كشور افزود: بخش اصلي وظیفه امور عشایر 
ارائه خدمات به كوچندگان اســت، براساس آمار سال 1387 
جمعیت عشایري كشور بالغ بر یک میلیون و 200 هزار نفر با 

213 هزار خانوار عشایري است.
كرمعلي قندالي بیان داشــت: بزرگ ترین شــاخصه جامعه 
عشایري بعد اقتصادي و تولیدي آنهاست كه ساالنه 190 هزار 
تن گوشــت تولید مي كنند، 35 درصد صنایع عشایر كشور 
متعلق به عشایر است، 34 تا 35 میلیون هکتار از مراتع كشور، 
سامان عرفي عشایر است و 15 هزار نقطه تحت عرفي ییالق و 

قشالق عشایر قرار دارد كه در آن مستقر مي شوند.
رییس امور عشایر كشور در ادامه گفت: عمده ترین خدماتي 
كه به عنوان خدمات مقدماتي به عشایر ارائه مي شود خدمات 
زیربنایي مثل راه، تامین آب، تامین سوخت فسیلي و تجهیز 

منابع اشتغال و تولید است.
وي تصریح كرد: در سراسر كشور 56 هزار كیلومتر راه تحت 
عنوان راه هاي عشایري داریم كه عمدتا در مناطق كوهستاني، 

صعب العبور، دوردست، جلگه اي و پست است.
قندالي با اشاره به اینکه در حوزه آبرســاني به دو قسمت به 
صورت سیار، ساالنه توسط 450 تانکر، هزاران مترمکعب آب 
را به مناطق دوردست انتقال مي دهند، تصریح كرد: در حوزه 
سوخت فسیلي با ایجاد جایگاه هاي سوخت فسیلي در بخش 
اعظمي از كشور، جایگزیني سوخت فسیلي، با حمل كپسول 

به مناطق عشایري انجام مي شود.
رییس امور عشایر كشــور بیان داشــت: آنچه كه مهم است 
استفاده از ظرفیت ها در مناطق عشــایري و توانمند كردن 
عشایر است كه در این راســتا طرح زنجیره اي كردن گوشت 
قرمز كه یک طرح دائمي است، اجرا شده و ساالنه از صندوق 
توسعه ملي اعتباراتي براي اجراي این پروژه تخصیص می یابد 
و در سه سال گذشــته حدود 1 میلیون واحد دامي با 1700 

میلیارد ریال اعتبار در پروسه پروار قرار گرفته اند.
وي افزود: بخش مهمي كه براي سازمان امور عشایر اهمیت 
ویژه اي دارد استفاده از ظرفیت گیاهان دارویي در عرصه عشایر 
است كه باتوجه به سیاست هاي جهاد كشاورزي و پیگیري این 

مورد گام مهمي در اقتصاد مقاومتي در بین عشایر برداشته شده 
كه به صورت پایلوت در چهار استان كشور ازجمله چهارمحال و 
بختیاري هم به صورت ترویجي و هم پژوهشي شروع شده است 
كه امیدواریم  بتوانیم در سطح گسترده به خصوص مناطقي 
كه مستعد هســتند هم به صورت دستگاهي و هم به صورت 

طبیعي انجام دهیم.
قندالي با اشاره به اینکه یکي دیگر از ظرفیت های مهم عشایر 
بحث گردشگري اســت كه اهمیت زیادي دارد گفت: یکي از 
ظرفیت هاي عظیم گردشگری در مناطق عشایري است كه 
مي تواند هم در جهت معرفي مناطق به داخل و خارج كشور و 
هم ایجاد یک درآمد مستمر و اشتغال پایدار براي عشایر باشد.

وي تصریح كرد: با پیشنهاد هیئت دولت و مصوبه مجلس1/5 
میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي را براي ایجاد و توسعه 
پایدار در مناطق روستایي و عشایري مصوب كرده است كه با 
تدوین آیین نامه ها و مشخص شدن سهم دستگاه ها از جمله 

امور عشایر بتوانیم از این منابع استفاده كنیم.
قندالي در ادامه یادآور شــد: با تامین نهاد توسط تشکل ها، 
توانستیم 700 هزار تن علوفه را با قیمت مناسب به عشایر ارائه 
دهیم.  با محاسباتي كه  انجام شد و با یارانه اي كه دولت داد 
حدود 150 میلیارد تومان كمک یارانه اي به عشــایر صورت 

گرفت.
رییس امور عشایر كشور گفت: تخصیص 250 میلیارد اعتبار با 
سود چهار درصد با دور برگشت پنج ساله و ضمانت زنجیره اي 
به عشایر پرداخت شــد كه بخش زیادي از این اعتبارات در 
حوزه خود افراد عشایر و بخشــي براي تشکل ها جهت ایجاد 
فعالیت هاي ســرمایه اي و دیگر حوزه ها ازجمله گردشگر و 

گیاهان دارویي اختصاص یافت.
قندالي بیان داشــت: آنچه كه در برنامه ششم براي ما در نظر 
گرفته شده این است كه وظیفه داریم در طول برنامه دو درصد 
نسبت به ارتقای سطح برخورداري عشایر از شاخص ها اقدام 
كنیم كه ان شاءا... با اقداماتي كه از طریق دولت و سازمان هاي 
تصمیم ساز و تصمیم گیرنده انجام مي شود بتوانیم این حکم 
را در مناطق عشایري اجرا كنیم. وي گفت: این نوید را به عشایر 
بدهم كه براي اولین بار بعد از انقالب توانستیم در برنامه ششم 
از مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شــویم كــه امیدواریم با 
راهکارهاي درست و هماهنگي ها بتوانیم ساالنه 300 میلیارد 
تومان از این محل براي ایجاد خدمات توســعه اي و عمران 

عشایر هزینه كنیم.
رییس امور عشایر كشور گفت: فرصت هاي خوبي براي عشایر 
از طرف دولت فراهم شــده كه امیــدوارم بتوانیم در جهت 
توانمندسازي و حفظ زندگي عشایر با تاكید بر توانایي توانمند 

شدن اقدام كنیم.

با مسئوالن

کرمعلي قندالي، رييس امور عشاير کشور در حاشيه کلنگ زني چند پروژه عشايري شهرستان کوهرنگ در 
گفت وگو با خبرنگار کوهرنگ خبر گفت: با توجه به وظايفي که در اساسنامه هاي سازمان امور عشاير کشور 
توسط مجلس مصوب شده و وظايف ساختاري که در اين نهاد درخصوص ساماندهي به عشاير تعريف شده است 

فعاليت مي کنيم که  بخشي از اين فعاليت ها منوط به همکاري ساير بخش است.

استاندار چهارمحال و بختياری خبر داد:

جذب اعتبارات طرح جامع 
پدافند غیر عامل در استان

قاسم سلیمانی دشــتکی در كارگروه پدافند غیر عامل 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه اعتبارات طرح 
جامع پدافند غیر عامل در چهارمحال و بختیاری جذب 
شده است، عنوان كرد: 50 درصد این اعتبارات در سطح 
استان جذب شده و در تالش هستیم 50 درصد دیگر این 

اعتبارات را جذب كنیم.
وی اظهار داشت: پدافند غیر عامل تنها به بخش نظامی 
مربوط نمی شود و در همه بخش ها وجود دارد. استاندار 
چهارمحال و بختیاری تاكید كرد: اقتصاد مقاومتی نیز یک 
پدافند غیر عامل محسوب می شود كه زمینه ساز كاهش 

وابستگی ها به خارج از كشور است.
وی گفت: 200 میلیون تومان به طرح جامع پدافند غیر 
 عامل چهارمحال و بختیــاری اختصاص یافته كه حدود 

50 درصد این اعتبار جذب شده است.
وی ادامه داد: باید زمینه برای ترویج فرهنگ پدافند غیر 

عامل در جامعه فراهم شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: انجام 
آموزش های مختلف در حوزه پدافند غیر عامل در استان 

چهارمحال و بختیاری ضروری است.

رييس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياری:

امسال در 35 روستای استان 
مقاوم سازی صورت می گیرد

رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: 
امسال طرح مقاوم ســازی و ایمن سازی سکونتگاه های 

روستایی در 35 روستای این استان اجرایی می شود.
حبیب ا... وفایی در ستاد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی 
روستایی چهارمحال و بختیاری تاكید كرد: طرح مقاوم 
سازی و ایمن سازی ســکونتگاه های روستایی در طول 
برنامه ششم  اجرایی شده و در همین راستا این طرح امسال 

باید در 35 روستای استان اجرا شود.
وی با اشــاره به برنامه ریزی برای اجرایی طرح هایی به 
منظور كاهش نرخ  بیکاری در سال 1400 افزود: براساس 
همین پیش  بینی ها نرخ  مطلوب بیکاری روستاها در سال 
1400 برابر 6/6 و در كل چهارمحال و بختیاری برابر 8/8 
می شود. وفایی تصریح كرد: در برنامه ششم توسعه برای 
تحقق اشتغال پیش بینی شده 24 هزار میلیارد ریال از 
محل اعتبارات تملک  دارایی های سرمایه ای در روستا ها 

هزینه شود.

 وقوع 78 زمین لرزه
 در چهارمحال و بختیاری

مسئول شبکه لرزه  نگاری چهارمحال و بختیاری گفت: در سه ماهه 
ابتدای امسال، 78 زمین لرزه در استان رخ داده است.

 حســن میراحمدی اظهار كرد: بزرگ ترین زلزله ها در سه ماهه 
ابتدای امســال زلزله بلداجی و گندمان به ترتیــب در 24 و 26 

اردیبهشت ماه با بزرگی 3/3 ریشتر بوده است.
 میراحمدی تصریح كرد: روز سه شنبه گذشته نیز زمین  لرزه ای به 

بزرگی 3/3 ریشتر ساعت 10:27 در بلداجی رخ داد. 
مسئول شبکه لرزه  نگاری استان با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدای 
امســال 78 زمین لرزه رخ داده شده اســت، خاطرنشان كرد: در 
همین مدت 50 تا 60 زلزله كوچک زیر سه ریشتر، در استان اتفاق 

افتاده است .

برگزاري همايش بزرگ پیاده روي 
و دوچرخه سواري در شهركرد

وب دا؛ سرپرست مدیریت روابط عمومي و امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشــکي شــهركرد، از برگزاري همایش بزرگ پیاده روي و 
دوچرخه سواري در اولین سه شنبه مردادماه و همزمان با آغاز طرح 

سه شنبه هاي بدون خودرو در شهركرد خبر داد.
 سید علي درخشان افزود: این همایش سوم مردادماه جاري رأس 
ساعت 7 صبح از محل ستاد دانشگاه علوم پزشکي شهركرد واقع 
در خیابان آیت ا... كاشاني به سمت پارك تهلیجان برگزار و ضمن 
اجراي برنامه هاي شاد و متنوع در این پارك به قید قرعه به چندین 

شركت كننده هدایایي به رسم یادبود اهدا شد.

تیم های فوتبال شاهین و ايرانجوان 
بوشهر در بروجن اردو می زنند

 سرپرســتان تیم هــای فوتبــال شــاهین و ایرانجوان بوشــهر
 اعالم كردند: این دو تیم به ترتیب در شــهرهای بروجن و تهران 

اردو می زنند.
سرپرست تیم شاهین بوشــهر در گفت و گو با ایرنا افزود: این تیم 
هم اكنون روند آماده ســازی خود را در زمین شهرداری )واقع در 
مخبلند( ســپری می كند كه این دور از تمرینــات خانگی تا روز 

جمعه ادامه دارد.
خداكرم ایزد پناه بیان كرد: از روز شنبه تیم شاهین بوشهر به استان 
چهارمحال بختیاری اعزام می شود تا اردوی آمادگی خود را در شهر 

بروجن این استان برگزار كند.
وی گفت: زمان برگزاری این اردو 10 روز است كه سعی داریم با در 
نظر گرفتن چند بازی تداركاتی به آمادگی مطلوب برای حضور در 

مسابقات لیگ دسته 2 فوتبال كشور دست یابیم.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشــی ایرانجوان بوشهر گفت: این 
تیم با پایان دور نخست از تمرینات خود در بوشهر یک اردوی یک 

هفته ای را در تهران برگزار می كند.
علی وزیری افزود: برای این اردو، ســه دیدار تداركاتی پیش بینی 
شده تا بازیکنان به هماهنگی الزم دست یابند و مسابقات لیگ یک 

را با قدرت آغاز كنیم.

تحدید حدود اختصاصی
5/79 شماره صادره : 96/1397855 - 4/25/ 96 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 4348/2664 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام عصمت باقری جبلی وشریک فرزند اسمعیل در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 96/05/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 13471 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)145 کلمه، دو کادر(
مزایده 

5/90 اجرای احکام شعبه اول حقوقی اصفهان در نظر دارد در ارتباط پرونده اجرایی 
کالســه 961558 ج/1 محکوم له زهرا هادی فرزند محمد بطرفیت محکوم علیه 
حمیدرضا روحانی سرشــت مبنی بر مطالبه وجه که میــزان 14/85 حبه از 72 حبه 
از ششــدانگ زمین محصور با یک اتاق مرغداری به شماره ملک 15/801 و شماره 
ثبت 8582 به متــراژ کل 283/22 مترمربع به آدرس اصفهان خوارســگان انتهای 
خیابان ســلمان خیابان رضوی )خــط گاز( کوی امام رضا نبش کوچه شــقایق پ 
24 که طبق نظریه کارشناســی به مبلغ 350/663/947 ریــال ارزیابی گردیده و 
مصون از اعتراض مانده اســت را از طریق مزایده به فروش برساند علی هذه قیمت 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و به کســانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند  
به فروش رســیده و واگذار می گردد ضمنا مبلغ 10 درصد از کل مزایده به صورت 
وجه نقد  فی المجلس به عنوان ســپرده دریافت و در صندوق دادگســتری سپرده 
می گردد و مابقی وجه مزایــده حداکثر ظرف مدت یک مــاه از خریدار اخذ خواهد 
شــد در صورتی که برنده مزایده مابه التفــاوت بهاء  مزایده را ظــرف مهلت فوق 
نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد از کسانی که مایل به 
شرکت در جلسه مزایده می باشــند دعوت می شود در روز 96/5/25 ساعت 9 صبح 
در محل اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان به نشــانی اصفهان خ نیکبخت 
دادگســتری زیرزمین می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجــرای احکام حضور 
 یافته، از خصوصیات مشخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع گردند. 
 م الــف: 12441 اجــرای احــکام شــعبه اول حقوقــی شهرســتان اصفهــان

 )262 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/91 کالسه پرونده: 95/771ح2 شماره دادنامه: 411-96/4/10 خواهان: محمود 
نقدی به نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی دانش 3 پالک 108 خوانده: فاطمه ارغده به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: درخصوص دادخواست خواهان محمود نقدی فروشانی با وکالت آقای قدرت 
ا... خسروی بطرفیت خوانده خانم فاطمه ارغده فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 93/10/15-744391/43 
و 74439/56-93/9/15 جاری 4537524812 بانضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، مالحظه 
اصل چک ها و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت 
ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198، 
515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده 
را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ 2/000/000 
ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان 
پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکاله طبق تعرفه در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل اعتراض در محاکم حقوقی می باشد. م الف: 4200 شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک()283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/93 کالسه پرونده: 947/95 ح/2 شماره دادنامه: 409-96/4/10 خواهان: محمود 
نقدی به نشانی: خمینی شهر بلوار بهشتی دانش 3 پالک 108 خوانده: سعید مهرابی 
به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست خواهان محمود نقدی فروشانی با وکالت 
قدرت ا... خسروی بطرفیت خوانده ســعید محرابی فرزند حسین به خواسته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 824/054262- 92/5/30 
بانک مسکن بانضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از 
توجه به مفاد دادخواست تودیعی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت 
در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در جلسه حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 18، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بعنوان اصل خواسته و مبلغ 625/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
مهلت بیســت روز از تاریخ انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 4201 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک()283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/95 کالسه پرونده: 95-1495 شماره دادنامه: 306 تاریخ رسیدگی: 96/3/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: شرکت تعاونی اعتبار 
حسنات  اصفهان به نشانی خمینی شهر میدان شهدا خیابان مدرس موسسه اعتباری 
کاسپین با  وکالت محمدتقی فقیهی به نشانی: میدان شهدا ابتدای خ طالقانی جنب 
اداره برق طبقه فوقانی. خوانده: ابوالفضل مشتاقی به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه وجه چک. گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست تقدیمی شرکت تعاونی اعتبار حسنات اصفهان به وکالت محمدتقی فقیهی 
با مدیریت غالمحسین مالئی - سید رسول فرشیان- مرتضی طهرانی به طرفیت 
آقای ابوالفضل مشتاقی خوزانی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه بخشی 
از یک فقره چک به شماره 069830 بتاریخ 95/10/13 عهده بانک صادرات شعبه 
شریعتی به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/3/29 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/3/29 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310، 311، 313 از قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 
 4307 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک(

)273 کلمه، 3 کادر(
ماده 74

5/96 شماره نامه: 9610113635200356 شماره پرونده: 9509983635200146 

شماره بایگانی شعبه: 950181 در پرونده کالسه 950181 این شعبه آقای احمدرضا 
یوسفی کبیر فرزند حسین به اتهام سرقت تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه  آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت 
معین رســیدگی و اظهار نظر می گردد. م الف: 4339 شعبه پنجم دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب خمینی شهر)103 کلمه، یک کادر(
مزایده )نوبت اول(

5/97 دایره اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه 
960035/ح/3 اجرا له خانم فاطمه السادات میرصفی فرزند سید احمد علیه آقای مجید 
پیرحاجی فرزند احمدرضا با قیومیت خانم جمیله همدانیان به خواسته مطالبه مهریه 
در نظر دارد سهم االرث محکوم علیه در پالک ثبتی 796 فرعی از 99 اصلی بخش 
14 که بصورت دو طبقه مجزا که در همکف دو باب مغازه )بر خیابان اشرفی اصفهانی( 
و طبقه اول نیز یک واحد مسکونی قدیمی می باشد که مساحت زمین آن حدود 133 
متر مربع و ساختمان آن به مساحت تقریبی 225 می باشد به نشانی خمینی شهر خ 
کهندژ نبش کوی گلستان )117( که کارشناس رسمی دادگستری ارزش سهم االرث 
محکوم علیه با عوامل موثر در قضیه معادل 584/000/000 ریال ارزیابی گردیده را از 
طریق مزایده به فروش برساند لذا جلسه مزایده در تاریخ 96/5/19 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام شعبه سوم حقوقی واقع در بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران 
مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده 
مورد را به نشانی فوق الذکر می باشــد بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار باید 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی 
را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب سپرده دادگســتری واریز نماید. در غیر 
 اینصورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  
 م الف: 4345 شــعبه ســوم اجرای احــکام حقوقی دادگســتری خمینی شــهر 

)232 کلمه، 3 کادر()247 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/102 شــماره صادره: 964202511406730- 96/5/2 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 55 فرعی از 99 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان ذیل ثبت 
44751 در صفحه 595 دفتر 173 بنام آقای محمود امینی فرزند حسن سابقه ثبت و 
صدور سند به شماره چاپی 262046 الف/ 82 سند دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم 
شده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ  استشهادیه که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 15036 مورخ 1396/04/26 به گواهی دفترخانه 159 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 13551 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)224 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/103 شماره صادره: 964202511402952- 96/4/28 سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شماره 3523 فرعی از 2267 اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان ذیل 
ثبت 51499 در صفحه 137 دفتر 203 بنام آقای کامبیز امیری هرمزکی سابقه ثبت و 
صدور سند به شماره چاپی 509948 سند دفترچه ای ثبت و صادر و تسلیم شده است 
که مع الواسطه به موجب سند انتقال 32369 مورخ 1388/9/10 دفتر 110 بهارستان 
به حسین فرودی پوده انتقال شده سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام 
دو برگ  استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 16483 مورخ 1396/04/22 به 
گواهی دفترخانه 40 شهرضا رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 

نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض  اصل سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 
13731 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)239 کلمه، 3 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/105 شماره صادره: 1396/42/386604- 1396/4/15 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 16595 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
به شماره دفتر الکترونیکی 13952030202400022 تحت شماره چاپی )841510 
تک برگی( به نام  نصرت عبدالهی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده 
ششدانگ پالک مزبور را طی ســند انتقال 160221 مورخ 1395/05/07 دفترخانه 
اسناد رسمی 12 اصفهان به سید رضا طاهریان انتقال قطعی داده است سپس نامبرده 
)اخیرالذکر( با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 96217020024013398 مورخ 
1396/04/12  به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
34582 مورخ 1396/04/12 به گواهی دفترخانه 12 اصفهان رســیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جا به جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی  ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض  اصل سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد.م الف: 13552 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان)247 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/104 شماره صادره : 1396/42/393645 - 1396/5/2 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 11598 مورخ 1395/09/30 صادره از هیات قانونی تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 4483/3726 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رحیم صالح دستگردی فرزند 
مانده علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 96/06/08 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
 خواهد شد. م الف: 13733 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

)160 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/152  منیره مومنی طامه دارای شناسنامه شــماره 2002 به شرح دادخواست به 
کالسه  184/96 ش 1  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مجید رضائی طامه به شناســنامه 39 در تاریخ 96/3/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
علیرضا رضائی طامه فرزند مجید به شماره شناسنامه 8743 )پسر متوفی(  2- زهره 
رضائی طامه فرزند مجید به شماره شناسنامه 10204 )دختر متوفی( 3- منیر مومنی 
طامه فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 2002 )همسر متوفی( به جز نامبردگان فوق 
ورثه دیگری ندارد.  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: 219 شعبه اول شورای حل اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره یک(

)154 کلمه، 2 کادر(

رييس امور عشاير کشور طی سفر خود به کوهرنگ خبر داد:

تصویب 1/5 میلیارد دالر براي توسعه پایدار عشایر
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اخباريادداشت

محیط زيست

متخلفان شــكار و صيد در منطقه حفاظت شده قمصر و 
برزك، دستگير و به مراجع قضائي معرفي شدند. به گزارش 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان، طي تماس 
دوستداران محيط زيست  محلي با يگان حفاظت محيط 
زيست اين شهرستان، مبني بر شنيده شدن صداي شليك 
گلوله در منطقه حفاظت شده قمصر- برزك در ارتفاعات 
اولقو، محيط بانان منطقه به محل اعزام شدند و سه متخلف 
شكار و صيد را در منطقه  شناسايي كردند. متخلفان پس از 
مشاهده ماموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان 
كاشان، به ســمت ارتفاعات صخره اي متواري شدند كه 
با تالش محيط بانان يكي از آنها دســتگير شد. از متخلف 
دستگير شده يك كوله پشتي آغشته به خون و آثار حيوان 
وحشي شكار شده و ادوات شكار كشــف و ضبط و موتور 
سيكلت نامبرده توقيف شد. ماموران يگان موفق به كشف 
كله يك كل  وحشي و متخلفين متواري نيز شناسايي شدند 
و پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان گفت: 
اداره اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در جهت حمايت از دانش آموزان 
نيازمند در قالب طرح مهر تحصيلی، كمپين حاميان دانش آموزان نيازمند را 

در استان اصفهان راه اندازی می كند.
حجت االسالم و المسلمين حسن اميری اظهار داشت: معاونت فرهنگی و 
اجتماعی اداره اوقاف و امور خيريه اســتان اصفهان در نظر دارد در راستای 
جذب افراد خير و نيكوكار جهت كمك به دانش آموزان نيازمند در قالب طرح 
مهر تحصيلی، كمپين حاميان دانش آموزان نيازمند را در اســتان اصفهان 
راه اندازی كند. معاون فرهنگی و اجتماعــی اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان اصفهان ادامه داد: در همين راســتا هر فرد نيكوكار می تواند فقط با 
مبلغ ۴۱هزار و ۵۰۰ تومان، بسته لوازم التحرير يك سال تحصيلی دانش آموز 

نيازمند را تهيه و به وی اهدا كند.

 اصفهان  رتبه پنجم 
 اهدای خون در 

کشور را دارد

تشکیل کمپین حامیان 
 دانش آموزان نیازمند 

در استان اصفهان

مديركل انتقال خون استان اصفهان گفت: در سه ماهه اول امسال ۴۳ هزار 
نفر برای اهدای خون مراجعه كردند و اين در حالی است كه ۳۴ هزار نفر از اين 
افراد موفق به اهدای خون شدند. مجيد زينلی با اشاره به اينكه استان اصفهان 
در حوزه اهدای خون در رده پنجم كشور قرار دارد، اضافه كرد: در اين استان 
پس از اصفهان، كاشان بيشترين آمار اهدای خون را دارد. وی بيان داشت: خون 
و فرآورده های خونی اهدا شده در استان اصفهان بر اساس درخواست مراكز 
درمانی درخصوص كمك به بيماران نيازمند انتقال داده می شود. زينلی با اشاره 
به اينكه همه خون اهدايی در استان اصفهان مصرف می شود، بيان داشت: در 
مواقع نياز هم فرآورده های خونی به استان های همجوار ارسال می شود. وی با 
بيان اينكه پالسمای خون برای توليد داروهای مشتق از فرآورده های خونی به 
تهران و پس از آن به كشور آلمان ارسال می شود، افزود: داروهای توليد شده از 

اين پالسما به چرخه دارويی كشور وارد می شود.

کمبود نیروی انسانی 
از چالش های عمده 

حوزه ثبت اسناد 
است

مدير كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان گفت: بيشترين چالش  ها و مشكالت در حوزه ثبت، با مشكالت قانونی موجود در قانون تعيين تكليف، قانون منع خرد شدن 
اراضی زراعی و باغی، كمبود نيروی انسانی و حجم باالی كار و نامناسب بودن فضای اداری مرتبط  است.

علی بهبهانی تاكيد كرد: تمامی رفتارها و گفتارهای ما به ويژه در محيط های محدودتر در مظان ارزيابی  های بسيار زياد مردم قرار می  گيرد.
وی با تاكيد بر اينكه كارمندان ادارات ثبت، مكلف به رعايت قوانين و مقررات در ارائه خدمات ثبتی به مردم هستند، اظهار داشت: در مواردی كه امكان تفسير قانون 
به نفع مردم همراه با رعايت خطوط قرمز و جلوگيری از حق الناس وجود دارد، می توان برای رفع مشكالت مردم نسبت به تسهيل در انجام كار ايشان اهتمام ورزيد. از 
 نمونه های بارز نقص در قوانين، ممانعت از صدور سند برای امالك فاقد اعيان در اجرای قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی

 است.

پليس آگاهی از سوء استفاده برخی افراد از طريق سايت های 
ديوار و شــيپور خبر داد و گفت: در اين موارد، افراد شــياد 
خود را خريدار معرفی كرده و پــس از مانورهای متقلبانه 
 و جلب اعتماد فروشــندگان، ماهرانه اقدام به كالهبرداری 

می كنند.
معاون مبارزه بــا جعل و كالهبرداری پليــس آگاهی ناجا 
در تشــريح اين خبر اظهار داشــت: با توجه به گزارشات 
دريافتی از پليس آگاهی اســتان های سراسر كشور، مدتی 
است كالهبرداران افرادی را كه از طريق سايت های ديوار 
و شيپور تصاوير اموال و كاالهای خود را برای فروش آگهی 
می كنند، شناسايی و سپس اقدام به تماس يا ارسال پيامك 

به آنها می كنند.
سرهنگ محمدرضا اكبری با اشــاره به اينكه كالهبرداران 
ازطريق اين سايت ها از فروشندگان سوء استفاده می كنند، 
افزود: اين افراد شــياد خود را خريدار اجناس معرفی كرده 
و در نهايت پس از انجام مانورهای متقلبانه و جلب اعتماد 
فروشندگان، به روش های ماهرانه ای اقدام به كالهبرداری 

می كنند.
سرهنگ اكبری با اشــاره به طمع و فرصت طلبی بيش از 
حد برخی افراد برای كســب سريع و آســان ثروت، گفت: 
اعتماد بيجا به افراد بدون داشــتن شناخت كافی نسبت به 
آنها، ناآشــنايی با روال قانونی خريد و فروش كاال از طريق 

سايت های مجازی و عدم شناخت راه های تشخيص جعلی 
بودن اسناد، چك و چك پول، از جمله داليل به دام افتادن 

اشخاص در اين ورطه است.
وی خطاب به شــهروندان عنوان كــرد: از انجام معامله در 
ســاعات غير اداری با چك های بانكــی و حتی چك های 

رمزدار خودداری كنيد.
معاون مبارزه با جعل و كالهبرداری پليس آگاهی ناجا تاكيد 
كرد: امكان اســتعالم از بانك  در روزهای تعطيل و ساعات 
غير اداری وجود ندارد، هنگام معامله و ادعای واريز وجه به 
حسابتان از طريق تلفن بانك، خودپرداز و... توسط خريدار، 

احتمال وقوع كالهبرداری وجود دارد.

رييس ســازمان نهضت ســوادآموزی با بيان اينكه در 
سال های اخير 2/8۵درصد به نرخ باسوادی افزوده شده و 
يك ميليون و ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد از آمارهای بيسوادی 
كاسته شده است گفت: اكنون آمار بی سوادان زير ۵۰سال 
ما 2 ميليون و ۶۹۰ هزار نفر است كه البته بخشی از اينها 

اتباع و بخشی ديگر سوادناپذيرند.
علی باقــرزاده اظهار كرد: بررســی ها نشــان می دهد 
فقر اقتصادی از داليل اصلی ترك تحصيل اســت. طی 
مطالعه ای كه بر جمعيت كالس اول، دوم و سوم كه ترك 
تحصيل كرده بودند صورت گرفت، ۵۳ درصد علت اصلی 
ترك تحصيل را فقر اعالم كرده انــد، ۳۵ درصد به علل 
فرهنگی و اجتماعی و ۱2 درصد بــه علت نبود امكانات 

آموزش و پرورش ترك تحصيل كرده بودند.
وی عنوان كرد: ســاالنه ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان پاداش 
نقدی سوادآموزی به هر شــخصی كه دوره سواد خود را 

طی كند می پردازيم. 
رييس نهضت سوادآموزی تاكيد كرد: در حال پرداخت 
پاداش های سال ۹۵ هســتيم و پاداش ۹۴ را پرداخته 

كرده ايم.
وی عنوان كرد : در حال حاضــر در زندان ها تقريبا آمار 

بی سوادی به صفر نزديك شده است.
باقرزاده با اشــاره به آمار ۵۰ هزار بی سواد تحت پوشش 

كميته امداد اظهار كرد: بايد به سرعت عمل كنيم تا اين 
۵۰ هزار نفر تحت پوشــش امداد تا دو سال آينده حتما 
باسواد شوند. تفاهم نامه ما با كميته امداد پنج ساله بود 
كه اكنون تمام شده و امروز آن را تمديد می كنيم و اميد 
اســت ديگر هيچ خانواده بی ســوادی در كميته امداد 

نداشته باشيم.
رييس ســازمان نهضت سواد آموزی با اشــاره به اينكه 
۴۰عنوان كتاب را برای كســانی كه دوره ســوادآموزی 
را طی كرده اند توليد كرده ايم عنوان كرد: 2۰۰ ساعت 
مهارت آموزی تحت عنوان طرح يادگيری محلی ترتيب 
داده ايم. اكنون 2۳۰ مركز يادگيری محلی داريم كه تعهد 

كرده ايم تا پايان سال به ۳۰۰ مركز برسد.

ريیس نهضت سواد آموزی اعالم کرد:

فقر و مسائل فرهنگی؛ علت ۸۸ درصد ترک تحصیل در مقطع ابتدایی

نهضت سوادآموزیناجا

معاون پلیس آگاهی ناجا هشدار داد:

کالهبرداری از طریق سایت های دیوار و شیپور

چند روزی است كه انتشار تصاوير آزاده نامداری در سوئيس، 
به موضوع اصلی بحث های عمومی در فضای مجازی تبديل 
شده اســت و كاربران از چندين و چند جهت به اين ماجرا 
پرداخته انــد و بحــث و جدل های فراوانــی درخصوص آن 
 در جريان بوده كــه هنوز هــم دامنه آن فروكــش نكرده 

است.
يكی از مهم تريــن موضوعاتی كه مــردم و كاربران فضای 
مجازی از آن ســخن می گوينــد، موضــوع »نقض حريم 

خصوصی« است. 
اين گروه بر اين باورند كه انتشار تصاوير خصوصی هر فردی 
با هر عقيده و نظری، بدون اجازه او غيراخالقی و ناقض حقوق 
وی بوده و در اين زمينه هم فارغ از ماجرای »حجاب«، يك 

فعل غير اخالقی بزرگ تر رخ داده است.
در مقابل اين ديدگاه عده ای بر اين باورند كه انتشار تصاوير 
شخصيت های معروف )ســلبريتی يا پابليك فيگور( امری 

عادی و معمولی است. 
همان گونه كه يك چهره معروف با يك موضع گيری منشــأ 
اثرهای بسياری می شــود، كســب درآمد كرده و يا افكار و 
نگاه های بخشــی از جامعــه را به ســمتی هدايت می كند، 
زمانــی هم كه دچــار لغزش شــد، بايد ايــن را بپذيرد كه 
جامعه و رســانه ها بی رحمانه او را مورد نقد قرار می دهند، 

 چون خودش اين دامنه از توجهات را به ســمت خود جلب 
كرده است. 

اين گروه همچنين ثبت تصاوير در يك مكان عمومی را شاهد 
ديگری بر اخالقی بودن عمل خود می دانند.

حريم خصوصی در دو حالت قابل تصور است: در حالت اول 
مبتنی بر حوزه خـصـوصـی و تـعـرض نـاپـذيـری حـيـات 
فردی انســان و در حالت دوم مبتنی بر حق افراد در مصون 
بودن از تعرض به حريم خصوصی شان به مفهوم اول است كه 

همان بهره مندی از حريم خـصـوصـی است. 
مــفــهـــوم اصطالحی حريم خصوصی همان تعريف حق 
خلوت است كه برخی نـويسندگان از آن به عنوان حق امنيت 
فـــردی، مــصـــونـيــــت مـسـكــن و حـيـثـيــت و 

تعرض ناپذيری مكاتبات ياد نموده اند.
حق خلوت عبارت اســت از »حق داشــتن يــك چارچوب 
محافظت شــده، امن و خالــی از اغيار كــه در آن به دور از 
 مداخله و فشار ديگران، شخص آن طور كه ميل دارد، زندگی 

كند.«
يكی از مهم تريــن مباحث مربوط به حق خلوت، شــناخت 
معيار و مصداق های آن اســت. به بيان ديگر اينكه براساس 
 چه معيار و قاعــده ای می توان مصداق هــای حق خلوت را 

شناخت؟ 

در پاســخ بايد گفت معياری قابل پذيرش است كه ناظر بر 
منافع فرد و جامعه باشد.

اصل احترام به حريم خصوصی و هر اصل حقوقی ديگری در 
برخی موارد استثناپذير است. 

در اعالميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق مدنی 
و سياسی، حفظ امنيت ملی، نظم عمومی، سالمت و اخالق 
عمومی، حقوق و آزادی های ديگران، خطوط قرمز حق خلوت 

يا همان حريم خصوصی ذكر شده اند.
اما با نگرش به قانون اساسی و ســاير قوانين موضوعه نظير 
قانون مدنی، قانون آيين دادرســی كيفری، قانون مجازات 
اسالمی و... گوشه هايی از حريم خصوصی به چشم می خورد 
كه می توان با استفاده از مفاهيم آن حدود و چارچوب حريم 
خصوصی را روشــن ســاخت؛ هرچند حريم خصوصی در 
حقوق خصوصی و حقوق عمومی از يكديگر تفكيك نشــده 
و گاهی دارای مرزبندی و عموما شــناخت دقيقی نيست؛ از 
اين رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر اين خأل قانونی 

را مرتفع سازد.
باوجود سابقه كوتاه غرب در حمايت  از حريم خصوصی، اين 
موضوع در حقوق اسالمی از پيشــينه ای طوالنی برخوردار 

است. 
حريم خصوصی پيش از آنكه در غرب و كنوانسيون ها و اسناد 
بين المللی حقوق بشــر پيش بينی شــود، با تاكيد بسيار در 
منابع اســالمی مورد توجه بوده و در آيات متعددی از قرآن 

مجيــد، بر لــزوم رعايت 
حريم خصوصی اشخاص 

تاكيد شده است.   
سنت پيامبر اكرم)ص( و 
ســيره ائمه اطهار)ع( نيز 
سرشار از توصيه هايی در 
پرهيز از نقــض مصاديق 
مختلف حريم خصوصی 
است. همان طور كه گفته 
شــد، احترام به حريم و 
امور خصوصی ديگران از 
توصيه های تاكيد شــده 

اسالم است.
 در منابع اســالمی نظير 
قــرآن، ســنت و اجماع، 
احكام متعــددی درباره 
وجــوه مختلــف حريم 

خصوصی وجود دارد. 
البته، اصطالح حريم خصوصی در آيات قرآن و روايات اسالمی 
استعمال نشده و موضع اسالم در مواجهه با حريم خصوصی، 
موضع به اصطالح تحويل گرايانه است؛ يعنی حريم خصوصی، 
در قالب احاله به حقوق و آزادی های ديگر نظير حق مالكيت، 
منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن و اشاعه فحشا و سب 
و هجو، قذف، سخن چينی و غيبت و خيانت در امانت مطرح 

شده است.

حضور مسووالن و معاونان 26 دانشگاه کشور در اصفهان
نهمين گردهمايی معاونان دانشجويی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه شش 

كشور در دانشگاه اصفهان برگزار شد .

حق خلوت يا به تعبیری حق داشــتن يک زندگی خصوصی، به عنوان يکی از حقوق اساسی  زاينده رود
شهروندان، ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقالل فردی، توسعه روابط شخصی، 

گسترش صمیمیت و امنیت روانی پايدار و حاکمیت بر احساسات و افکار و ديگر ارزش های مهم انسانی دارد.

 نجات دختر جوان از میان دود 
و آتش در بهارستان

 دستگیري متخلفان شکار 
در منطقه حفاظت شده کاشان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری اصفهان 
گفت: در حادثه حريق ســاختمانی چهار طبقه در بهارستان، بانوی 
جوانی كه در طبقه چهارم در ميان انبوهی از دود محبوس شده بود، 
با اقدامی سريع به بيرون انتقال يافت.محمد شريعتی اظهار داشت: با 
اعالم خبر حريق ســاختمانی در بهارستان، بالفاصله اكيپ ايستگاه 
بهارستان در محل حضور يافت و پس از رسيدن به محل، شاهد حريق 
و دود ناشی از حريق در طبقه چهارم مجتمع مسكونی بود كه با توجه 
به دود و شعله و وجود مواد قابل اشــتعال در محل، بالفاصله اكيپ 
اعزامی به دو اكيپ مجزا تقسيم شد و همزمان اكيپ اول با استفاده از 
دستگاه تنفسی و لباس مقاوم در برابر حريق شروع به جست وجو در 
دود در تمام طبقات و اكيپ دوم نسبت به اطفاء حريق و تخليه دود 
اقدام كرد.وی ادامه داد: به دنبال حضور به موقع آتش نشانان در محل 
و عكس العمل سريع آنان از سرايت حريق به ســاير طبقات ديگر و 
همچنين ساختمان های مجاور جلوگيری به عمل آمد كه می توانست 
خســارات جبران ناپذيری به همراه داشــته باشد.شريعتی در پايان 
گفت: در حادثه فوق سه تن از آتش نشانان دچار دودگرفتگی شدند 
كه توسط عوامل اورژانس به بيمارستان انتقال يافته و خوشبختانه از 

وضعيت مساعدی برخوردار هستند.

تشرف اصفهانی ها به حج از 12 مرداد 
اصفهانی ها از ۱2 مرداد از ايســتگاه پروازی فرودگاه شهيد بهشتی 

اصفهان به حج مشرف می شوند.
مدير حج و زيارت استان اصفهان با اشاره به اينكه اين پروازها تا 2۵ 
مرداد ادامه دارد گفت: برای برگزاری مراســم حج امسال پنج هزار و 
۷۵۰ اصفهانی به كشور عربستان اعزام خواهند شد. غالمعلی زاهدی 
با بيان اينكه ايرالين ســعودی عهده دار اين پروازهاســت افزود: از 
۴۱ كاروان اصفهان 22 كاروان مدينــه قبل  و ۱۹ كاروان مدينه بعد 
هستند.  وی همچنين با اشــاره به برنامه های هفته حج در استان 
گفت: نمايشگاه تصويری از برنامه های موسم حج سال های گذشته و 
دستاوردهای حج ابراهيمی در ساختمان مديريت حج و زيارت استان 
در خيابان آبشار برپا شده كه عالقه مندان می توانند از آن ديدن كنند. 
مدير حج و زيارت استان اصفهان يادآور شد: كنگره بزرگ زائران حج 
تمتع امروز بعداز ظهر با حضور نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج 
ايرانی در ورزشگاه پيروزی برگزار می شود و زائران به صورت نمادين 

با مناسك حج و فلسفه آن آشنا می شوند.

 ارائه درس سواد رسانه ای 
در پایه دهم 

معاون وزير و رييس ســازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش، در 
حاشيه همايش توليد محتوای الكترونيكی  در اصفهان، آگاهی دادن 
به دانش آموزان در مورد فضای مجازی و چگونگی استفاده صحيح از 
آن را اولويت آموزشی دانست و گفت: براين اساس درس سواد رسانه ای 
برای شناخت هرچه بيشتر دانش آموزان با رسانه ها در پايه دهم ارائه 
شده است. حجت االســالم محی الدين بهرام  محمديان همچنين 
با اشــاره به ارائه درس كار و فناوری در پايه ششــم افزود: با توجه به 
فراگيری شــبكه های اجتماعی و ضرورت آگاه سازی دانش آموزان، 
درس كار و فناوری در پايه چهارم ارائه می شــود.وی همچنين عمر 
مفيد يك كتاب درسی را پنج سال دانست و تاكيد كرد: كتاب های 
درسی بايد هر پنج سال يك بار بازنگری شوند.محمديان با اشاره به 
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش گفت: براساس اين سند، عالوه 
بر كتاب ها و برنامه های درسی، فضاهای يادگيری هم بايد متنوع شوند 
و محيط يادگيری تنها كالس مدرسه نباشد. رييس سازمان پژوهش 
وزارت آموزش و پرورش،توليد محتــوای الكترونيكی را  نمونه ای از 
تدريس متفاوت كتب درســی در نظام تعليم و تربيت دانست كه در 
سند تحول بنيادين به آن توجه شــده است.همايش توليد محتوای 
الكترونيكی، با هدف توســعه و تعميق فرهنگ اســتفاده از فناوری 
اطالعات در توانمند سازی مدارس وايجاد زمينه مناسب جهت توليد 
محتوای الكترونيكی در برش استانی ويژه معلمان و دانش آموزان در 

اصفهان برگزار شد.

ريیس سازمان بهزيستی کشور خبر داد:

ایجاد 22 خانه امن ویژه زنان
رييس سازمان بهزيستی كشور، از فعاليت 22 خانه امن ويژه بانوان در 
كشور خبر داد و گفت: از اين تعداد ۱۵ مركز در اختيار بخش خصوصی 
و هفت مركز در اختيار بخش دولتی قرار دارد.انوشــيروان محسنی 
بندپی افزود: اميدواريم شــاهد حضور بيشتر بخش خصوصی برای 
كمك به رفع آسيب های اجتماعی باشيم.رييس سازمان بهزيستی 
با تاكيد بر اينكه افرادی كه مورد خشونت قرار می گيرند بايد مكانی 
برای پذيرش و مراقبت آنها وجود داشته باشد، تصريح كرد: به دنبال 
اين هســتيم كه خانه های امن دولتی نيز به بخش های خصوصی و 
مردم واگذار شود، يكی از رويكردهای جديد بهزيستی برای اثرپذيری 
بيشــتر خانه های امن، اضافه كــردن تخت كــودكان برای كاهش 
اضطراب مادران حاضر در اين مراكز است.وی اضافه كرد: بهزيستی 
برای راه اندازی هر خانه امن، به تناسب اندازه و ظرفيت پذيرش، ۱۰۰ 
ميليون تومان پرداخت می كند. ظرفيت اين خانه امن در گلستان پنج 
نفر است و اگر نياز باشد گسترش پيدا می كند. همچنين سند خدمات 
تاثيرپذيری حوزه اجتماعی و مددكاری را تهيه كرده ايم تا شرايطی را 

در بسته های اجتماعی و روانی فراهم كنيم.

معاون پرورشی و فرهنگی وزير آموزش وپرورش خبر داد

واگذاری فعالیت های پرورشی برون 
مدرسه ای به سازمان دانش آموزی

معاون پرورشی و فرهنگی وزيرآموزش وپرورش گفت: فعاليت های 
پرورشی دانش آموزان كه جنبه برون مدرسه ای دارد به سازمان دانش 
آموزی واگذار می شــود. مهدی فيض در جلسه هم انديشی مديران 
سازمان دانش آموزی سراسركشور كه با حضور وزيرآموزش وپرورش 
در سالن جلسات اين سازمان برگزارشد، با اشاره به ضرورت تفكيك 
مأموريت ســازمان دانش آموزی از حوزه پرورشــی، اظهار كرد: با 
برگزاری جلسات مكرر، وظايف و مأموريت های سازمان دانش آموزی 
را از فعاليت های معاونت پرورشی تفكيك كرديم.معاون پرورشی و 
فرهنگی وزير آموزش و پرورش افزود: فضای حاكم بر سازمان دانش 
آموزی، فضايی مثبت است و مرز فعاليت های اين سازمان مشخص 
شده اســت. وی تصريح كرد: طراحی، برنامه ريزی، سازمان دهی، 
هدايت واجرای فعاليت های پرورشی دانش آموزان كه دارای ماهيت 
برون مدرسه ای است، مهم ترين مأموريت سازمان دانش آموزی است.

فيض ادامه داد: در راستای تحقق اين مأموريت بسياری از اردوهای 
دانش آموزی به سازمان دانش آموزی واگذار می شود.

مفهوم اصطالحی حريم 
خصوصی همان تعريف 

حق خلوت است که 
برخی نويسندگان 
از آن به عنوان حق 

امنیت فردی، مصونیت  
مسکن و حیثیت 
و تعرض ناپذيری 

مکاتبات ياد نموده اند

فرمانده يگان حفاظــت محيط زيســت اصفهان گفت: 
برگزاری تورهای گردشــگری و بازديد از مناطق حفاظت 
شده اصفهان برای فرهنگسازی در راستای حفاظت از حيات 
وحش و محيط زيست در دستور كار قرار گرفت. مرتضی 
جمشيديان  اظهار داشــت: مقدمات اين كار فراهم شده و 
محيط زيســت اصفهان در حال جذب سرمايه گذار برای 
ايجاد زيرساخت های الزم در اين ارتباط است. وی با بيان 
اينكه گردشــگری در مناطق حفاظت شده مشكلی برای 
حيات وحش و گياهان اين مناطق ايجاد نمی كند، افزود: 
هر منطقه دارای يك طرح جامع مديريتی است و ازطريق 
همكاری با اين بخش و فراهم سازی زمينه های الزم مانند 
اسكان در مكان های مشخص، شيوه حركت در مسير تعيين 
شده و اجرای ضوابط مربوطه مشــكلی برای بازديد از اين 
مناطق وجود نخواهد داشت. فرمانده يگان حفاظت محيط 
زيست استان اصفهان تاكيد كرد: با برنامه های از پيش تعيين 
شده به شكل دسته جمعی، امكان مشاهده حيات وحش و 
آشنايی با گونه های جانوری و گياهی اين مناطق وجود دارد.

وی در ارتباط با امكان استفاده متخلفان شكار از اين طرح 
بيان داشــت: 8۰ تا ۹۰ درصد شــكارچيان، بومی همين 
محل های حفاظت شــده يا نقاط نزديك آن هستند و بر 
 اين اســاس اين طرح تاثير چندانی بر كار متخلفان شكار 

ندارد.

 حفاظت از حیات وحش 
با تورهای گردشگری

نقض حریم خصوصی افراد ممنوع!
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پایداری  آزاده و جانباز سرافراز 70 درصد »رحمت ا... حیدری باغبهادرانی« پس از تحمل سال ها 
درد ناشی از جراحات جنگی بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت و به هم رزمان 

شهیدش پیوست.

آزاده و جانباز سرافراز 70 درصد، به هم رزمان شهیدش پیوست

سمیه  مردم اصفهان به استقبال پیکرهای پاک شهدای تازه تفحص شده آمده اند. گلستان شهدا شلوغ است؛ شلوغ تر از هرزمان دیگری. جمعیت زیادی از خیابان احمدآباد به سمت گلزار 
درحرکت هستند و شهدا را تشییع می کنند. عده زیادی هم در گلستان منتظرند تا پاره های تن وطن از راه برسند. کمی قبل از پیوستن به قافله تشییع، چشممان به تجمع و شلوغی پارسادوست 

قطعه شهدای عملیات »فرمانده کل قوا« می افتد. عده زیادی در این قطعه و کنار مزار شهدایی که عکس آنها دیگر باالی سر مزارشان به چشم نمی خورد، تجمع کرده اند و در حال بگومگو 
هستند. برگه هایی روی مزار شهدا چسبانده شده که درواقع »اعتراضیه« است؛ اعتراض به اقدام کسانی که تصمیم گرفته اند این قطعه را تخریب و ساماندهی کنند. روی برگه ها نوشته شده: »ساماندهی این قطعه 
نیز همچون قطعه شهدای گمنام خواهد بود؛ بی نام و نشان«. خانمی در حال گریه کردن است. می گوید بعد از مدتی امروز به گلزار شهدا آمده و تازه فهمیده اند چه خبر شده و اصال نمی دانستند قرار است این قطعه 
که شهیدشان در آن به خاک سپرده شده، این شکلی شود! می گوید نه من و نه مادرم هیچ کدام در جریان نبودیم . اشک می ریزد؛ اشک هایی که بند نمی آید. می پرسد با کدام مجوز مزار شهدا را به این سر و شکل 
درآورده اند؟ از چه کسی اجازه گرفتند که دست به قاب عکس شهدای ما بزنند؟ ما را در جریان نگذاشتند.  مردی میانسال آن سوتر با شور و حرارت در حال گالیه از متولیان امر است. چندنفری دورش جمع شده 
اند. یک نفر هم دوربین به دست مرتب عکس می گیرد. مرد میانسال که همراه با همسر و فرزند خردسالش به گلستان شهدا آمده، گالیه می کند که بر اساس کدام منطق تصمیم به چنین کاری گرفتند؟ این سوال 
را مطرح می کند که این قطعه چه نیازی به ساماندهی داشت؟ و البته با صراحت تاکید می کند پشت پرده خبرهای دیگری است: » ساماندهی بهانه است؛ می خواهند دفاع مقدس و ارزش هایش را کمرنگ کنند. 
عکس بزرگ شهدا را کنده اند و می گویند می خواهیم قبرها را صاف کنیم و یک عکس کوچک از شهدا روی سنگ قبرشان بزنیم. این یعنی من که سال های سال با این سنگ مزار و این قاب عکس باالی مزار خو 
گرفته ام و به آن عادت کرده ام، از این به بعد باید به یک عکس کوچک روی سنگ مزاری صاف شده دل خوش کنم و فرزند من و نسل های بعدی هم همین عکس کوچک را ببینند و کم کم عکس ها هم پاک شود...« 
جوانی که با دقت به حرف های مرد میانسال گوش می دهد، به میان بحث می آید و می گوید: » این برنامه را در شهرهای دیگر هم پیاده کرده اند. فقط اصفهان و تهران مقاومت کردند. فعال تهران را بی خیال شده 
اند و به سراغ اصفهان آمده اند.« خانمی که در میان جمعیت است و از خانواده های شهداست، با صدای بلند می گوید: » مگر ما می گذاریم ؟«  هرکس نظری دارد و از ظن خود، این مسئله را بررسی می کند. یکی 
می گوید شاید با اسم سپاه روی سنگ مزارشهدا مشکل دارند. دیگری می گوید شهرداری و بنیادشهید اگر بودجه اضافه دارند، این پول را خرج خانواده های شهدا کنند؛ چرا به سنگ مزارشهدا دست می زنند؟ 
خانمی هم این سوال را مطرح می کند که اگر ازبین رفتن سنگ مزارها بهانه است، چرا به سراغ قطعه های دیگر که وضعیتی به مراتب بدتر دارند، نرفته اند؟ به سنگ قبور شهدا نگاهی می اندازم. چندان بیراه هم نمی 
گوید. قبور این قطعه دست نخورده تر و کمترآسیب دیده تر از قطعه های دیگر گلستان شهداست.  بحث باال می گیرد. خانمی اسم »سردار سلیمانی« را می آورد و مدام می گوید »به ما گفته اند سردار سلیمانی 
دستور داده این کار را بکنند. چرا؟« دختر جوانی توضیح می دهد که سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس است و ربطی به این ماجرا ندارد! جوان دیگری توضیحات را تکمیل می کند: » خانم! منظورشون سردار 
سلیمانی سپاه اصفهان هست نه اون سردار سلیمانی!« یکی دیگر می گوید سپاه ربطی به این قصه ندارد؛ این روزها همه می خواهند سپاه را بزنند...  »گلستان شهدا مثل باغ رضوان می شود اگر این کار را بکنند.« 

این را خانم پیری می گوید که به دنبال مزار برادرشهیدش در همان قطعه می گردد و می گوید نیم ساعتی است که هرچه می گردد قبر را پیدا نمی کند؛ چون عادت کرده بود از روی قاب عکس مزار را پیدا کند...

گلستان شهدا- روز شهادت امام صادق)ع(

 واکنش ها به ماجرای پرسروصدای 
ساماندهی قبور شهدا

زیباترین بهشت دنیا

سالن اجتماعات گلستان شهدا

فلش بک؛ سال 1383
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5 سکانس از سناریوی ساماندهی قبور شهدای گلستان شهدا؛

وقتی خانواده شهدا راضی نیستند
کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدا، سال 83 به تصویب هیئت وزیران دولت وقت رسید. پیش از آن هم 
در دهه 70 اقداماتی تحت عنوان بهینه سازی گلزارهای سطح کشور در چند نقطه محدود صورت گرفت 
و پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران، نامشان در زمره گلزارهای ساماندهی شده ثبت شد؛ به همین 
دلیل در سال 83 و قبل از تصویب کارگروه ها، کار ساماندهی 338 گلزار و 7826 مزار شهید پایان یافته بود، 

اما ساماندهی به صورت مستمر از سال 83 قوت گرفته و ادامه پیدا کرد.
یکسان سازی، بهسازی، همسان سازی، ساماندهی، زیباسازی و مناسب سازی، واژه هایی است که برای 
این طرح به کار می رود و هر مسئولی بسته به ســلیقه خود بر کاربرد یکی از آنها اصرار دارد. در بسیاری 
از گلزارهای شهدا در سراسر کشور، طرح یکسان ســازی قبور به اجرا در آمد و طی آن سنگ مزار شهدا و 
ویترین های باالی سر هر مزار که به مرور زمان طرحی سنتی و نمایی معنوی در قطعات شهدا ایجاد کرده 
بود، به یک باره تغییرشکل داد و ســنگ های هم اندازه و همرنگ با مشخصاتی روتین و بدون مشخصه ای 
خاص جای آن را گرفت. منتقدان این طرح می گویند آنچه درپی این یکسان سازی ها به جا ماند، نارضایتی 
خانواده های شهدا بود و اینکه قبور شهدا بدون اجازه خانواده هایشان یک دست و یک شکل شدند. نقوش 
سنتی و نمادهایی که به دست خانواده ها در کنار قبور ایجاد شده بود، ازبین رفت. یکدست شدن گلزارها 
باعث شد تا مادران کهنسال مزار فرزندشان را گم کرده و با چشمان اشکبار میان قبور تکراری نشان خاصی 
برای عزیز از دست رفته  خود پیدا نکنند. حاال بماند که در جریان عملیاتی شدن این طرح، اخباری همچون 
پیدا شدن استخوان هایی در گلزار شهدای برخی شــهرها )از جمله قزوین( دل خانواده های شهدا را به 

دردآورد و بعدا ثابت شد که مربوط به اموات مجاور شهدا بوده است.
گویا تا سال 87 برای اجرای این طرح، از خانواده شهدا اجازه گرفته نمی شد و کار با امضای صورت جلسه هایی 
که توسط اعضای کارگروه در جلسات امضا می شد، پیش می رفت اما از سال 87 به همه ادارات، اکیدا دستور 
داده شد تا از خانواده شهدا رضایت نامه گرفته شود. ماجرای رضایت گرفتن و نگرفتن از خانواده های شهدا 
در برخی شهرها تا پای شکایت و دادسرا هم پیش رفت؛ از جمله در تهران که شنیده شد نماینده خانواده 
شهدا، از  سازمان بهشت زهرا )س( و شهرداری تهران  به اتهام ساماندهی مزار شهدا بدون رضایت خانواده 

آنها شکایت کرده است.
همسان سازی مزارشهدا در تهران هم خبرساز شد و شاید به همین خاطر به قول همان شهروند اصفهانی 
»فعال تهران را رها کرده و به سراغ اصفهان آمده اند.« در واکنش به این اقدام در بهشت زهرای تهران، حتی 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که ســازنده آن به دنبال بیان این موضوع بود که به مردم بخصوص 
خانواده شهدا القا کند که قبرها باید هم سطح زمین باشند؛ چرا که پیامبر)ص( به علی )ع( دستور داد قبرها 

را با خاک یکسان کنند!
و در واکنش به این فیلم نیز منتقدان همســان سازی قبور شــهدا تاکید کردند که این روایت متعلق به 
»وهابیت« است و ریشه تاریخی دارد و وهابیت در تضاد با شیعه تا جایی که توانسته، مقبره ها و آرامگاه های 

بزرگان همچون بقیع را با خاک یکسان کرده است.
خالصه بحث باال گرفت و حتی نمایندگان مجلس هم به میان ماجرا آمدند. حجت االسالم نصرا... پژمانفر 
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، شهریورماه ســال گذشته در جلسه علنی مجلس، 
به حجت االسالم شــهیدی رییس بنیاد شــهید کشــور تذکر داد و گفت: »گلزارهای شهدای انقالب و 
دفاع مقدس که در روندی طبیعی و کامال اعتقادی توسط امت شــهیدپرور بنا شده، به بهانه  بهسازی و 
ساماندهی، در حال تخریب است. متاسفانه در یک دهه  گذشته، اغلب گلزارها دچار دگرگونی اساسی شده 
و مزیت های انحصاری خود را از دست داده اند. گلزارهای شهدا، از جهات تاریخی، سیاسی، فرهنگی، هنری، 
مردم شناختی، جامعه شناختی و حتی معماری، ویژگی های ممتازی داشته اند. این خصوصیات، اوال در 
کلیت مجموعه مزارها و ثانیا در اجزا و عناصر تک تک آنها نمود دارد؛ از پرچم مقدس جمهوری اسالمی 
گرفته تا حجله ها و سنگ نوشته های ارزشمند و سایر نمادهای معنادار، با بی توجهی و غفلت جبران ناپذیر 
مدیران بنیاد شهید و شهرداری ها، برچیده شده است. به گفته رییس بنیاد شهید کشور، حجت االسالم 
شهیدی، از حدود 19هزار گلزار شهید در سراسر کشور، 12هزار گلزار تخریب و یکسان سازی شده است. 
قاطعانه باید از ادامه  این تخریب های جبران ناپذیر ممانعت کرده و هرگونه تغییر یا عملیاتی را که مستلزم 
دست بردن در ترکیب و ساختار مزارهاست، به گروهی از پژوهشــگران شناخته شده  فرهنگ انقالب و 
دفاع مقدس، جامعه شناسان، مردم شناســان، هنرمندان و معماران دلسوز سپرد تا تعداد اندک مزارهای 
باقی مانده در تهران و شهرها و روستاهای کشــور، برای تاریخ این سرزمین باقی بماند. ضمنا تالش برای 

احیای بافت قبلی به استناد عکس ها و اسناد مزارها، مورد انتظار است.« 

آنچه ما در یک ساعت حضور در قطعه شهدای دارخوین مشاهده کردیم، اعتراض خانواده 
های شهدا به تغییر و تخریب و ســاماندهی این قطعه بود؛ خانواده هایی که می گفتند در 
جریان این موضوع نبوده اند. با این حال، یک روز پس از رسانه ای شدن این موضوع، مدیرکل 
بنیادشهید و امور ایثارگران استان در گفت و گو با خبرگزاری شبستان گفت که »در پاسخ به 
درخواست های مکرر خانواده های معزز شهدا، طرح ساماندهی قبور مطهر شهدا را در دستور 

کار قرار دادیم و هیچ تغییر کاربری را شاهد نخواهیم بود.« 
داریوش وکیلی علت این اقدام را هم نشست، شکستگی و آسیب دیدن سنگ قبور عنوان کرد 

و گفت تنها به خاطر تعمیر سنگ مزارشهدا دست به این کار زده اند. 
درحالی که برخی از مردم اعتقاد داشتند برنامه متولیان این امر، تغییر شکل طراحی سنگ 
قبور و عکس ها بوده و احتماال قرار است مشابه طرحی که در برخی شهرهای دیگر از جمله 
»تبریز« اجرا شده، در اصفهان نیز به اجرا درآید و تصاویر شهدا روی سنگ مزارشان کنده 
کاری شود. مدیرکل بنیادشهید اما این گمانه را رد کرد و گفت: »قاب عکس شهدا در برخی 
موارد دچار پوسیدگی شده اند که ابتدا تعمیر و سپس مجددا به همان صورت قبلی مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت.« اشاره وکیلی به قاب عکس هایی است که از پایه بریده شده اند. 

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، پیش از این در واکنش به اعتراضات گفته بود: »برخی فکر 
می کنند ما می خواهیم گلزار را شخم بزنیم و زیرورو کنیم. زیر و رو کردن در واقع تخریب باور خودمان است. اولین 

قدم در مجموعه دستورالعمل مناسب سازی گلزار شهدا، رضایت خانواده های شهداست.«
متولیان ساماندهی قبور شهدا در اصفهان می گویند رضایت خانواده های شهدا شرط است و برای ساماندهی قبور 

شهدای دارخوین از خانواده های آنها رضایت و حتی امضا گرفته شده بود. 
ماجرای تخریب یا ساماندهی یا یکسان سازی یا هرچیز دیگری که اسمش را بگذارید، فعال متوقف شده است؛ 
شاید تا وقتی اوضاع آرام شــود و پرونده باردیگر به جریان بیفتد. بنیاد شهید و شهرداری تاکید دارند که قصد 
تغییر کاربری یا تخریب یا هم سطح کردن قبور شهدا را ندارند و تنها قرار است تعمیر و ساماندهی صورت گیرد و 
دوباره همه چیز به شکل اولیه بازمی گردد؛ این همان چیزی است که خانواده های شهدای اصفهان می خواهند. 
گلستان شهدا که البته به همت سازمان هایی همچون بنیاد شــهید و شهرداری به یکی از زیباترین گلزارهای 
شهدای ایران تبدیل شده، »بهشت« این شهر اســت؛ جایی برای آنکه از دود و دم این شهر و همه آلودگی ها و 
خستگی ها به دامان آن پناه ببریم و عجیب آرام بگیریم. حرف همه خانواده های شهدا و همه آنهایی که با شهدا 
انس گرفته و کنار این بچه ها قد کشیده اند و قد دونسل خاطره دارند، این است: لطفا دست به بهشت ما نزنید،  

خاطره های ما را تخریب نکنید... .

این روزها زمزمه هایی نیز درباره تغییر کاربری به بهانه ساماندهی قبورشهدای گلستان شهدای اصفهان 
به گوش می رسد که البته مدیرکل بنیادشهید استان با قاطعیت تمام این گمانه ها را رد کرده و گفته که 
هیچ گونه تغییر کاربری درکار نخواهد بود. ساخت سالن اجتماعات گلستان شهدا که چندی پیش و در 
جریان برنامه »هرهفته چندافتتاح« شهرداری اصفهان و با حضور شهردار، کلنگ آن به زمین زده شد و 
شنیده می شد که ساخت آن می تواند فضای معنوی گلستان و تخت فوالد را تحت الشعاع قرار داده و 

حتی باعث تخریب قبور شود، به عنوان یکی از همین سوژه های تغییر کاربری مطرح شد.
شهردار البته قبال تاکید کرده بود که ساخت این سالن هیچ آسیبی به قبور وارد نمی کند و فضایی احداث 
خواهد شد که برای همه شهروندان اصفهانی بازی برد-برد خواهد بود و همه از آن رضایت خواهند داشت.
با این حال خانواده های شهدا می گویند وقتی دیگر جانباز و ایثارگری نباشد که بخواهد شمع محافل 
یادواره ای و همایش های شما شود، ســاخت ســالن اجتماعات به چه دردی می خورد؟ سالن های 
اجتماعات با بودجه های گزاف را برای چه کسی می سازید؟ بهتر نیست این هزینه ها صرف خرید دارو 
و تجهیزات برای جانبازی شــود که از پس خرید داروهای گران قیمت برنمی آید؟ یا مادر شهیدی که 
در فالن شهر دستفروشی می کرد یا فرزند شهیدی که بیکار است یا پدرشهیدی که در فالن روستای 

دورافتاده به سختی روزگار می گذراند یا جانبازی که نفس هایش به شماره افتاده یا ...؟
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بی انصافی است اگر نگوییم و ننویسیم که گلستان شهدای اصفهان یکی از زیباترین  گلزارهایی است که در کشور وجود دارد و  به لطف رسیدگی مسئوالن طی این سال ها پیشرفت های خوبی داشته و به فضایی دلنشین و دوست داشتنی همراه 
با المان های معنوی  بسیار، برای زائران و خانواده های شهدا تبدیل شده است.  مقایسه گلستان شهدای اصفهان با برخی از گلزارهای شهدا در شهرهای دیگر که در سایه غفلت و بی توجهی مسئوالن ، شاهد تخریب و از بین رفتن قبور شهدای 

آنها هستیم ، نشان از تالش و همت جهادی  و ایثارگرانه مسئوالن اصفهانی در این زمینه دارد.  فقط امیدواریم اجر این همت خدایی  در سایه همراه شدن احتمالی با طرح همسان سازی سنگ مزار شهدا از بین نرود.

تبر یز بعد از ساماندهیتهرانبوشهرارومیه 

تبر یز قبل  از ساماندهی زنجان  کرمان شیراز
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نیم قرن تجربه در قلب مدعیان اصفهانی

قطار لیگ به راه افتاد؛

سالم سپاهان و ذوب آهِن مدعی به حریفان

 تکرار خاطرات خوش با کرانچار و قلعه نویی در نصف جهان

هفدهمین دوره لیگ برتر درحالی امروز آغاز می شود که در فصل گذشــته، تیم های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان نتوانستند انتظارات را برآورده  سمیه مصور
کرده و با ناکامی لیگ شانزدهم را به پایان رســاندند. عملکرد نا امید کننده آنها در فصل قبل سبب شد تا  این دو تیم رویکرد بهتری را  در فصل نقل و 

انتقاالت در پیش بگیرند و با توجه به روندی که در پیش فصل پشت سر گذاشته اند می توان گفت که سودای بازگشت به دوران  قهرمانی را در ذهن دارند. در آستانه شروع لیگ 
هفدهم، در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به عملکرد دو تیم ذوب آهن و سپاهان در فصل آماده سازی و فعالیت های که این دو باشگاه برای شروع فصلی بهتر انجام دادند.

سپاهان اصفهان بعد از بازگشت زالتکو کرانچار جان دوباره گرفته و در اندیشه بازگشت به روزهای اوج و تکرار قهرمانی هایی اســت که هواداران دو سال پیش،  برای آخرین بار طعم آن را 
چشیدند. سپاهانی که فصل پیش اغلب در نیمه دوم و میانه های جدول قرار داشت، با پشت سر گذاشتن یک فصل کابوس وار، برای جبران وارد عرصه می شود.  از این رو  در فصل تابستانی نقل و 

انتقاالت بیشتر از جذب ستاره ها به سراغ خوب های تیم های دیگر رفت و کرانچار در عین حال دنبال برطرف کردن نقاط ضعفش در خط دفاع، هافبک و حمله بود. لیست ورودی این تیم عبارت بودند از: 
سیاوش یزدانی، حسن جعفری، عزت ا... پور قاز، ساسان انصاری، سعید آقایی، مهدی رحیمی، ایمان زکی زاده، ژایرو رودریگوئز، مروان حسین، احمد آهی، مهرداد جماعتی و شاهین ثاقبی. این نفرات گرچه 

جزو ستاره های لیگ شانزدهم نبودند ولی در تیم های قبلی شان جزو نفرات ثابت و خوب به حساب می آمدند.
در لیست خروجی تیم سپاهان می توان به یکی دو اسم مهم برخورد کرد. احسان حاج صفی و سرور جباروف بازیکنان تاثیرگذاری در این تیم بودند که باید خروج آنها را در روند کلی تیم موثر قلمداد کرد. 

حتی موسی کولی بالی هم از این دست بازیکنانی بود که در خط دفاع سپاهان مهره های تاثیرگذار محسوب می شد ولی کرانچار اعتقادی به او نداشت. لیست خروجی سپاهان عبارت است از: شجاع 
خلیل زاده، فرید کریمی بهزادی، طالب ریکانی، آرمین سهرابیان، علی احمدی، محمد روشندل، جالل عبدی، موسی کولی بالی، احسان حاج صفی و سرور جباروف.

 دیگر تیم اصفهانی نیز با به کارگیری امیر قلعه نویی و با حفظ بازیکنان کلیدی خود و جذب یک مربی مطرح، خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی لیگ هفدهم معرفی کرده است.
بسیاری از بازیکنان با سابقه این تیم از جمله قاسم حدادی فر، احسان پهلوان، محمدرضا حســینی، مرتضی تبریزی و مهدی رجب زاده پس از نشستن ژنرال روی نیمکت سبز پوشان 
قرارداد خود را  با این تیم تمدید کردند و در اصفهان ماندنی شدند. در کنار این بازیکنان، اسماعیل شریفات و حمید بوحمدان از فوالد خوزستان راهی اصفهان شده و با ذوب آهن 
قرارداد بستند. قلعه نویی همچنین برای تماشای دیدار دینامو تفلیس در لیگ گرجستان به این کشور سفر کرده بود و جورج ولژیانی بازیکن گرجی که در پست دفاع وسط بازی 

 می کند، مورد توجهش قرار گرفت. این بازیکن تنها خرید خارجی ذوبی ها در فصل جدید محسوب می شــود اما کادر فنی تیم به دنبال جذب یک مهاجم خارجی دیگر نیز 
است.

برگ برنده تیم های اصفهانی در لیگ هفدهم را باید روی نیمکت این دو تیم جست وجو کرد، 
جایی که یکی از مربیان خارجی موفق حاضر در فوتبال ایران و  هم چنین یکی از پرافتخارترین 
سرمربی های لیگ برتری حضور دارند. زالتکو کرانچار و امیر قلعه نویی برای اصفهانی ها زمانی 
که در نصف جهان حضور داشتند خاطرات خوشی را رقم زدند و حاال چشم تمام هواداران به 
نیمکت این دو تیم دوخته شده است. ذوب آهن فصل گذشته لیگ را با یحیی گل محمدی شروع 
کرد، اما نیم فصل اول هم به میانه نرسیده بود که یحیی جایش را به دستیارش سید مجتبی 

حسینی داد. حسینی در نیم فصل اول عملکرد موفقی ارائه کرد، اما نوسان نتیجه گیری 
در نیم فصل دوم، موجب شد تا این مربی شانسی برای ادامه فعالیت در باشگاه اصفهانی 
نداشته باشد. ذوبی ها درحالی فصل جدید را با امیر قلعه نویی شروع می کنندکه این مربی 
به واسطه دو سال حضور در تیم سپاهان با جو فوتبال اصفهان و ورزشگاه فوالدشهر به 
خوبی آشناست .در تیم سپاهان، کرانچار از ابتدای سال جاری هدایت این تیم را برعهده 
داشته و لیگ هفدهم نیز در امتداد هفته های سپـــری شـــده از لیگ شـــانـــزدهم 
خواهد بود.این مربی کروات با وجود دوران خوبی که از لحاظ عملکردی در تیم سپاهان 
در دوره اول حضورش داشــت، با دلخوری و ناراحتی از تیم جدا شد. با این حال در 
آستانه شروع فصل جدید، کرانچار با امیدواری لیگ را شروع می کند و هواداران هم 
با فراموشی آنچه در زمان جدایی این مربی رقم خورد، به دنبال تکرار اتفاقات خوب 

لیگ چهاردهم هستند.

دو بازیکن باتجربه فوتبــال ایران در لیــگ هفدهم کاپیتان 
تیم های اصفهانی خواهند بود.

رســول نویدکیا و مهدی رجب زاده دو بازیکن باتجربه فوتبال 
ایران در سال های گذشــته همواره روند خوب خود را حفظ 
کردند و با وجود اینکه جزو مسن ترین نفرات لیگ برتر 
محسوب می شــوند، اما همواره از 
نظر جسمانی در فرم ایده آلی قرار 
داشــته اند. نویدکیا و رجب زاده در 
لیگ برتــر هفدهم بازوبنــد کاپیتانی 
ســپاهان و ذوب آهن را بر دست خواهند 
بست و جزو نفرات کلیدی تیم هایشان نیز محسوب می شوند. این دو بازیکن 
در جریان دیدار دوستانه دربی اصفهان هم مقابل هم بازی کردند و توانایی 

خود در بازی کردن را با این سن و سال به اجرا گذاشتند.
نکته قابل توجه درباره این دو بازیکن که روی هم حدود 50 سال در فوتبال 
ایران حضور داشته اند، اعتماد زالتکو کرانچار و امیر قلعه نویی به آنهاست؛ 
بی تردید حضور موثر آنها در لیگ هفدهم به سود دو تیم اصفهانی خواهد 

بود و احتماال باید بازهم شاهد درخشش آنها در لیگ برتر باشیم.

شاید یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته نخست لیگ برتر مصاف 
کرانچار و دایی باشــد. علی دایی پس از فصل نسبتا موفق در نفت، 
پس از سال ها به سایپا برگشــت تا بتواند موفقیت های خود با این 
تیم را تکرار کند. دایی نیز تعدادی از شاگردان فصل گذشته خود 
را نظیر رضاوند، علیاری و دانشــگر با خود به سایپا آورد. همچنین 
ســایپا محمد عباس زاده را دوباره شاگرد خود کرد و اخباری را هم 
از تراکتورسازی برگرداند. بازیکنانی چون خلعتبری، لک، پورقاز و 

رضایی هم با نظر دایی از این تیم جدا شدند.
سپاهانی ها که شش بازی آخر فصل پیش خود را به کرانچار سپردند، 
تصمیم گرفتند با این مربی کروات تمدید کنند. زردپوشان اردوی 
پیش فصل خود را در تهران گذراندند و در دیدارهای تدارکاتی خود 
مقابل ذوب آهن )شکســت ۲ برصفر( و تراکتورسازی)تساوی یک 
بر یک( برگزار کردند. سپاهان ســتاره هایی چون ساسان انصاری، 
پورقاز، شاهین ثاقبی، کایرو و مروان حسین را جذب کردند و شجاع 
خلیل زاده و طالب ریکانی را به ترتیب به پرســپولیس و استقالل 

خوزستان دادند.
سپاهان، فصل قبل: ۴5 امتیاز، رتبه پنجم
سایپا، فصل قبل: ۳۲ امتیاز، رتبه سیزدهم

 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
جمعه ساعت ۲0:۳0

سایپاسپاهان      

بازی افتتاحیه هفدهمین دوره از لیگ برتر فوتبال ایران در حالی میان 
تیم های ذوب آهن و سیاه جامگان برگزار می شود که وضعیت میزبانی تیم 

مشهدی تنها سه روز قبل از شروع این مسابقات مشخص شد.
مشهدی ها با تمدید قرارداد اکبر میثاقیان امید این را دارند که بر خالف دو 
سال گذشته دیگر خود را حوالی منطقه سقوط نبینند و با یارگیری که این 
تیم انجام داده امید به کسب رتبه های میانی جدولی دارد.سیاه جامگان 
سال گذشته موفق شد با پیروزی مقابل پرســپولیس در هفته  آخر در 
لیگ برتر باقی بماند. این تیم با کســب ۳0 امتیاز در جایگاه چهاردهم 
لیگ شانزدهم قرار گرفت.در طرف دیگر میدان نیز ذوب آهنی قرار دارد 
که مدیرانش حاضر به تمدید قرارداد با مجتبی حســینی نشدند و امیر 
قلعه نویی را جایگزینش کردند که تخصص در قهرمانی در لیگ برتر دارد. 
البته قلعه نویی به دلیل مشکالتی که سال گذشته برای تراکتورسازی پیش 

آمد نتوانست در کورس قهرمانی با پرسپولیس باقی بماند.
ذوب آهنی ها در این فصل تغییرات زیادی نداشتند و با جذب اسماعیل 
شریفات و حمید بوحمدان به جای جری بنگستون و مهرداد قنبری لیست 

خود را برای نیم فصل نخست لیگ برتر این فصل بسته اند.
سیاه جامگان، فصل قبل: ۳0 امتیاز، رتبه سیزدهم

ذوب آهن، فصل قبل: ۴۶ امتیاز، رتبه چهارم

 ورزشگاه بجنورد
پنجشنبه ساعت ۲0:۴۵

ذوب آهنسیاه جامگان          
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»گرمخانه انجمن پایان کارتن خوابی امید« اگرچه تنها مانده 
و هیچ کس برایش آستین یاری باال نمي زند، اما سرپناه و امید 
کارتن خوابان این شهر اســت؛  آنهایي که از همه ترسیده اند، 
مرداني کــه مي گویند بــراي خالصــي از دستشــان از بام 

ساختمان هاي نیمه کاره به پایین پرتشان کرده اند!
گرمخانه امید، اصفهان اســت اما چهارباغ نیست؛  بسیاري از 
مدیران از تریبون هاي رســمي فریاد مي زنند »اصفهان فقط 
چهارباغ نیســت« اما امروز هیچ  کدام به دعوت انجمن پایان 
کارتن خوابي امید پاسخ ندادند تا روي دیگر اصفهان را ببینند! 
و نشان دادن خودشــان هم در زرق و برق چهارباغ، آن یادگار 

دوران طالیی صفویه گم شده اند.
شاید به گفته استاندار اصفهان، این شهر پایتخت آسیب هاي 
اجتماعي نباشد، اما حجم گالیه ها در گرمخانه امید چنان زیاد 
بود که در این ســوله از یاد رفته که روی دیگر اصفهان است، 
سکوت و سکوت تنها کاری بود که  مسئوالن حاضر انجام دادند.

»بابا انصاری« و »مامان علــوی« ورد زبان کارتن خواب های 
مرکز امید است. محسن انصاری، مدیرعامل و موسس گرمخانه 
امید، یک روز زمســتانی وقتی یکی دو مدیر را به بیابان های 

اطراف اصفهان می برد تا به آنها کارتن خواب ها را نشان بدهد 
که چه طور از سوز سرما تلف می شوند، به جای کارتن خواب با 
جنازه های آنها مواجه مي شود. خودش مي گوید» کار به جایی 
 کشید که مســئوالن اصفهان شوکه شــدند و حتی باورشان 

نمی شد که اینجا همین اصفهان است!«
کنار گرمخانه تعداد زیادی مرد دراز کشــیده اند، تعدادی راه 
می روند، عده ای منتظر دریافت متادون هستند و عده ای دیگر 
آماده می شوند که سرکار بروند، گرمخانه اگرچه فراموش شده 
اما زنده است، این ســوله برای این افراد مانند یک قصر ارزش 
دارد. »سید« مردی جا افتاده است و سر حرف را باز می کند، 
بی هیچ حاشیه ای می رود سر اصل مطلب؛ طوري حرف مي زند 
که شک می کنید معتاد است و منتظر متادون؛ »من شش سال 
در جبه های غرب جنگیدم، زندگی کردم، اما امروز 8 سال است 

که کارتن خوابی می کنم.
مي دانید 8 ســال یعنی چی؟ می دانید 8 ســال ســوز سرما 
استخوان بســوزاند و داغی آســفالت کف پاها رو تاول تاول 
کند یعنی چه؟ من وقتی به این گرمخانه آمدم بعد از 8 سال 

تلویزیون دیدم؛ بعد 8 سال واقعا بدنم گرما را احساس کرد...

ما همه َمردیم؛ مرد کار هستیم، ولی کار نیست. شناسنامه و 
کارت ملی نداریم. مي دانید چرا؟ چون شما نمي دانید در این 
شهر چه مي گذرد؛  چون فقط مرکز اصفهان را مي بینید؛ آزران 
را دیده اید؟ حصه را چطور؟ مي دانید حتی نیروی انتظامی هم 
نمی تواند به برخی از این مناطق برود؟ من فقط به شما توصیه 
می کنم که جامعه را درست ببینید؛ آدم هایی که اینجا هستند 
می توانند یک شهر را به هم بریزند، اما ما اهل خالف نیستیم 
چون دوست داریم مثل بقیه در جامعه زندگي کنیم اما جامعه 

ما را نمي خواهد.«
حرف های »سید« که تمام مي شــود؛ قاسم شروع به صحبت 
می کند. »من قاسم هستم یک معتاد« و کل گرمخانه  جواب 
مي دهند »سالم قاسم« از »بابا انصاری« اجازه می گیرد و شروع 
می کند به حرف زدن. » من دختر شوهر دادم به مدیران انرژی 
اتمی، من برادرهام مدیران بزرگ کشوری اند« اسم چند نفر 
را مي برد و مســئوالن با ســر تایید می کنند، »ورشکسته که 
شدم در تهران کارتن خواب شدم؛ بعد به امید کار به اصفهان 
آمدم اما اینجا رفتارها بدتر شد. ماموران...  به ما حمله کردند و 

کپرهایمان را سوزاندند...«
به گفته محسن انصاري، مدیرعامل انجمن کارتن خوابي مهر 
100 نفر شبانه روز در این گرمخانه می خوابند و گذران زندگی 
می کنند، 100 نفر مرد بالغ پرورش یافته در همین جامعه، اما 
درگیر با اعتیاد،HIV و هپاتیت؛ 100 نفری که مشکالت همین 
جامعه آنها را به حاشیه خیابان و اتوبان هاي شهر رانده و هر از 
چندگاهی شــهرداری اصفهان تعدادی از آنها را به زور به این 
مجموعه می آورد، اما خودش حاضر نیســت متولی گرمخانه 

باشد یا یک سرپناه برای این افراد بسازد.
در همین گرمخانه است که کوروش محمدي،  منتخب شوراي 
پنجم اصفهان و آسیب شناس اجتماعي از »هزینه هاي عجیب 
و غریب فرهنگي شهرداري اصفهان« صحبت مي کند؛ ارقامي 
که به گفته او »باید اصفهان را مدینه فاضله کند!« اما این شهر 

کجا و مدینه فاضله کجا و هزینه هاي فرهنگي کجا؟
هر هفته چنــد افتتاح؟ کاش به جاي صف شــهردار و رییس 
شوراي شهر و مدیران شهري براي افتتاح یک پل عابر پیاده، 
یک بار بازدید از گرمخانه اي صورت مي گرفت که ساخت آن بر 

اساس قانون، وظیفه شهرداري است.
وقتی انصاری از تعداد زیاد تماس ها بــراي کارتن خوابان زن 
مي گوید؛ ناخودآگاه به یاد جمله یکی از مسئوالن مي افتم که 
در پاسخ به این ســوال به صراحت گفته بود »در اصفهان یک 
زن کارتن خواب نداریم« اما حقیقت دیگري در این گرمخانه 
جریان دارد، واقعیتي که براي شماري از مدیران مانند زاینده 

رود خشک شده است.
هیچ چیز پنهانی نیست، اینجا اصفهان است؛ چه ببینیم و انکار 

کنیم و چه چشم هایمان را ببندیم و بگذریم...
لطفا کمي از چهارباغ با خودرو، بدون خــودرو یا با دوچرخه 
فاصله بگیرید؛  کمي پایین تر از سي و سه پل، زیر پل آذر؛ بعد از 

نواهاي خواجو، زیر پل فردوسي...

حمایت امام جمعه اصفهان باعث دلگرمی اعضای شورای شهر می شود
کوروش محمدی، منتخب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: حمایت 
امام جمعه اصفهان از منتخبان پنجمین دوره شــورای اسالمی شهر بسیار دلگرم کننده و 

ارزشمند است.

چهرهاخبار

با مسئوالن

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح ضربتی مرمت 
آثار تاریخی استان اصفهان

فریدون الهیاری با اشاره به عزم دولت در راستای حمایت 
از تشــکل ها  اظهار داشــت: اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان با راه اندازی خانه تشکل های دوستداران 
میراث فرهنگی تالش کرده تا با حمایت از احیای مجدد 
تشــکل های که قبال به هر دلیل فعالیتشــان متوقف 
شــده، تمامی فعاالن و دوســتداران میراث فرهنگی و 
گردشــگری، به ویژه جوانان را گرد هم آورده و به نتایج 

مثبتی در راستای توسعه استان اصفهان دست یابیم.
فریدون الهیاری تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی 
استان در ســال 1396 عزمی جدی را برای مرمت آثار 
تاریخی آغاز کرده اســت، به گونه ای که در چهارماهه 
نخست سال 1396 تعداد 430 طرح مرمتی به صورت 
ضربتی در پهنه استان اصفهان توسط اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان پس از تهیه و تصویب، در حال 

اجراست.
وی تاکید کــرد: در طرح های مرمتی اســتان اصفهان 
در سال 1396 ، برای نخســتین بار به صورت متوازن، 
مرمت هــا در تمامی 24 شهرســتان اســتان و حتی 
دورافتاده ترین روستاها در حال انجام است  به گونه ای 
که این مرمت ها از مجموعه میدان امام اصفهان آغاز و در 

چهار نقطه استان ادامه می یابد.
الهیــاری ادامــه داد: در این طرح جدیــد حتی برخی 
بناهای تاریخی پس از شناســایی برای نخســتین بار 
مرمت می شوند به گونه ای که قلعه عظیم»تخماقلو« در 
غربی ترین نقطه استان و در یکی از روستاهای شهرستان 
بوئین و میاندشت برای نخستین بار پس از ساخت بنا در 
دوره قاجار، با اعتباری بالغ بــر 6 میلیارد ریال در حال 
مرمت است. وی به سایر طرح های مرمتی اشاره کرد و 
افزود: یکی دیگر از طرح های مرمتی، مرمت و احیای کاخ 
زیبای »سرهنگ آباد« در روستایی به همین نام از توابع 
شهر زواره در شهرستان اردستان است که طرح مرمت 
آن آماده و با اعتباری بالغ بــر 5 میلیارد ریال مرمت آن 
آغاز شده است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان به سایر طرح های مرمتی دیگر 
اشاره کرد و گفت: مرمت مجموعه های جهانی همچون 
طرح های جدید مرمتی در کاخ چهلستون، مجموعه باغ 
فین کاشان، ادامه مرمت گنبد مسجد امام اصفهان، گنبد 
مدرسه چهارباغ اصفهان، اجرای مرحله دوم مرمت حمام 
معروف شیخ بهایی و مرمت بازار عظیم اصفهان از دیگر 
طرح های مرمتی این برنامه ضربتی مرمت در پهنه استان 

اصفهان است.

مدیر مرکز کنتــرل ترافیک شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: یکی از 
سیاست های اصلی مدیریت شهری اصفهان طی سال های اخیر گسترش 
سامانه های نظارت تصویری، سامانه ثبت تخلف و عبور از چراغ قرمز بوده 

است.
همایون یزدان پناه با اشاره به اینکه با نصب ســامانه ها، تخلفات سرعت 
کاهش یافته است، عنوان کرد: در این راستا با افزایش تعداد دوربین های 
نظارتی در شهر در طول یک سال اخیر 25درصد از تخلفات سرعت کاهش 

یافته است.
وی در ادامه از نصب41ســامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز خبر داد و 
گفت: تا پایان سال نیز تعداد سامانه های ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز 2 
برابر می شود.یزدان پناه ادامه داد: اگر شهروندان قوانین را رعایت کنند به 
طور حتم تصادفات و آسیب ها کاهش می یابد، همچنین شهروندان دیگر 

جریمه نمی شوند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل ارشــاد اصفهان صبح روز گذشته در 
 مراسم افتتاحیه سومین جشنواره تئاتر استانی کوثر نطنز اظهارکرد:
در یک سال گذشته دو سینما در شهرستان نطنز راه اندازی شده است 
و آمادگی داریم سالن های موجود در شهرستان ها را برای ایجاد سینما 

تجهیز کنیم.
پرویز طاهری تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی از توسعه 
سینما از نظر کمی و کیفی در سطح استان و کشور حمایت می کند و 
در صورتی که مسئولین شهرستان ها سالنی را برای تاسیس سینما به 
ما معرفی کنند در اســرع وقت آن را به تجهیزات روز سینمایی مجهز 

می کنیم.
در ادامه افزود: برگزاری جشــنواره های تئاتر در جامعه شور و نشاط 
خاصی را ایجاد کرده و کمک شــایانی به تثبیت جایگاه تئاتر در بین 

مردم و توسعه آن می کند.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان: 

 ۲۵درصد از تخلفات سرعت 
کاهش یافته است

آمادگی اداره ارشاد برای 
 تجهیز و تاسیس سینما 

در شهرستان ها

استاندار اصفهان مطرح کرد:

پیش بینی1۵هزارمیلیارد ریالی منابع 
مالی شورای شهربرای ایجاد خط ۲ مترو

اســتاندار اصفهان در جلسه 
شورای سازمان قطار شهری 
اصفهان با اشــاره به اهمیت 
توجه بــه تکمیــل خطوط 
متــروی اصفهــان اظهــار 
داشــت: پروژه مترو یکی از 
اصلی تریــن، حیاتی تریــن 
و زیسـت محیـطی تـــرین 

پروژه های شهری به شمار می رود که در 4 سال گذشته پیگیری های 
اساسی صورت گرفته و به نتایج عملی نیز رسیده است.

رسول زرگر پور با اشاره به وضعیت خطوط متروی اصفهان بیان کرد: 
تا پایان شهریور ماه الین شرقی خط یک مترو کامل شده و تا پایان 
اسفند ماه امســال خط یک مترو با تجهیزات، امکانات و ایستگاه ها 

به طور کامل به بهره برداری می رسد.
استاندار اصفهان بابیان اینکه در 2-3 هفته آینده فاز سوم خط یک 
مترو نیز به صورت آزمایشی آماده مسافر گیری می شود، افزود: تمام 
مراحل ایمنی و اســتانداردها با رعایت همه قوانین و ضوابط برای 

مسافر گیری آزمایشی باید موردتوجه قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت خط 2 مترو تصریح کرد: طراحی های این خط 
به طور کامل انجام شده و در برخی از قطعات پیمانکار مشخص و در 

برخی دیگر مناقصات در حال انجام است.
زرگرپور بابیان اینکه برای این خط ، شــورای شهر 15هزار میلیارد 
ریال منابع مالی پیش بینی کرده اســت، گفت: دولت آماده ایجاد 

فاینانس 600 میلیون دالری خارجی برای این خط است.
وی با تاکید بر اینکه در یک ماه آینده باید پیشــنهاد های الزم برای 
ایجاد فاینانس خارجی اعالم شود، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد ها 

باید برای تصمیم گیری و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شود.
اســتاندار اصفهان بــه وضعیت خط 3 مترو اشــاره و بیــان کرد: 
مطالعات نقشــه برداری و عقد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان برای 
اجرای این خــط صورت گرفتــه و باید هرچه ســریع تر مطالعات 
 این خط تکمیل شــود تا برنامه زمان بندی بــرای عملیات اجرایی 

صورت گیرد.
وی افزود: از مدیریت شهری در دوره پنجم انتظار می رود که اهمیت و 
اولویتی را که مدیریت استان و مدیریت شهری در دوره چهارم به این 
پروژه حیاتی داشته  را ادامه داده و برنامه های زمان بندی و اجرایی این 
پروژه را که نتیجه سال ها کار کارشناسی و اجرایی بوده و به تصویب 

رسیده را باقوت پیگیری کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

 راه اندازی دو پایانه و توقفگاه 
در ابر پروژه استقالل

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در خصوص ابر پروژه 
استقالل اظهار کرد: نصب چهار ســازه دروازه ای راهنمایی مسیر، 
 »L« شــکل راهنمای مسیر، نصب شش سازه T نصب 6 عدد سازه
شکل راهنمای مســیر و همچنین نصب ده عدد تابلوی راهنمای 
مسیر در خیابان ها جهت ایجاد رفاه بیشتر برای این پروژه انجام شده 
است. علیرضا صلواتی افزود: همچنین نصب دو عدد تابلو وی ام اس 
دروازه ای در محور آزادگان و خیابان امام خمینی و نصب دو دوربین 
ثبت تخلف سرعت روی پل های 4 و 5 یعنی پل اصفهان به تهران و 
تهران به اصفهان شمال به جنوب و بالعکس و ایمن سازی دهانه های 
ورودی به میدان با نصب چراغ های چشــمک زن که درمجموع کل 
پروژه تاکنون تعداد 327 عدد تابلوهــای ترافیکی و ایمنی نصب و 
به بهره برداری رسیده است.معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: اتصــال فیبر نوری از تقاطع بهارســتان امام 
خمینی)ره( به طول 5 هزار و 500 متر به میدان استقالل و همچنین 
فیبر نوری به طول 2 هزار و 600 متر روی پل های غیر هم ســطح 
صورت گرفته است. وی تاکید کرد: ابر پروژه میدان استقالل دارای 
دو عدد پل با تراز 7 متر در ورودی و خروجــی اصفهان و یک پل با 
تراز 14 متر به صورت پلی که مقاومت آن به طور کششــی است از 
مســیر خمینی شــهر به بزرگراه آزادگان و همچنین دو زیرگذر با 
تراز منفی 7 مسیرهای آینده رینگ چهارم ترافیکی را در این پروژه 
متصل می کند. صلواتی ادامه داد: همچنین دو عدد دوربرگردان غیر 
هم سطح با تراز منفی 7 قبل از درب شمالی دانشگاه صنعتی و برای 
ارتباط با امین آباد و محمودآباد احداث شده است. وی بابیان اینکه 
به منظور کاهش بار ترافیک در خیابان امام خمینی و میدان جمهوری 
اسالمی، اقدام به احداث دو پایانه و توقفگاه در میدان استقالل زیر 
عرشه های پل ها کرده ایم، اضافه کرد: این پایانه ها در ضلع های جنوبی 
و شمالی میدان احداث و به بهره برداری می رسد. معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان یادآور شد: پایانه ضلع جنوبی میدان در 
ابتدای خیابان امام خمینی شــامل 6 توقفگاه اتوبوس، 12 توقفگاه 
تاکســی و 12 مکان پارک خودرو، پایانه ضلع شــمالی در ابتدای 
بزرگراه آزادگان شامل 24 توقفگاه تاکسی، 12 توقفگاه مینی بوس و 
35 محل پارک خودرو و یک ایستگاه اتوبوس تندروی شهری در نظر 
گرفته شده است. وی در پایان ابراز کرد: اتصال فیبر میدان استقالل 
تا دوربرگردان غیر هم سطح دانشــگاه صنعتی در بزرگراه آزادگان 
به طول 2 هــزار و 800 متر نیز از دیگر اقدامات اســت، همین طور 
خط کشی پروژه و کانال های عابر پیاده و نقوش ترافیکی قبل از زمان 

افتتاحیه پروژه صورت می پذیرد.

شهرداری

در حاشیه نشست بررسی پیشرفت میدان استقالل

نا 
یم

      ا
        

      

این دیار کهن که نگین انگشــتری اش می خوانند فقط چهارباغ یا میدان نقش جهان نیست.در یکی از 
شرقی ترین نقاط کالنشهر اصفهان انتهای یک بن بست، سوله ای است ساده که با همه کمترین هایش 
پناهگاهی است برای مرداني که شــاید به جبر روزگار در این شهر رها شده اند و از سوز سرما و از داغی گرما 

اینجا را امن ترین جای دنیا می دانند.

کمي پایین تر از سي و سه پل،زیر پل آذر؛بعد از نواهاي خواجو...

اصفهان فقط چهارباغ نیست!

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به دوازدهمین جشنواره ملی جلوه های رضوی در صنایع دستی 
از سری برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( اظهارداشت:مراسم تجلیل از برگزیدگان این جشنواره 

امروز برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی  افزود: با پایان یافتن مهلت 
ارسال آثار به دوازدهمین جشنواره ملی صنایع دستی رضوی، 106 اثر از 
83 نفر در 5 رشته  معرق کاری، منبت کاری و نازک کاری چوب و در بخش 
صنایع دستی فلزی در بخش های شــبکه بری فلز و قلمزنی به دبیرخانه 

جشنواره رسید.
وی تصریح کرد: هیئت انتخاب پس از بررســی آثار، 38 اثر از 45 نفر را 
منتخب بخش پایانی اعالم کرد و  و پس از داوری نهایی، 14 نفر برگزیده و 

حائز رتبه های اول تا سوم و 9 نفر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: آیین 
گشایش نمایشگاه ساعت 18 امروز در گالری شماره 3 کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و آیین تجلیل از برگزیدگان 

جشنواره ساعت 19 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خبر داد:

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی جلوه های رضوی 

 مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حاشیه افتتاح مرکز نظارت تصویری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
اظهار داشت: تنها محدودیت ما در توسعه فرودگاه، در بخش نظامی است که بتوانیم عرصه الزم را برای توسعه از ارگان های 
نظامی بگیریم.رحمت ا... مهابادی با تاکید بر اینکه خیلی از توریست ها می آیند که اصفهان را ببینند و در کنارش به دیگر 

شهرها هم بروند، اعالم کرد: تمام سرویس ها و خدمات ارائه شده در اصفهان 
باید با توجه به این پیش فرض باشد.مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران در خصوص مشارکت ســرمایه گذار خارجی در پروژه احداث 
ترمینال فرودگاه اصفهان، تصریح کرد: از یکی از سرمایه گذاران که جزو 10 
پیمانکار بزرگ جهان است وارد مذاکره شدیم، قبول کردند که چند پروژه 

از جمله فرودگاه اصفهان را در ایران انجام دهند.
مهابادی اظهار داشت: ترمینال مدرن 25 هزار مترمربعی که قابلیت افزایش 

تا 35 هزار مترمربع را دارد در اصفهان احداث می شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان این که نمی توانیم 

مهمان را مجبور به ورود از یک نقطه و یک شهر دیگر کنیم، گفت: باید ببینیم گردشگر از کدام نقطه می خواهد وارد کشور 
شود و بستر را برای حضور او فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران:

ترمینال مدرن در فرودگاه اصفهان راه اندازی می شود
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آیا تا به حال فردی را دیده اید که جمله ای را به زبان 
بیاورد و بالفاصله بابت گفتن آن بارها عذرخواهی 
کنــد؟ چنین افرادی بدون شــک دچــار کمبود 
اعتماد به نفس هســتند. بعضی از جمالتی که به 
زبان می آورید درجه اعتماد به نفس شــما را نشان 

می دهند. مثل موارد زیر:
تکرار کلمه»ببخشید«

بعضی افراد باورشــان این اســت که هر مشکل و 
اشــتباهی که پیش بیاید مقصر آنها هستند و باید 
عذرخواهی کنند. به عنوان مثال اگر عابری به آنها 

برخورد کند عذرخواهی می کنند.
راه حل: اگر شــما هم چنین بــاوری دارید قبل از 
عذرخواهی موقعیت را ارزیابــی کنید و ببینید آیا 
واقعا کار بدی کرده اید کــه مجبور به عذرخواهی 

هستید؟
فقط یه شانس بود

بعضی ها در زندگی به موفقیت هایی می رسند، اما 
در جواب تبریک دیگران می گویند: شانس آوردم 
یا یهویی اتفاق افتــاد. آنها تالش هایی که برای آن 
موفقیت انجــام داده اند را فراموش کــرده و ادعا 
می کنند که تنها شــانس باعث این موفقیت شده 
اســت. به این وضعیت اعتماد به نفس نامعقول یا 

نادرست می گویند.
راه حل: اعتــراف کنید که عالی هســتید و وقتی 
دیگران تبریک می گویند به جای بهانه آوردن کافی 

است بگویید: متشکرم.
دوست دارم بدونم چه فکری درباره من 

می کنند
معموال کســانی که اعتماد به نفس پایینی دارند 
روی دیدگاه و نظرات دیگران متمرکز می شوند و 

ناسازگاری ها را نمی توانند تحمل کنند.
راه حل: ابتدا ایــن را درک کنید که همه آدم ها به 
فکر خودشان هستند و کسی به شما فکر نمی کند. 
آدم های ناسازگار و متناقض را که دائم نسبت به شما 

نظر منفی دارند از زندگی خود دور کنید.
دوست دارم چرت بزنم

اعتماد به نفس پایین تنهــا بازخورد رفتاری ندارد 
بلکه عوارض جســمی هم دارد. مثل خســتگی و 

خواب آلودگی بی دلیل. 
راه حل: اگر متوجه چنین مشکلی در خودتان شدید 
با درمان شناس مشــورت کنید تا بتوانید راه حلی 

برای این خستگی های مفرط پیدا کنید.
شاید درست گفته باشم مطمئن نیستم

جمالتی مثل: شــاید، اگه اشتباه نکنم، یه جورایی 
و... بهانه هایی هستند برای این که شاید چیزی که 

می گویند اشتباه باشد.
راه حل: جمالتی که به زبان مــی آورید را کنترل 
کنید و این را بدانید که همه آدم ها حرف هایشان 

صد درصد درست نیست.

مهارت زندگی

جمالتی که نشان دهنده 
کمبود اعتماد به نفس است

یادداشت

دوستی ها تمام می شــوند؛ گاهی برای تمام 
شدنشان الزم نیست که حتما کدورتی پیش 
بیاید یا جنگ بزرگی به راه بیفتد. دوستی ها 
گاهی بدون اینکه ما متوجه شویم یا حتی قصد تمام کردنشان را 
داشته باشیم تمام می شوند. پذیرفتن این موضوع که یک دوستی 
تمام شده و احترام گذاشتن به خواسته طرف مقابل برای گذاشتن 
آخرین نقطه پایان در انتهای داستانش یا داستانتان یکی از اصول 

نانوشته دنیای رفاقت است. 
جایی در گذشته

تا به حال برای شما هم پیش آمده اســت که برای پیدا کردن یک 
دوست قدیمی دورتادور دنیای مجازی و واقعی را بگردید و وقتی 
پیدایش کردید، حس کنید که آنقدرها هم از پیدا شدنش خوشحال 
نیست و حال و روزش درست شبیه به آدمی است که در یک بازی 
قایم باشک باخته اســت. آن وقت البد از خودتان پرسیده اید که 
مگر چه کار کرده اید؟ چه اتفاقی افتاده که او اینقدر ســرد و غریبه 
شده است و احتماال قبل از اینکه جواب سوال هایتان را پیدا کنید 
دوباره دوستتان را پشــت انبوهی از تلفن ها و پیام های بی جواب 
گم می کنید. یکی از چیزهایی که برای توضیح این وضع به ذهن 
من می رسد این اســت که ما متعلق به گذشــته ای هستیم که او 
دیگر نمی خواهد به آن فکر کند و به یاد بیــاورد. ما در نقطه ای از 
گذشــته او جامانده ایم یعنی متعلق به دوره ای هستیم که او از آن 
فرار می کند، مثل عطر یا ترانه ای که یادآور روزهای خوش نیست. 
می بینید گاهی ایراد از ما نیست، از روزگار است. بگذارید برایتان 
داســتانی تعریف کنم. چند سال پیش دوســتی داشتیم که یک 
دانشــجوی نخبه بود، اما در زندگی اش بدبیاری آورد و بعد از آن 
افسردگی شدیدی گرفت؛ روابطش با خانواده به مشکل برخورد و 
درسش را به سختی تمام کرد. مدتی طول کشید تا دوباره توانست 
سرپا بایســتد و به زندگی اش سروســامانی بدهد و البته حاال هم 
وکیل موفقی است. دوســت ما روابطش را با همه آدم هایی که در 
آن دوران تلخ کنارش بودند، قطع کرد. تا مدت ها دلیل این کارش 
را نمی فهمیدیم و مدام تــوی خاطراتمان دنبــال علت رفتارش 
می گشــتیم. گاهی خودمان را مقصر می دانستیم و بعضی وقت ها 
او را به نمک نشناســی متهم می کردیم تا اینکه باالخره یک روز از 
زبان دوســتی که او را تصادفی دیده بود، شنیدیم که گفته »برام 
 سخته. وقتی می بینمشــون یاد اون روزها می افتم و دوباره به هم 

می ریزم.«

باغ 
کاغذی

              
کتاب »بانوی کرامت« نوشــته حجت االسالم »صادق طالبی 
مازندرانی« در آســتانه  ســالروز والدت با ســعادت حضرت 
معصومه)س( برای چهارمین بار از ســوی انتشارات بهار دل ها 

در قالب 80 صفحه چاپ و روانه بازار کتاب شد.
 کتاب »بانوی کرامت« مشتمل بر 4 فصل با عناوین زندگینامه 
حضرت معصومه )س(، پیشــینه حرم مطهر، کرامات حضرت 

معصومه )س( و اشعار در وصف حضرت معصومه )س( است.
 در قسمتی از کتاب» بانوی کرامت« می خوانیم: »دوران حیات 

حضرت فاطمه معصومه )س( با خالفت خلفای عباسی همزمان 
بود. بنی عباس که با ادعای وابستگی نسبی به خاندان نبوت روی 
کار آمده بودند، بعد از تثبیت پایه های حکومت خویش بیش از 
همه به فرزندان و نوادگان پیامبر )ص( و شیعیان ستم روا داشتند 
و نسبت به آنان از هیچ خشــونتی دریغ نکردند، به گونه ای که 
امام کاظم )ص( سال ها رنج تبعید و زندان را تحمل کرد و دوران 
کودکی حضرت معصومه )س( با نگرانی از وضعیت پدر و سال ها 

دوری از ایشان سپری شد.«

بانوی کرامت
 پایان دوستی

۳- ژاپن
کشــوری با تکنولوژی باال چون ژاپن، جایگاه بســیاری 
از دانشــمندان و محققان در زمینه های مختلف است و 
فرصت های تحقیقاتی بسیاری در سرزمین آفتاب تابان 

وجود دارد. 
دانشمندان به طور متوسط حدود 67/000 دالر در سال 
به دست می آورند، هر چند دانشــمندان با درآمد باالتر 
می توانند چیزی حدود 92/000 دالر در ســال کســب 

درآمد کنند.

۴- استرالیا
چه کسی نمی داند که اســترالیا یکی از بهترین مکان ها 
برای زندگــی و کار به عنــوان یک دانشــمند و محقق 
اســت؟ دانشــمندان به طور میانگین ۵9000 دالر در 
ســال در بخش های مختلف تحقیقاتی کســب درآمد 
می کنند. هرچند که این مبلغ بر اساس زمینه های مختلف 
)پزشکی، محیط زیست و غیره( می تواند متفاوت باشد. 
در حالی که هزینه زندگی در اینجا به اندازه انگلیس باال 

نیست، اما به اندازه برخی کشورهای دیگر هم کم نیست.
۵- آلمان

محققان تازه کار می توانند انتظار داشــته باشند، با کار 
کردن به عنوان محقق در آلمان ســاالنه میزان 6۴000 
دالر درآمد داشــته باشــند، اما این میزان دســتمزد بر 
اســاس تجربه و ســابقه  محقق افزایــش می یابد. برای 
مثــال در حالی که یک دانشــمند بیوشــیمی می تواند 
از 67000 تــا 7۸000 دالر در ســال درآمــد داشــته 
باشــد، برخی از فــوق تخصصــان در زمینه شــیمی 
 می توانند ســاالنه حــدود ۸۳000 دالر درآمد داشــته 

باشند.
استثنا: سوئد

در حالی که بســیاری از کشــورها در مقایســه با سوئد 
حقوق باالتری بــه محققان و دانشــمندان می پردازند، 
دانشمندان در این کشور از کیفیت زندگی بسیار باالیی 
لذت خواهند برد. این کشــور به عنــوان یکی از بهترین 
 کشــورهای جهــان در زمینــه علوم کاربــردی مطرح

 است.

محققان در چه کشورهایی درآمد باالیی دارند؟)2(
دانستنی ها

حرف حساب

تمام سوء تفاهمات ناشی از زبان است

تمام ســوء تفاهمات ناشــی از زبان است، تو 
می بایســت در مورد افراد از روی اعمالشــان 
قضاوت کنی نه از روی گفته هایشان؛ همیشه 
محاکمه خود، از محاکمه دیگران ســخت تر 
است. تو اگر توانســتی در مورد خودت خوب 

قضاوت کنی، قاضی واقعی هستی...

»شازده کوچولو«
آنتوان دو سنت اگزوپری

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2195

افقی
1- این اصطالح به دولتی گفته می شــود که بخش قابل 
توجهی از درآمــدش را از یک منبع برونــزای اقتصادی، 
منبعی که حاصل فعالیت اقتصادی آن کشــور نباشد، به 
دست می آورد - عبارت است از مقادیر مختلفی از یک کاال 
که هر یک از فروشندگان در قیمت های مختلف به شرط 
ثبات سایر عوامل حاضر به فروش هستند - پولی که برای 

کاری مصرف شود
2- خراب - کمیاب - سازمان فضایی آمریکا

۳- آب بند - طبق ماده 1۸۳ قانون تجارت به نوعی شرکت 
اطالق می شود که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص 
بین دو یا چند نفر تشکیل می شــود و مسئولیت هر یک 
از شــرکا به مقدار سرمایه اســت که در شرکت گذاشته 

می شود - اسرارآمیز
۴- ناگهانی عامیانه - حمایت - عملی که نشــان از ابراز 

محبت دارد
۵- اقتصاددان و فیلســوف اســکاتلندی متولد 172۳ و 
صاحب کتاب »تحقیقی درباره ماهیت و علل ثروت ملل« 

- آشفتگی - ضمیر انگلیسی
6- آدرس کشــیدنی - از ویتامین ها - واحد زراعی برابر 

دوهزار مترمربع
7- صحنه نمایــش - افزونی برنج - خــودروی جنگی - 

هجران و فراق
۸- پرده دری - آخرین آلبوم استاد »شهرام ناظری« که از 

پرفروش های موسیقی سنتی است - صدویازده
9- از نام هــای خدای متعال - مبالغی که یک موسســه 
یا تجارتخانه مدیون باشــند - مایه آبادانی - تکرار حرف 

بیست ونهم

10- چارچوبی با ده مفتول عمــودی و در هر مفتول ده 
مهره تکمه ای که با آن حساب می کنند - ساده - از ایاالت 

توریستی و دیدنی هندوستان
11- خدای درویش - خانه چادری - بیمار

12- از اساتید موسیقی سنتی که آلبوم »راست پنجگاه« 
ایشان در زمره پرفروش ها بوده است - استواری - حکمت 

ارسطو
1۳- قانع شدن - کســی که به دادوســتد اوراق بهادار 

می پردازد - پهلوان
1۴- ایضا - از جمله شش کشــوری که شورای همکاری 
خلیج فارس را تشــکیل می دهند و نیمی از ذخایر اثبات 

شده نفت اوپک را در اختیار دارند - پرسشی
1۵- مســافرخانه فرنگی - بی همتا - کارشناس موسسه 
اقتصاد جهانی و روابط بین الملل آکادمی علوم روسیه با نام 

کوچک »الکساندر«
عمودی

1-  واحد پول این کشور »روبل« است و تولیدات آن شیشه، 
منسوجات، چرم، گوشت و لبنیات اســت - از قصه های 

رادیویی مرحوم »حمید عاملی«
2- انگارشــخصی یا اجتماعی - اقتصــاددان آمریکایی 
متولد 1921 که جایزه نوبل علوم اقتصــادی را دریافت 

کرد - مضایقه کردن
۳- جنس مذکر - پســوند شباهت - بخشــی از کتاب - 

دریوزه گر
۴- آبگیر - میهمانی - عدد اول - خرد و کوچک

۵- پول ژاپن - هم مذهب و مسلک - شکل ظاهری
6- تازگی - اصطالحی در علوم رایانه ای - ردیف - چه کسی

7- رابطه - شعبده باز - صدا

۸- رهگذر - امور - توده انبوه آب
9- رفوزگی - مرکز ویتنام - سندی که به وسیله آن طلبکار 
را بدهکار خود تقاضا می کند، مبلغ معینی را در تاریخ معین 

در وجه یا حواله کرد شخص دیگری بپردازد.
10-  گزند - میوه - قلیل - خورشیدگرفتگی

11- واحد موج - بندری در کشور اوکراین - عدد ماه
12- پرستار - رمزینه - دست نخورده - خنزیر

1۳- از لبنیات - ضایع و خراب - پادگان ورزشــی - عدد 
فوتبالی

1۴- درختچه ای از تیره ترشک ها - سوبسید - کشوری 
دارای دو  پایتخت که »ساندیه گو« پایتخت رسمی آن و 

»والپارایزو« مرکز مراکز دولتی آن است.
1۵- منطقه ویــژه اقتصادی که به زودی قرار اســت در 
استان سیســتان و بلوچستان تاسیس شــود - نوشتن 
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  مرد ۵۰ ساله ای
 که دنیا را شگفت زده کرد!

چوآندو تان، عکاس سنگاپوری شما را شگفت زده می کند، زیرا باور کنید 
یا نه، او واقعا ۵0 سال ســن دارد. بله او پنجاه سال ســن دارد، اما هرروز 

جوان تر می شود. 
دوستانش او را با نام سی دی می شناسند و از وقتی تصاویرش در بک مقاله 
در یک وبسایت خبری چینی منتشر شده، توجه همه را در سراسر جهان 

به خود جلب کرده است.
» تان« که نیم قرن زندگی کرده در اواخــر دهه ۸0 و اوایل دهه 90 یکی 
از محبوب ترین مدل های ســنگاپور بوده اســت، اما راز او چیســت؟ به 
جز ژنتیک فوق العاده ای که دارد، او بســیار کار می کند، از حمام کردن 
 صبح زود و آخر شــب خودداری می کنــد و به طور مرتــب مرغ هینان

 می خورد.

 سفر چوپانان و
 دام هایشان با قطار باربری

در بهار سال 2016، مایکو دلی به بیابان صحرا سفر کرد تا سوار قطار افسانه ای 
سنگ آهن موریتانی شود. این قطار که 2/۵کیلومتر طول دارد گفته می شود 
یکی از طوالنی ترین قطارهای دنیاست. این راه آهن، شریان اقتصادی موریتانی 
است و میراثی از تاریخ استعماری آن اســت.این قطار در دهه 1960 توسط 
فرانسه ساخته شد و بعد ها تحت کنترل شرکت ملی صنعت و معدن درآمده و 
نیم قرن است که خستگی ناپذیر کار می کند و سنگ آهن را از معادن زائرات 
به بندر نوآبیوو انتقال می دهد. از آنجا که هیچ جاده ارتباطی بین دو شهر وجود 
ندارد، مردم، کاال ها و دام هایشان اجازه دارند به صورت رایگان درون واگن های 
باری قطار سفر کنند. حمل و نقل محصوالت غذایی و گوسفندان شغل تمام 
وقت عده ای از مردم است. آنها چند بار در هفته بین معادن و بندر سفر می کنند 

و یک سفر طاقت فرسای 16 ساعته در میان طوفان های شن دارند.

تصاویر روز

تماشای چین میلیاردی از زاویه ای خاص و دیدنی
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