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بازتاب مراسم تنفیذ در رسانه های غربی
شــبکه های خبری بلومبرگ، الجزیره انگلیســی، رویترز، 
خبرگزاری فرانسه، تارنمای روسی اسپوتنیک، شبکه العربیه 
انگلیسی و رادیو اروپا از جمله رسانه هایی بودند که هریک 
از زاویه ای به پوشــش و تحلیل مراسم تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری حسن روحانی پرداختند وتاکید کردند: رهبر عالی 

ایران حکم ملت را تنفیذ کرد.
تارنمای روسی اسپوتنیک دیگر رسانه ای بود که از نخستین 
دقایق آغاز این مراسم، به پوشش خبری آن پرداخت و نوشت: 
رهبر عالی ایران در این مراســم، به صورت رســمی حکم 
ریاست جمهوری حســن روحانی را برای دوره دوم تصدی 

این سمت تایید کرد.
این تارنمای روسی با اشاره به حکم قرائت شده در این مراسم 
افزود: رهبر عالی ایران این حکم را شخصا به حسن روحانی 
تحویل داد و بدین ترتیب دوره دوم ریاســت جمهوری وی 

آغاز شد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خــود با پرداختن به ابعاد 
مختلف ســخنان رهبر معظم انقاب اســامی افزود: رهبر 

عالی ایران در جمع سران مذهبی، نظامی و سیاسی ایران، 
موفقیت دولت دوازدهم را خواستار شد.

رویترز »خودکفایی داخلی« و »توســعه اقتصاد مقاومتی« 
را دو محور اصلی سخنان رهبر معظم انقاب خواند و افزود: 
رهبر عالی ایران بر رسیدن به دستاوردهای مورد نظر کشور 

تاکید کرد.
این رســانه انگلیســی در بخش دیگری از گزارش خود به 
روبوســی حضرت آیت ا...خامنه ای رهبــر معظم انقاب با 
حسن روحانی رییس جمهوری اشــاره کرد و نوشت: رهبر 
عالی ایران بر صورت روحانی بوسه زد و رییس جمهوری نیز 

شانه های رهبر ایران را متواضعانه بوسید.
شبکه العربیه انگلیســی هم به بازتاب مراسم تنفیذ ریاست 
جمهوری ایران پرداخت و نوشــت: رهبر عالی ایران در این 
مراسم حکم حســن روحانی برای آغاز به کار در دوره دوم 
خود در مقام ریاست جمهوری این کشور را رسما تایید کرد.

خبرگزاری فرانســه نیز در گزارشی ضمن پرداختن به ابعاد 
گوناگون اهمیت برگزاری این مراســم، تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری ایران از سوی رهبر عالی این کشور را نشانه تایید 

رای ملت خواند و آن را ســرآغاز دوره ای نوین در جمهوری 
اسامی ایران توصیف کرد.

این خبرگزاری در ادامه نوشــت: رهبر عالی ایران در جمع 
مقامات عالی رتبه این کشــور و نیز نمایندگان کشورهای 
خارجی حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را مورد تایید 

قرار داد.
شــبکه خبری بلومبرگ نیز در گزارش خود مراسم تنفیذ 
حکم ریاســت جمهوری ایران و آغــاز فعالیت دولت جدید 
را از نگاه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و نوشــت: 
رییس جمهوری ایران ریشــه کنی فقر و تولید اشتغال را از 
محوری ترین اهداف خود برشمرد و بر حضور سرمایه گذاری 

خارجی در کشور تاکید کرد.
بلومبرگ مراسم تنفیذ را نشانه تایید رهبر عالی ایران بر حکم 
ریاســت جمهوری حسن روحانی دانســت و از آن با عنوان 

رخداد مهم سیاسی در ایران نام برد.
 بازتاب مراسم تنفیذ در رسانه های خاورمیانه

مراسم تنفیذ حکم ریاســت جمهوری در رسانه های عراق 
روز پنجشــنبه بازتاب گســترده ای داشــت، به طوری که 
بیشتر خبرگزاری ها و شبکه های تلویزیونی در گزارش های 
فوری به آن پرداختند و برخی رسانه ها به نقل از مقام معظم 
رهبری آورده اند که جمهوری اسامی ایران در برابر دشمنان 

تسلیم نمی شود.
سایت خبری شبکه تلویزیونی »االباء« ارگان گروه مقاومت 
اســامی کتائب حزب ا... عراق آورده است که رهبر معظم 
انقاب ایران اسامی در مراسم تنفیذ گفت که ایران هرگز در 

برابر دشمنان تسلیم نمی شود.
خبرگزاری »المسله« نیز با انتشار خبر تنفیذ حکم ریاست 
جمهوری ایران توســط رهبر معظم انقاب نوشته است که 
رهبر معظم انقاب در این مراسم بر ضرورت اهتمام همگان 
به حفظ آرامش و عدالت و حمایت از محرومان و مستضعفان 
تاکید کرد. خبرگزاری »المعلومه« نیز نوشته است که مراسم 
تنفیذ ریاست جمهوری در حضور مسئوالن عالی رتبه ایران 
در حســینیه امام خمینی )ره( برگزار شــد و رهبر معظم 
انقاب، حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را تنفیذ کرد.

شبکه های تلویزیونی عراق از جمله تلویزیون دولتی عراق و 
دیگر شبکه های تلویزیونی این کشور صحنه هایی از مراسم 
و فرازهایی از ســخنان رهبر معظم انقاب و رییس جمهور 
کشورمان را پخش کردند. شبکه های تلویزیونی »المیادین« 
و »المنار« ضمن پخش زنده مراسم تنفیذ، سخنرانی های 
آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقاب، حسن روحانی رییس 
جمهــوری و عبدالرضا رحمانــی فضلی وزیر کشــور را به 
 صورت همزمان ترجمه کردنــد. تلویزیون های »الجدید«، 
»ان.بــی.ان« )nbn(، »ال.بی.ســی« )lbc(، »او.تی.وی« 
)otv( و »ام.تــی.وی« )mtv( نیز در بخــش های خبری 
خود ضمن پخش گوشه هایی از مراسم تنفیذ به بازتاب این 

رویداد پرداختند.

»مک مستر« در حال پاک سازی کاخ سفید از مخالفان »برجام«
یک رسانه آمریکایی روز پنجشنبه مدعی شده »هربرت ریموند مک مستر«، مشاور امنیت 
ملی آمریکا در حال پاک سازی کاخ سفید از افرادی است که وفادار به »دونالد ترامپ«، 

رییس جمهور آمریکا هستند. 

يادداشت

بین الملل

دو شرط »سخت« عمار حکیم 
برای پذیرش سفر به عربستان

عمار حکیم، رهبر جریان تازه تاسیس حکمت ملی عراق، 
اعام کرد که سفرش به عربستان و دیدار با مسئوالن این 
کشور به خروج نظامیان سعودی از بحرین و پایان کشتار 

مردم »مظلوم« یمن مشروط است.
به گزارش پایگاه ســومریه نیوز، عمار حکیم در رابطه با 
خبری که به تازگی درباره ســفرش به عربستان منتشر 
شــده اســت، گفت: چندی پیش واســطه ای از سوی 
سعودی برای من پیام آورد که اگر از شما دعوت شود به 
ماقات سران این کشور خواهید رفت؟ من با این پیشنهاد 
مخالفت کردم و گفتم تنها در شــرایطی چنین سفری 
انجام خواهم داد که آنها از بحرین خارج شوند و کشتار 

ملت مظلوم یمن را پایان دهند.«
حکیم افزود: »طبعا این خواســته از سوی آنها رد شد؛ 

بنابراین فعا بنای سفر به عربستان را ندارم.«
روزنامه ســعودی الحیات در خبری مدعی شده بود که 
ســید عمار حکیم، رییس جریان حکمت ملی عراق در 

آینده نزدیک به ریاض سفر خواهد کرد.
در روزهای اخیر و پس از سفر مقتدا صدر، رهبر جریان 
صدر به عربســتان و دیدار با مسئوالن سعودی برخی از 
منابع از دعوت های مشابهی برای برخی شخصیت های 

مهم عراق خبر داده بودند.

 رزمایش آمریکا
 با هدف مقابله با روسیه

ارتش آمریکا برای آمادگی بیشــتر بــه منظور مقابله با 
روسیه تصمیم دارد رزمایش های خود را در سراسر جهان 
گسترش دهد. بر اساس این گزارش جان هیلی، مسئول 
تمرینات نظامی نیروهای آمریکا در اروپا گفت: مقامات 
ارتش این کشــور معتقدند باید برای مقابله با تهدیدات 
فزاینده پیچیده در تمامی حوزه های جنگ )زمین، دریا، 
هوا، فضا و سایبر( آماده بود.  هیلی گفت: هم اکنون نیز 
تمریناتی جنگی در مقیاس کوچک با تمرکزی جهانی 
شروع شده اند، اما هدف شروع برگزاری تمرینات چالش 
برانگیزتر تا ســال مالی 2020 اســت که شامل تمامی 
بخش های ارتش آمریکا و نیروهای نظامی این کشــور 
باشد . هیلی، روسیه را هدف اصلی این تمرینات در اروپا 
دانســت و گفت مقامات آمریکا تمرینات نظامی روسیه 
)موسوم به Zapad( که ماه بعد شــروع خواهند شد و 
به گفته متخصصان ممکن است شامل صد هزار نیروی 

نظامی باشند را به دقت تحت نظر خواهند گرفت.

عکس  روز يادداشتيادداشت

اخبار

  اولین دعای کمیل زائران ایرانی 
در مدینه النبی

اولین دعای کمیل زائران ایرانی در سه نقطه از شهر مدینه النبی 
برگزارشد.

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما؛ اولین دعــای کمیل 
زائران ایرانی در ســه نقطه در اولین شــب جمعــه حضور زائران 
حج گــزار ایرانــی در مدینه منوره، با شــکوه تمام در ســه هتل 
 بزرگ، مکارم بــازا، جلــدن تولیب و معــراج الطیبــه، برگزار 

شد.
ایرانیان حج گزار، از زبان امام علی علیه السام، با جمله جمله دعای 
کمیل، یا رب کریم زمزمه کردنــد و از پروردگار مهربان آمرزش و 

مغفرت و بهترین هارا برای ملت ایران و امت اسام طلب کردند.
در ســال های قبل، دعای روح بخش و جان فزای کمیل در جوار 
مسجدالنبی و قبرســتان بقیع برگزار می شد که امسال، به دلیل 
برخی نگرانی ها از تامین امنیت مراســم از ســوی کشور میزبان، 
 مراســم دعای کمیل در هتل هــای محل حضور زایــران برگزار 

می شود.

قدردانی اسرای آزاد شده حزب ا...
از ایران

اســرای آزاد شــده حزب ا... لبنان، از جمهوری اســامی ایران 
 برای ایفای نقــش در آزادی آنها و حمایــت از مقاومت قدردانی 

کردند.
پنج اسیر آزاد شده حزب ا...  روی دوش همرزمانشان وارد شهرک 
مرزی القاع لبنان شدند و مورد اســتقبال رسمی مقامات و مردم 
قرار گرفتند و از جمهوری اســامی ایران بــرای ایفای نقش در 
آزادی آنها و حمایــت از مقاومت در اولین ســخنان خود پس از 
 رهایی از اســارت تروریســت های تکفیری جبهه النصره تشــکر

 کردند.
گفتنی اســت؛ آنها همان لباس فــرم نظامی را پوشــیده بودند 
 کــه رزمنــدگان حــزب ا... در نبرد پاک ســازی عرســال به تن 

داشتند.

انتخابات هیئت رییسه فراکسیون 
امید به تعویق افتاد

دبیرخانه فراکســیون امید مجلــس، از تعویــق انتخابات هیئت 
رییسه این فراکســیون خبر داد. دبیر فراکسیون امید گفت: طبق 
برنامه ریزی قبلی، قرار بود انتخابات هیئت رییسه فراکسیون امید، 
روز یکشنبه ۱۵ مرداد در محل کمیسیون تلفیق برگزار شود که با 
توجه به اعام تعطیلی مجلس در روز یکشنبه، برگزاری انتخابات 

در این روز امکان پذیر نیست.
محمدی درباره زمان برگزاری انتخابات نیز با اشاره به فشردگی کار 
فراکسیون در فاصله اعام اسامی وزرای پیشنهادی رییس جمهور 
تا رای اعتماد مجلــس به وزرا، گفت: ما تــاش داریم تا در اولین 
فرصت با تشــکیل مجمع عمومی و با حضور همه اعضا، انتخابات 
هیئت رییسه فراکسیون در سال دوم را برگزار کنیم و زمان آن را 

هم متعاقبا اعام خواهیم کرد.

بازداشت 3 صیاد ایرانی توسط قطر
فرماندار پارســیان در غرب هرمزگان از توقیف یــک  فروند قایق 
 در آب های کشور قطر توسط گشــت های دریایی این کشور خبر 

داد.
فرماندار پارســیان در غرب هرمــزگان از توقیــف قایق صیادان 
هرمزگانی در آب های کشور قطر توســط گشت های دریایی این 

کشور خبر داد.
قایق توقیف شــده صیــادان هرمزگانی در آب هــای قطر دارای 
 ۳ ملوان بود که از اســکله پارســیان به قصد صیادی خارج شده

  بودند.

 عذرخواهی حیدر العبادی
 از عدم حضورش در مراسم تحلیف

نخســت وزیر عراق در گفت وگوی تلفنی با رییس مجلس شورای 
 اســامی از عدم حضور در مراســم تحلیف روحانی عذرخواهی

 کرد.
 دفتر نخســت وزیری عراق اعام کرد که علــی الریجانی، رییس 
مجلس شورای اسامی ایران در یک تماس تلفنی با حیدرالعبادی 
نخســت وزیر عراق از وی دعوت کرد تا در مراسم تحلیف حسن 
روحانی شرکت کند. حیدرالعبادی ضمن تشکر از دعوت الریجانی 
برای شرکت در این مراسم وآرزوی موفقیت برای حسن روحانی 
در انجام ماموریت ریاســت جمهوری از عدم حضور در مراســم 
تحلیف عذرخواهی کرد و گفــت:  فواد معصــوم، رییس جمهور 
 عراق به عنــوان نماینده عراق در این مراســم شــرکت خواهد 

کرد.

بازتاب مراسم تنفیذ رياست جمهوری در رسانه های جهان؛

حکم روحانی تایید شد 

مراسم تنفیذ حکم دومین دوره رياست جمهوری حسن روحانی صبح پنجشنبه در حالی برگزار شد که 
رسانه های داخلی و خارجی با توجه به اهمیت آن به صورت زنده اقدام به پخش و بازتاب نکات مهم آن کردند.

 تصویری که سایت رهبری
 از محمود احمدی نژاد منتشر کرد

واکنش

به دنبال امضــای الیحــه تحریم های مجالس ســنا و 
نمایندگان آمریکا علیه ایران توســط رییس جمهور آن 
کشور، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با محکوم کردن 
این اقدام واپسگرایانه، نامشروع، غیرمنطقی و مغایر با تمامی 
اصول انسانی و قوانین بین المللی، آن را یکی از آخرین نمونه 
اقدامات ضد ایرانی در آمریکا و خصومتی دیگر علیه مردم 
با فرهنگ و تمدن ایران و توهینــی به تمامی مردم آزاده 

جهان دانست.
قاسمی اظهار داشت: این حرکت زور ورزان آشوب طلب و 
عناصر افراطی و بد اندیش حاکم بر ایاالت متحده آمریکا 
یک بار دیگر یک جانبه گرایی و دشمن خویی بی منطق 

آمریکایی را به نمایش گذاشت.
بهرام قاســمی همچنین تاکید کرد: جمهوری اسامی 
ایران حق پاسخ به اقدامات ضدایرانی دولت آمریکا را برای 
خود محفوظ می دارد و با صبر، طمأنینه و تدبیر الزم و با 
خردورزی تمام و در راســتای منافع مردم  و امنیت ملی  
ایران در زمان مقتضی اقدام خواهــد کرد. وی گفت: بی 
شک جمهوری اســامی ایران در دام توطئه های مثلث 
شوم استکبار - صهیونیسم و تروریسم وهابی نخواهد افتاد.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه می گوید: اگر ما نتیجه 
انتخابات را ناشــی از تاش ستادهای انتخاباتی یک نامزد 
در سراسر کشور بدانیم و بگوییم که فقط آنها هستند که در 
انتخاب شدن یک نامزد سهیم بوده اند، قدری غیرواقع بینانه 

به این موضوع نگاه کرده ایم.
حمیدرضا ترقی با بیان اینکه حسن روحانی با چینش کابینه 
جدیدش مشخص می کند که رییس جمهور همه است یا 
رییس جمهور 24 میلیون نفری که به او رای داده اند، گفت: 
باید مشخص شود که آیا کابینه می خواهد عموم جامعه را 
نمایندگی کند یا فقط می خواهد نماینده یک طیف سیاسی 
خاصی باشد. وی ادامه داد: هر دوی اینها امکان پذیر است؛ 
یعنی دولت می تواند نماینده یک گروه باشد و هم می تواند 
متعلق به همه مردم باشد. منتهی کارکردهای هرکدام از اینها 
در جامعه متفاوت است. دولت های ما هنوز حزبی نیستند 
که بر اساس رای مردم به یک حزب پیروز شده باشند و بعد 
هم آن حزب باشد که بخواهد اداره کشور را بر عهده بگیرد 
یا وزرا هم حزبی باشند. بنابراین چون ساختار دولت حزبی 
نیست کسی که به عنوان رییس جمهور رای می آورد، رییس 

جمهور همه است و نه رییس جمهور بخشی از جامعه. 

قاسمی در واکنش به امضای قانون تحريم ها توسط ترامپ: 

ایران حق پاسخ به اقدامات 
آمریکا را محفوظ می دارد

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه:

روحانی رییس جمهور همه است 
نه بخشی از جامعه

در جمع اعضای انجمن انديشه و قلم تشريح شد؛

پاسخ ناطق نوری به 
کناره گیری های اخیرش

نماينده مجلس: 

اقدامات ترامپ، با روح برجام 
در تضاد است

 حجت االسام ناطق نوری در دیدار اعضای انجمن اندیشه 
و قلم عنوان کرد: بنده در مشــی سیاســی خودم سعی 
در پایبندی به این حرف داشــته ام هم در به کارگیری 
نیروهای جوان در حوزه مسئولیت هایی که داشتم و هم 
از مجلس پنجم به بعد، با وجود اینکه در انتخابات مختلف 
امکان رأی آوردن داشــته ام ولی از کاندیداتوری صرف 
نظر کرده و رسما هم اعام داشــته ام که معتقدم رجال 
سیاسی بایستی برای قبول مسئولیت در کشور، عمری 
را تعریف کنند و به آن پایبند باشــند ناگفته پیداست 
چنانچه در ســایر ممالک دنیا هم رســم است بایستی 
برای انتقال تجربیات و نظرات آنان به نسل های جدید، 
تدبیری اندیشید. ناطق نوری در ادامه در مورد دلیل کناره 
گیری اش از برخی مسئولیت ها گفت :  در مورد خودم هم 
چون مورد کنجکاوی بسیاری از دوستان بوده است، باید 
بگویم اگر از مسئولیتی کناره گیری می کنم، دلیل اصلی 
لنگر آن باز گذاشــتن میدان برای نسل جدید تر هست 
اگر چه این منافاتی با حضور در موقعیت های مشورتی 
که تجربه افراد در آنها کارساز است، ندارد و همچنان در 

خدمت نظام و انقاب هستم.

یک عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با تاکید بر اینکه ترامپ در صحنه داخلی 
آمریکا و عرصه بین المللی از دســتپاچگی عظیمی در 
سیاست گذاری هایش رنج می برد، گفت: آخرین نمونه 
اقدامات ترامپ امضای تحریم های جدیدی است که با 

روح برجام در تضاد است.
محمدجواد جمالی در واکنش بــه امضای تحریم های 
جدید از ســوی ترامپ گفت: این اقدام با روح برجام در 
تضاد اســت. موضوعی که موافقــان و مخالفان و همه 
مسئوالن نظام به آن اذعان دارند. طبیعتا اقداماتی در برابر 
این نقض برجام از سوی آمریکا انجام می شود.وی در ادامه 
با بیان اینکه آمریکایی ها به دنبال محروم کردن ایران از 
مواهب مثبت برجام هستند، گفت: آمریکایی ها نه تنها به 
تعهداتشان در اجرای برجام عمل نکرده اند که می خواهند 
با اعمال تحریم های جدید برجام را نقض کنند رویکردی 
که مخالف روح برجام است و متاسفانه کشورهای اروپایی 
نیز هنوز واکنش مناســبی به آن نشان نداده اند. ترامپ 
هرج و مرجی در عرصه داخلی آمریکا به وجود آورده است 

که در طول تاریخ این کشور بی سابقه است.

»واسیلی نبنزینا«، نماینده دائم روســیه در سازمان ملل در واکنش به 
فضاسازی آمریکا و متحدان غربی این کشور بر ســر پرتاب ماهواره بر 
سیمرغ توســط ایران تاکید کرد که اقدام ایران نقض توافق هسته ای با 

گروه ۱+۵ )برجام( به شمار نمی رود.
آمریکا، انگلیس، فرانســه و آلمان در نامه ای به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد روز چهارشــنبه اقدام ایران در پرتاب ماهواره بر سیمرغ به 
فضا را »تهدیدآمیز و تحریک کننده«  و مغایر با قطعنامه شماره 22۳۱ 
این شورا دانستند. در بخشی از این نامه آمده است: »فناوری های الزم 
برای طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره بر، ارتباط نزدیکی با فناوری های 
موشک های بالســتیک و به ویژه موشک های بالستیک قاره پیما دارند. 
بنابراین، این پرتاب، نشــان دهنده گامی تهدیدآمیز و تحریک آمیز از 
سوی ایران اســت و برنامه ســابقه دار ایران برای ساخت موشک های 

بالستیک کماکان با قطعنامه شورای امنیت مغایر است .«

»نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی در نشست 
شورای امنیت برای تصویب قطعنامه 2۳70 برای جلوگیری از دست یابی 
تروریست ها به ســاح گفت: »یک کشور هســت که به دلیل رساندن 
عامدانه و نظام مند تســلیحات، آموزش و پول به گروه های تروریستی 
زبانزد است. یک کشور هســت که از حمایت خودشــان برای نوابین 
تروریست جهت پیشبرد سیاســت خارجی خود و جبران ضعف هایش 
استفاده می کند. آن کشور ایران اســت«. مقام آمریکایی در ادامه این 
ادعاها تصریح کرد: »ایران اولین بار در ســال ۱984 توسط آمریکا به 
عنوان حامی دولتی تروریسم تعیین شــد، اما از آن زمان اقداماتش در 
آموزش ، تامین مالی و تسلیح تروریست ها را بی وقفه ادامه داده است.« 
نماینده آمریکا گفت: »تا وقتی که ما اجازه بدهیم که رژیم ایران برای 
نقض ممنوعیت های این شــورا مصونیت داشته باشد، این کشور منبع 

تامین ساح برای گروه های تروریستی ای خواهد بود!«

نماينده دائم روسیه در سازمان ملل: 

آزمایش ماهواره بر ایران 
 ناقض برجام

 نیست

نماينده آمريکا در سازمان ملل: 

ایران به تعهدات 
بین المللی اش پایبند 

نیست

احزاب برجامروحانیت
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جایگاه نخست استان اصفهان در ثبت 
امالک در سامانه سادا

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان درخصوص ثبت امالک در 
سامانه در بین استان های هم سطح در جایگاه اول قرار دارد و در کل 

رتبه ۶ کشور را کسب کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسول زرگرپور درجلسه کارگروه فضاها 
و ساختمان های اداری استان اصفهان، با اشاره به گزارش مدیرکل 
اقتصاد و دارایی این اســتان در مورد پیشرفت ثبت امالک و اسناد 
دستگاه های اجرایی در سامانه »سادا« اظهار داشت: تعداد امالک 
ثبت شده در این سامانه به ۱۳ هزار و ۶۴۴ ملک رسیده و ثبت ۵ هزار 

و ۴۴۱ ملک نهایی شده است.
وی افزود: استان اصفهان درخصوص ثبت امالک در سامانه، در بین 
استان های هم سطح در جایگاه اول قرار دارد و در کل رتبه ۶ کشور 

را کسب کرده است.
استاندار اصفهان با اشــاره به همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد 
استان اصفهان در تک برگی شدن اسناد، گفت: سازمان ها و ادارات 
کل جهادکشــاورزی، آموزش و پــرورش، ورزش و جوانان، منابع 
طبیعی و آبخیزداری، به ترتیب باالترین میزان ملک را در اســتان 

دارند که در این سامانه به ثبت رسیده است.

ویژه

خبر

ساختار احداث خط آهن سریع السیر تهران-اصفهان را نداریم
معاون شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: راه آهن ساختار 
الزم برای انجام پروژه احداث راه آهن سریع السیر تهرانـ  قمـ  اصفهان را ندارد؛ ولی در 

حال ایجاد ساختارهای آن است.

شـرکت ذوب آهـن اعـالم کـرد: طلـب معـدن منگنز 
از ذوب آهـن ۵ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومان اسـت.

این شـرکت در واکنش به اظهارنظر احمـد امیرآبادی 
فراهانی عضو هیئت رییسـه مجلس شـورای اسـالمی 
مبنـی بـر اینکـه مطالبـه معـدن منگنـز از ذوب آهن 
۶۰۰۰ میلیارد تومان اسـت، با نادرسـت دانسـتن این 
رقـم تاکیـد کـرد: طلـب معـدن منگنـز از ذوب آهـن 
۵میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون تومـان بـوده که بـه تدریج 

درحـال پرداخت اسـت.
بنابـر اعـالم ایـن شـرکت، خریـد ذوب آهـن از ایـن 
معدن همچنان ادامـه دارد چرا کـه ذوب آهن خریدار 

اصلـی محصـول معـدن منگنز اسـت.
قیمـت منگنـز  بایـد در بـازار رقابـت  بـرای 

تولیدکننـده  مقـرون بـه صرفـه باشـد

گفتنـی اسـت عضـو هیئـت رییسـه مجلـس چنـدی 
پیش بـا تاکید بـر اینکـه بایـد مطالبات معـدن منگنز 
ونـارچ از ذوب آهـن اصفهـان محقـق شـود، اظهـار 
داشـت: نماینـدگان کارگـران معـدن منگنـز تـالش 
زیـادی بـرای پرداخـت مطالبـات کارگـران داشـتند.

احمـد امیرآبـادی فراهانـی بـا بیـان اینکـه قیمـت 
منگنـز داخلـی بایـد در بـازار رقابـت بـا محصـوالت 
وارداتـی بـرای تولیدکننـده داخلـی مقرون بـه صرفه 
باشـد افـزود: تولیدکننده بـرای توفیـق در امـر تولید 
با کاهـش هزینـه تولید بایـد فرصتـی بـرای رقابت در 

بـازار داشـته باشـد.
وی به مطالبه حـدود ۶میلیـارد تومانی معـدن منگنز 
از ذوب آهـن اصفهـان اشـاره کـرد و گفت: ایـن طلب 

باید بـا پیگیـری مسـئوالن مربوطه پرداخت شـود.

قیمت انواع اسکنر

بازار
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استاندار اصفهان با اشاره به اینکه به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی 
۲۲ تا ۲۵ درصد سطح زیر کشت کاهش یافته است، گفت: احیای حوضه 
آبریز زاینده رود با ایجاد آب جدید و همچنین صرفه جویی و ایجاد تعادل 

بین منابع و مصارف حوضه امکان پذیر است.
رسول زرگرپوراظهار داشــت: براســاس قانون حدود ۷ هزار میلیارد 
تومان اعتبارات مرتبط با مدیریت بحران در کشور در بودجه سال ۹۶، 

پیش بینی شده که در استان ها توزیع می شود.
وی با بیان اینکه به صــورت کلی حدود ۸ تا ۱۰ درصــد این اعتبارات 
هرساله به اصفهان اختصاص می یافت، تاکید کرد: مدیران دستگاه های 
اجرایی باید تالش کنند که این حداقل ها را جذب کنند و هر دستگاه 
باید ظرف ۱۰ روز آینده ســهم خود را مشــخص و جذب اعتبارات را 

پیگیری کند.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با بیان اهمیت نقش سرمایه گذاری های جدید در ایجاد اشتغال و رفاه 
اقتصادی کشور، نگاه ویژه به طرح های سرمایه گذاری و رفع چالش های 

سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی را ضروری دانست.
فرشاد مقیمی گفت: سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و صنعتی، با 
ریسک ها و چالش های متعددی روبه روست که به منظور تالش جهت 
کاهش ریسک سرمایه گذاری از یک سو و آماده سازی سرمایه گذاران 

برای مقابله با این ریسک ها و چالش ها از سوی دیگر ضروری است.
وی همچنین تشــکیل کمیتــه راهبری ســرمایه گــذاری با حضور 
کارشناســان بخش های مختلف مرتبط با ســرمایه گــذاری مانند 
کارشناسان بانکی و بیمه ای، کارشناس مالیاتی، کارشناس مسائل بازار، 

مشاوران صنعتی و... را ضروری دانست.

احیای حوضه زاینده رود 
با ایجاد تعادل بین منابع و 

آب جدید 

ضرورت نگاه ویژه به 
طرح های سرمایه گذاری 

در شهرک های صنعتی

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شــهرهای جدید با اشاره 
به اینکه عمده اعتبارات وزارت مســکن و شهرســازی طی 
ســال های اخیر به مســکن مهر اختصاص یافته است، ابراز 
داشت: در ســال گذشــته نیز عمده این اعتبارات برای رفع 
کمبودها و ســاخت فضاهای آموزشــی، فرهنگی، مذهبی 

ودرمانی هزینه شده است.
حبیب ا... طاهرخانی با تاکید بــر اینکه ایجاد مراکز درمانی 
از جمله این ظرفیت هاســت، افزود: البته باید در هر منطقه 
مطابق با ســند آمایش ســرزمین، ارائه خدمات مختلف و 

راه اندازی مراکز مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ در حال 
حاضر ۸۰ هزار نفر در شهر جدید بهارستان ساکن هستند، 
ابراز داشت: از این رو ما سعی داریم در کنار توسعه این شهر 
افزایش کیفیت زندگی و یکپارچه ســازی خدمات را مورد 

توجه قرار دهیم.
طاهرخانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از شهرهای 
جدید به صورت پاره پاره ساخته  شده اند، تصریح کرد: برای 
رفع این موضوع پیشــنهاد می شود شــرکت های عمران به 
جای واگذاری اراضی با همکاری سرمایه گذاران وارد عرصه 
ساخت و ساز شوند؛ ضمن آنکه زمین بدون تاسیسات را نیز 

تحویل ندهند.
وی با اشاره به انجام مطالعات تاسیس شهر جدید شیخ بهایی 
در استان اصفهان نیز ابراز داشــت: با توجه به سند آمایش 
سرزمین، افزایش در تعداد شهرهای جدید استان اصفهان 

صورت می گیرد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در آیین کلنگ زنی ۱۳ 
پروژه شهر جدید بهارستان با اشاره به اینکه این تعداد پروژه 
با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در دســتور کار قرار گرفته است، 

اظهار داشت: بهره برداری از این پروژه ها  تا پایان سال جاری 
محقق خواهد شد. 

احمدی همچنین به بهره برداری کامل مســکن مهر شهر 
بهارستان اشاره کرد و گفت: تنها ۲۴۰ واحد مسکن مهر به 

دلیل مشکالت ثبتی هنوز بهره برداری کامل نشده است.
وی با اشــاره به اینکه راه اندازی ۱۳ مدرسه در شهر جدید 
بهارستان را در دستور کار قرار داده ایم، ابراز داشت: تاکنون 

پنج مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده است. 
مدیرعامل شــرکت عمران بهارســتان  در پاســخ به سوال 
خبرنگاران مبنی برزمان بهره برداری از  متروی بهارســتان 
نیز گفت: این پروژه در صورت تامین اعتبار مناســب تاسال 
۹۸ بهره برداری می شود و همچنین برای بهره برداری از سه 
ایستگاه متروی بهارســتان تا صفه، به ۱۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داریم.
احمدی در ادامه تعــداد زیاد پرونده های حقوقی شــرکت 
عمران بهارستان را معضل این شهر جدید عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ پرونده جاری و حقوقی شرکت 
عمران بهارســتان در مراجع قضائی  وجــود دارد که بخش 

عظیمی از آنها در حال تکمیل است.
 محمد رضا توکلی، مدیرکل حمل و نقل وترافیک شهرهای 
جدید نیــز در این آیین ضمن ابراز خرســندی از ســرعت 
پیشــرفت بهره برداری از متروی بهارســتان تا صفه، اظهار 
داشــت: برای این پروژه ۱۶۵ میلیارد تومــان اعتبار دولتی 
درنظر گرفته شده بود که در سال گذشته ۵۷ میلیارد تومان 

از آن تخصیص یافت.
وی با بیــان اینکه امســال نیــز ۳۰ میلیارد تومــان برای 
بهره برداری از متروی بهارستان تخصیص یافته است، افزود: 

امیدواریم که این بودجه نیز محقق شود.
مدیرکل حمل ونقل وترافیک شهرهای جدید، همچنین به 
اقدامات خوب شهر جدید بهارستان در حوزه مسیر دوچرخه 
و پیاده روها اشاره و اضافه کرد: بهارستان از جمله شهرهای 
جدید و زنده و پویاست که همواره الگوی دیگر شهرها بوده 

است.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: از فرودگاه اصفهان ۶ 
هزار و ۳۴۴ مسافر به سرزمین وحی اعزام می شوند که ۵۷۵۰ زائر 
از استان اصفهان و ۳۹۰ زائر از استان چهارمحال و بختیاری در 

قالب ۴۴ کاروان هستند.
 حســن امجدی با بیان اینکه با برنامه ریزی و تدابیر انجام شده 

فرودگاه اصفهان آمادگی الزم را دارد که به بهترین نحو ممکن 
درخصوص اعزام حجاج اقدام نماید، افــزود: از اقدامات موثر در 
این خصوص راه اندازی سامانه اطالع رسانی پیامکی به شماره 
۱۰۰۰۱۰۰۳۰۰ است که آخرین اطالعات مربوط به پروازهای 

حج را در اختیار مدیران کاروان قرار می دهد.

وی همچنیــن از راه انــدازی بخــش حــج پرتال فــرودگاه 
بین المللی شــهید بهشــتی خبر داد و عنوان کــرد: زائران و 
 مدیران کاروان و آحاد مــردم می توانند بــا مراجعه به آدرس

 isfahan.airport.ir  از اخبار مربوط به عملیات حج فرودگاه 
اصفهان و تغییرات پروازی مطلع شوند.

امجدی در ادامه به عملیات تحویل و چک بار غیر همراه حجاج 
اشاره کرد و گفت: این عملیات از صبح روز چهارشنبه ۱۱ مرداد 
آغاز شد و کاروان ها موظف شدند حداقل ۴۸ ساعت قبل از پرواز 

نسبت به تحویل بار زائران خود اقدام کنند. امجدی خاطرنشان 
کرد: فرودگاه اصفهان با بســیج تمام امکانات در اختیار خود و 
سازمان های مربوطه در تالش اســت که بهترین خدمات را به 
زائرین بیت ا... حرام ارائه کند که از آن جمله می توان به راه اندازی 
میز خدمت در طول ایام حج در ترمینال خارجی جهت پاسخگویی 
و راهنمایی حجاج اشاره کرد. به گفته وی، فرودگاه اصفهان پس 
از فرودگاه های امام خمینی)ره(، مشــهد و گلســتان، در رتبه 

چهارمین فرودگاه پرترافیک پروازهای حج تمتع قرار دارد.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان اعالم کرد:

آمادگی فرودگاه اصفهان برای میزبانی بیش از ۶ هزار زائر خانه خدا

سکه تمام بهار آزادی
11،830،000 ریال)طرح جدید(

6،370،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،181،730 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

با حضور دکتر حبیب ا... طاهرخانی، عضو هیئت مدیره شهرهای جدید، در شهر بهارستان صورت گرفت؛

کلنگ زنی 13 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 15میلیارد تومان

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در قانون برنامه ششم توسعه با هدف گذاری مشخص 
باید ۲۰ درصد انرژی کشور از طریق انرژی های تجدیدپذیر 

تامین شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از گلپایگان، علی بختیار عصر 
روز چهارشنبه در بازدید از پانل های تولید انرژی در شرکت 
گلپاپالست ثالث در شــهرک صنعتی گلپایگان، با تبریک 
فرارسیدن میالد امام رضا)ع( اظهار داشت: در قانون برنامه 
ششم توسعه در زمینه اســتفاده از انرژی خورشیدی، یک 
هدف گذاری باال تعیین شده است؛ تا جایی که باید ۲۰درصد 

انرژی کشور به سمت انرژی های تجدیدپذیر برود.
وی افزود: پتانسیل ها  و ظرفیت های خوبی از لحاظ  انرژی های 
تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین گرمایی وجود دارد که 
با استفاده بهینه از این منابع انرژی تجدیدپذیر می توان برق ۵ 

قاره جهان را تامین کرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: وســعت بیابان های کشور زیاد اســت و با نصب پانل 
می توانیم انرژی خورشیدی تولید کرده و در مراحل مختلف 
تولید از انرژی خورشیدی استفاده کنیم تا از انرژی فسیلی 
مانند نفت و گاز که آالیندگی زیست محیطی به همراه دارد 

استفاده نشود.
وی با بیان اینکه در کشــور ۳ برابر جهان از انرژی فســیلی 

اســتفاده می شــود، مطرح کــرد: در ســال ۲۰۲۰ طبق 
کنوانسیون کیوتو و الزامات زیست محیطی، همه کشورها 
ملزم به استفاده از انرژی تجدیدپذیر هستند که در نتیجه آن 

تولید کربن کاهش می یابد.
بختیار با بیان اینکه در کشور ۴۰ میلیون متر مکعب گاز در 
میادین و پتروشیمی ها استفاده می شود، اذعان کرد: طبق 
آمار، اُپک ایران بعد از نیجریه دومین کشور مصرف کننده 

گاز جهان است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر کشور 
می گوید: اصفهان پس از تهران بیشترین سهم ساخت 
مسکن مهر را در کشور دارد و حدود ۱۶۰هزار واحد مهر 

را به خود اختصاص داده است.
احمد اصغری مهرآبادی با اشــاره به اینکه ساخت و ساز 
مسکن مهر خمینی شهر در سه ســال گذشته به اتمام 
رسیده و مردم در آن سکونت دارند گفت: ساخت مسجد 
و مدرسه در شهرک مسکن مهر این شهرستان آغاز شده 
اما مشکالتی بر سر راه است که نیاز به کمک دارد و برای 
احداث مسجد در این پروژه متناسب با پیشرفت فیزیکی 

مبالغی واریز می کنیم.
وی افزود: در زمینه ساخت مدرسه در پروژه های مسکن 
مهر نیز تفاهم نامه ای با وزیر آموزش و پرورش داشته ایم 
تا اسکلت سازی سقف انجام شــود و اداره کل نوسازی 
مدارس را تکمیل کند و حاضر هســتیم دو سوم هزینه 
ساخت مدرسه در شهرســتان خمینی شهر را پرداخت 

کنیم.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در طرح مســکن مهر 
با بیان اینکه این وزارتخانه مســئول ســاخت مدرسه، 
مسجد، کالنتری و ورزشگاه نیســت، اظهار کرد: در کل 
کشور ۴۸۴باب مدرسه و ۴۸۰مسجد را از منابع داخلی 
شروع به ساخت کردیم و برای ایجاد امنیت نیز ساخت 

کالنتری را آغاز می کنیم.
مهرآبادی با اشاره به اینکه مالیات و بیمه موضوع دیگری 
است که در پروژه های مســکن مهر استان اصفهان حل 
نشده، خاطرنشان کرد: برای هر واحد مسکن مهر، مالیات 
۳۰۰هزارتومان و بیمه برای هر متر مربع نیز پنج هزار و 
۲۰۰ تومان است که در جلسه شورای مسکن استان نیز 
این دو موضوع، مطرح و استاندار موظف به پیگیری شد 

تا مشکل به طور کامل برطرف شود.

قائم مقام وزیر راه در خمینی شهر:

اصفهان، دومین استان در سهم ساخت مسکن مهر است

پارلمان

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس مطرح کرد: 

لزوم استفاده 20درصدی از انرژی های تجدیدپذیر در برنامه ششم

خبر

EPSON DS�860 اپسو ن

 22,500,000
ریال

 24,900,000
ریال

Avision AV5400 ای ویژ ن

 39,200,000
ریال

 48,400,000
ریال

رقم واقعی طلب ذوب آهن به معدن منگنز اعالم شد؛

تکذیب طلب ۶000 میلیاردی 
معدن منگنز از ذوب آهن

مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها با اشاره به افزایش سهم 
ایران ایر به ۷۵ درصد در انتقال حجاج گفت: روز چهارشــنبه 
از پنج فرودگاه امــام خمینی )ره(، تبریز، همــدان، اردبیل و 
بندرعباس حجاج به خانه خدا اعزام شــدند. محمود رضوی 
با بیان اینکــه از ۳ ماه پیش هماهنگــی   پروازهای حجاج در 

شــرکت فرودگا  ه ها آغاز شد، اظهار داشــت: اعزام زائران حج 
تمتع از ۲۰ فرودگاه انجام می شــود. وی ادامه داد:  تا پیش از 
این به دلیل مستقل شدن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی 
)ره(، آمار اعزام و پذیرش مسافر و پروازهای آنها در اختیار ما 
نبود اما مجددا این آمار به آمارهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

هوایی ایران اضافه شــده اســت. وی افزود: پیش از این مقرر 
بود ۵۰ درصد پروازهای حجاج توسط ایرالین سعودی و ۵۰ 
درصد توسط ایران ایر انجام شود که سعودی ها نیامدند و فعال 
۷۵ درصد پروازها توسط ایران ایر و ۲۵ درصد توسط ایرالین 
سعودی انجام می  شود. رضوی با بیان اینکه امسال ۸۶ هزار و 
۲۴۰ زائر ایرانی عازم سرزمین وحی می شوند، اظهار داشت: کل 

عملیات رفت حجاج فعال ۲۳ روز تعیین شده است.

75 درصد حجاج ایرانی با ایران ایر به حج اعزام می شوند
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نمایشگاه گروهی پنجره برپا می شود
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه گروهی پنجره می توانند تا ۲۸مردادماه از ســاعت 
۱۶تا۲۱ به گالری اکنون، واقع در خیابان خاقانی، کوچه افشین)۱۴(، بن بست حریر، پالک 

۹ مراجعه کنند.

در شهر

مسئول واحدخانواده مرکزاحیای اندیشه وسیره علوی اصفهان 
خبرداد:

برگزاری نخستین دوره توانمندسازی 
مربیان کودک ویژه مربیان

مسئول واحد خانواده مرکز احیای اندیشــه و سیره علوی اصفهان گفت: 
نخستین دوره توانمندسازی مربیان کودک ویژه مربیان جلسات خانوادگی، 
مراکز فرهنگی و مبلغین کودک به همت مرکز احیای اندیشه و سیره علوی 
اصفهان برگزار می شود. هومن هاشمی نژاد ضمن اعالم این خبر افزود: سال 
گذشته دو دوره تربیت مربی کودک ویژه جلسات خانوادگی مرکز برگزار 
کردیم که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. وی ادامه داد: دانش آموختگان آن 
دوره در سال جدید خواستار برگزاری دوره تخصصی در این خصوص بودند؛ 
به همین منظور تصمیم به برگزاری دوره توانمندسازی مربیان کودک گرفته 
شد. مدیر واحد خانواده مرکز احیای اندیشه و سیره علوی اصفهان افزود: 
دوره فوق، ویژه همان دانش آموختگان جلسات خانوادگی و مراکز فرهنگی 
و مبلغین کودک، در مردادماه جاری برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: 
درواقع دوره ویژه آقایان و خانم ها در ۱۶ساعت آموزشی طی چهار روز در دو 
نوبت صبح و عصر برگزار می گردد و عالقه مندان جهت ثبت نام تا فردا )۱۵ 
مردادماه( فرصت دارند. هاشمی نژاد ادامه داد: سرفصل های این دوره نیز 
شامل شعر و قصه، بازی و مسابقه، جدول و راز دایره و خالقیت می شود که 
از ۲۲ الی ۲۵ مردادماه در محل مرکز احیای اندیشه و سیره علوی واقع در 
خیابان مسجد سید،خیابان آیت ا... زاهد،کوچه ۱۵، صبح ها ویژه آقایان و 

عصرها ویژه خواهران برگزار می شود.

در حاشیه

اینستاگردی

بازیگر فیلم مهمان مامان و فرزندانش 
در یک قاب

به گزارش ایمنا، در روزهای گذشته خبری مبنی بر اجرای 
نمایش در غســالخانه شهرســتان مبارکه بــه دلیل عدم 
تخصیص مکانی مناســب برای اجرای نمایش به هنرمندان 

این شهرستان منتشر شد.
رییس انجمن هنرهای نمایشــی اصفهان و شهرستان ها در 
واکنش به انتشار این خبر ســخنانی را اظهار کرد که گویای 

ابعاد روشن تری از این اتفاق است.
هوشــنگ جمشــیدیان در این باره گفت: همیشــه حق با 

حق دار نیست! سال هاست که ســالن های شهر مبارکه به 
ویژه فرهنگسرای شهرداری به رایگان در اختیار هنرمندان 
تئاتر قرار دارد. اکنون که با همت شــهردار مبارکه، همین 
سالن )که بارها خود هنرمندان درخواست بهینه سازی اش را 
داشتند( در حال بازسازی است، این نمک خوردن و نمکدان 
شکستن است که ناسپاسی شــود و این گونه مسائل را طرح 
کنند.در همین مدت تجهیز، ســالن زیرین همین مکان در 
اختیار هنرمندان بوده و عالوه بر آن محل هایی در دانشگاه 

آزاد، کانون بانوان با هماهنگی کمیسیون بانوان، فرمانداری 
مبارکه و هالل احمر نیز در اختیار آنان قرار گرفته است و در 

دو محل آن نیز همین آقایان در حال اجرای برنامه هستند.
وی افزود: سالن ها و فضای حسینیه ها و تکایا و اماکن مذهبی 
که در گزارش منتشر شده به آن اشاره شده است، همیشه به 
واسطه داشتن فضاهای مسقف مورد استفاده هنرمندان برای 
برنامه های هنری یا تمرین هایشان بوده و این خبر جدیدی 

نیست که بخواهند با ناراحتی آن را منتشر کنند.
جمشــیدیان تصریح کرد: ایــن البته شــیطنت یک عده و 
ناپختگی آن خبرنگار اســت که جعل عنوان کرده و با تیتر 
کردن عبارت غسالخانه، پیاز داغ این ماجرا را زیاد می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در اصفهان ۱۷ســالن نمایش و 
چندین پالتوی تمرین آماده خدمت رســانی به هنرمندان 
تئاتر  استان اســت و در فصل تابســتان حدود ۴۰ نمایش 
درحال اجرا یا در نوبت آن قرار دارند، ۳۰ نمایش مجوز تمرین 
گرفته و به تازگی چند فرهنگسرای متعلق به شهرداری های 
استان، جهت تمرین و اجرای گروه های نمایش اعالم آمادگی 

کرده و نمایش در آن اجرا شده است.
رییس انجمن هنرهای نمایشی با اشاره به گفت وگوی شهردار 
مبارکه با سایت شــمیم ایران که تعطیلی ســالن های این 
شهرستان را تکذیب کرده بود، گفت: هنرمند حقوقی دارد که 
باید نسبت به امکانات جامعه آن را مطالبه کند و البته جامعه 
هم انتظاراتی از آنان دارد که اخالق مداری در رأس آن قرار 
دارد. مطالبات هنرمندان به حق است، لکن با رعایت انصاف 

و تعامل سازنده؛ نه اینکه فقط طلبکار باشیم.
وی در پایان اظهار داشــت: شور و نشــاط جوانی و تابستان 
و نزدیکی جشنواره اســتانی نمایش، همه گروه های نمایش 
اســتان را به تکاپو واداشــته تا قبل از پایان مهلت اجرا که 
بیســتم مردادماه ۹۶ اســت، همگی اجرای عمومی خود را 
پشت سر بگذارند. طبیعی است که محدودیت زمانی و مکانی 
هنرمندان را بی حوصله می کنــد و دلخوری هایی برای آنها 
ایجاد می کند اما اخالق حکم می کند که در این ایام با سعه 
صدر همیار مسئولین در امور اجرایی باشــند و از این گونه 

فضاسازی ها به دست غیرخودداری کنند.

ابالغ وقت رسیدگی
5/340 در خصوص پرونده کالســه 234/96 خواهان محمد کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه و هزینه 
کارشناسی به طرفیت خشایار خیام باشــی 2- جمال دولتی بیدآبادی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 96/6/22 ساعت 15:30 عصر تعیین 
گردید. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی کنارگذر اتوبان 
خرازی مابین خ آتشگاه و میرزاطاهر ساختمان مطهری مجتمع شماره سه شورای 
حل اختالف شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف: 14339 شعبه  34 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان)مجتمع 

شماره سه()129 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/341 در خصوص پرونده کالسه 960331 ش 14 خواهان بانک قرض الحسنه 
رسالت ســهامی عام به مدیریت عاملی و حق امضاء محمد حسین حسین زاده با 
وکالت حســین محمدیان و زهرا کیانی به طرفیت رضا رحیم زاده، ابراهیم صابری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/22  ساعت 9/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14289 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )129 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/342 در خصوص پرونده کالســه 96033 ش 14 خواهان بانک قرض الحسنه 
رسالت ســهامی عام به مدیریت عاملی و حق امضاء محمد حسین حسین زاده با 
وکالت حسین محمدیان و زهرا کیانی به طرفیت عیسی رضائی، غالمعلی رضائی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/06/22 ساعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14322 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو( )129 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/343 در خصوص پرونده کالسه 96-410 خواهان 1- غالمرضا زینعلی فرد رنانی 
2- علی رضائی کوجانی 3- علیرضا زینلی فرد رنانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت پریسا بهمنی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 96/6/25 روز 
شنبه ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانی حدفاصل آتشــگاه و خیابان میرزا طاهر بر اتوبان ساختمان قضائی شهید 
مطهری شورای حل اختالف شهرستان اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 14281 شعبه  53 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان)مجتمع شماره سه( )117 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106795300287 ابالغنامــه: شــماره   5 /344

پرونده:9609986795300279 شماره بایگانی شعبه:960281 ابالغ شونده حقیقی: 
نگار وکیلی به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1396/06/14 سه شنبه ساعت: 
15/30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه 
نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی حسن حیدر به طرفیت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:13333 شعبه 
23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( )71 کلمه، یک کادر(

حصر وراثت
5/345  غالمحسین محبوبی نیه دارای شناسنامه شــماره 8 به شرح دادخواست 
به کالسه  196/96 ش از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ربابه محبوبی نیه به شناسنامه 171 در تاریخ 1395/12/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- غالمحسین محبوبی نیه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8 )پسر متوفی( 2- 
مریم محبوبی نیه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 8 )دختر متوفی( 3- معصومه 
محبوبی نیه فرزند غالمرضا به شــماره شناســنامه 25 )دختر متوفی( 4- فاطمه 
محبوبی نیه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 12 )دختر متوفی( 5- زهرا محبوبی 
نیه فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 11 )دختر متوفی( 6- صغری محبوبی نیه 
فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 562 )دختر متوفی( به جز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 229 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره 

یک( )189 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/349 شماره: 989/95 به موجب رای شماره 914 تاریخ 96/2/18 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای ناصر 
یزدان پناه به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان اجرای دادنامه در حق محکوم له آقای 
شکراله امیریوسفی فرزند خانعلی به نشانی خمینی شهر خ سلمان فارسی. اجرایی 
و به پرداخت حق االجرای دولتی در حق صندوق. رای صادره غیابی است.ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:4433 شعبه 8 شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )180 کلمه، دو 

کادر(
اخطار اجرایی

5/347 شماره: 53/95 به موجب رای شماره 364 تاریخ 95/3/26 حوزه 4 شورای 
حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر که قطعیت یافته اســت محکوم علیهم: 
1- آقای وحید دهقانیان فرزند سعید به نشــانی مجهول المکان 2- امیر احمدی 
به نشانی شهرک صنعتی سنگبری ونوس محکوم اســت به متضامنا به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 2/490/000 ریال 
هزینه دادرســی و حق الکوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک به شــماره 840267 مورخ 94/12/25 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له امیرحســین غفــوری فرزند امراله با وکالــت آقایان علی 
نقدی و بابک شفیعی به نشــانی اصفهان خ توحید چهارراه پلیس مجتمع ماکان 3 
و پرداخت نیم عشــر دولتی. رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4438 
 شــعبه 4 شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( 

)213 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

5/346 شماره: 381/95 به موجب رای شماره 3 تاریخ 96/1/19 حوزه نهم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه: شهرام 
آصفی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 3/290/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک )95/10/24( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان حیدر 
زباندان به نشانی درچه خ امام کوی عدل و همچنین پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4435 
 شعبه نهم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شــهر )مجتمع شماره یک( 

)179 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/320 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل 
اختالف اصفهان کالسه پرونده 320/96 ح 3 وقت رسیدگی ساعت 5/15 بعدازظهر 
روز دوشنبه مورخه 1396/6/20 مشخصات خواهان: امیر حاج حیدری فرزند حبیب 
اله مقیم خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خ خرم پ 8 مشخصات خوانده: پری کاکی 
پور فرزند وشم بگ  خواســته و بهای آن: مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت یک 
فقره چک به شــماره 2390/996028 مورخ 96/2/5 و گواهی نامه عدم پرداخت 
مورخ 96/2/6 دالیل خواهان: 1 فقره چک 2390/996028 مورخ 96/2/5 عهده 
بانک تجارت گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک 
نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 4260 
شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)179 کلمه، دو کادر( 
اجراییه

شــماره    961043623000109 ییــه: اجرا شــماره   5 /351
پرونده:9609983623100060 شماره بایگانی شعبه:960068 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610093623100375 و شماره دادنامه مربوطه 
9609973623100251 محکوم علیه رسول پورعزیزی نجف آبادی فرزند باقر به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به تعویض پالک و انتقال سند رسمی یک 
دستگاه اتومبیل اپل آسترا به شماره انتظامی 19 م 26/ ایران 43 و پرداخت هزینه 
دادرسی به میزان 1/680/000 ریال در حق محکوم له محمدرضا امیرشفیعی فرزند 
اکبر به نشانی استان اصفهان شهرستان اردستان شهر زواره خ امام خمینی پالک 
62. و پرداخت مبلــغ 2/500/000 ریال به عنوان نیم عشــر دولتی در حق دولت. 
ضمنا اجرای احکام مدنی ملزم به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرســی 
مدنی می باشد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 206 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان اردستان )425 کلمه، 4 کادر(
اجراییه

شــماره   96104268282200027 ییــه: اجرا شــماره   5 /350
پرونده:9509986823200813 شماره بایگانی شعبه:950918 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9610096823200492 و شماره دادنامه مربوطه 
9609976823200174 محکوم علیه حسین تیزپا فرزند محمد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به فک پالک خودرو پراید به شماره انتظامی 720524 ایران 
11 و اعاده آن به راهنمایی و رانندگی در حق محکوم له سیدعلی میرحسینی طباتی 
زواره فرزند سیدحسن به نشــانی زواره خ امام پ 10 بن بست نیلوفر و پرداخت نیم 
عشــر دولتی به مبلغ 1/500/000  ریال در حق دولت.محکوم علیه مکلف اســت 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 

م الف: 202 دادگاه عمومی بخش زواره )389 کلمه، 4 کادر(

مدیر پایگاه جهانی کاخ چهل ستون خبر داد:

مرمت و ساماندهی بزرگ ترین 
سازه چوبی بناهای تاریخ کشور

به نقل از روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
 اصفهــان، مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهان

 عنوان کرد: سه استان اصفهان، قم ومرکزی دارای مشترکات 
جغرافیایــی، فرهنگــی وتاریخی بســیاری هســتند که با 
برنامه ریزی هــای متقن و علمی می توان با اســتفاده از این 
مشترکات و توان موجود، جهت جذب گردشگر و رونق صنعت 

گردشگری گام های بسیار مهمی برداشت.
فریــدون الهیــاری در ادامه بــه بازارهای بیــن المللی به 
عنوان هــدف گردشــگری اشــاره کــرد و افــزود: جهت 

رونق هر چــه بهتر صنعت گردشــگری و اســتفاده از توان 
موجود در این ســه اســتان، یکــی از بهتریــن راهکارها، 
شناســایی بازارهــای هــدف خارجــی و معرفــی هرچه 
 بهتر جاذبه هــا و امکانــات موجود )این ســه اســتان( به

 بازارهای هدف گردشگری بین المللی است.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در قسمتی دیگر 
از ســخنانش تاکید کرد: با توجه به روحیه صلح دوســتی و 
میهمان نوازی ایرانیان از گذشته تاکنون، گردشگری می تواند 

بهترین بستر برای دوستی بین ملت ها باشد.

او همچنین گفت: بــا برنامه ریزی های علمــی و همکاری 
 دولت و بخــش خصوصی می تــوان به برنامــه ای عملی و 

کاربردی دست یافت و آن را به بهترین شکل اجرا کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

گردشگری؛ بهترین بستر برای دوستی بین ملت ها

بازیگر سینما و تلویزیون  که با بازی در فیلم »همسر« به شهرت رسید 
تصویری از خود در کنار  پسران خود و  مرجانه گلچین را به اشتراک 
گذاشت.گفتنی است مقانلو فعالیت خود را با فیلم امید در سینما آغاز 
کرد و پس از بازی در فیلم نابخشــوده، چند سالی را خارج از کشور 
گذراند. وی سپس به ایران بازگشت و بازی در سینما و تلویزیون را 
ادامه داد. بازی در فیلم به یاد ماندنی مهمان مامان، وی را به عنوان 

یک بازیگر توانا مطرح کرد.
 نسرین مقانلو در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»یک شب زیبا در کنار بانوی هنر و دوست نازنینم مرجانه گلچین 
عزیزم و پسرانم«

   در واکنش به انتشار خبر اجرای نمایش در غسالخانه شهرستان مبارکه؛

مطالبات هنرمندان به حق است
به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان، مدیر پایگاه جهانی کاخ چهل ستون اظهارکرد: از 
ابتدای خردادماه سال جاری۱۰طرح مرمت وپاک سازی 
در مجموعه کاخ چهل ستون ومحوطه باغ بزرگ آن شروع 

شده که تا پایان تابستان امسال به اتمام می رسد.
عاصفه بدرافزود:آفت زدایی وسم پاشی بخش های چوبی 
کاخ به ویژه ایوان ســتون دار غربی، به عنوان بزرگ ترین 
سازه چوبی بناهای تاریخ کشور در خردادماه سال جاری 
در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 

قرار گرفت.
وی به ادامه روند مرمت بخش های چوبی این مجموعه 
بزرگ اشاره کرد و یادآور شد: در یک طرح جدید، پژوهش 
و آسیب شناســی و همزمان عملیات استحکام بخشی 
ومرمت کف سقف کاذب)دو پوش(ایوان ستون دار این 

کاخ از اواسط تیرماه سال جاری آغازشده است.
مدیرپایگاه جهانی کاخ چهل ســتون افزود: در راستای 
حفاظت از پایه های کاخ در برابر رطوبت ناشی از آبیاری 
باغ، عملیات آسیب شناســی رطوبــت پیرامون کاخ و 
تعبیه سنســورهای دفع رطوبت در کانال های پیرامون 
آن انجام شده است؛ همچنین جهت امنیت گردشگران 
در محوطه باغ بزرگ کاخ چهل ســتون نیز طرح نصب 
دوربین های مداربسته همزمان با مرمت ترک خوردگی ها 
و باال زدگی سنگ فرش های ضلع شــرقی باغ از اواسط 

تیرماه سال جاری آغازشده است.

از 21 تا26مردادماه؛

اصفهان میزبان دومین جشنواره 
موسیقی مقامی ایران می شود

هنرسرای خوشید،وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان،جشنواره موســیقی مقامی ایران 
را برگزار می کند. این جشــنواره با حضور اســتان های 
لرستان،خوزستان، خراسان)تربت جام(،کرمان،بختیاری 

وکردستان درنصف جهان برگزار می شود.
جشــنواره موســیقی مقامی ایــران در نصــف جهان 
از۲۱تا۲۶مردادماه ساعت۲۰:۳۰در هنر سرای خورشید، 
واقع در خیابان کاوه،پل شهید چمران،جنب شهرداری 
منطقه۷برگزارخواهدشــد. عالقه مندان برای اطالعات 
 navayemehr بیشتر می توانند به نشــانی اینترنتی

مراجعه کنند.
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فناورانه

محققان با تحلیل اطالعات گیاه شناسی به این نتیجه رسیدند که گیاهی ۱۴۰ 
میلیون ساله و شبیه نیلوفر آبی، جد تمام گیاهان گل دار امروزی است.

محققان معتقدند یک گیاه گل دار ۱۴۰ میلیون ساله شبیه نیلوفرآبی، پدر و مادر 
تمام گیاهان گل دار امروزی است! البته هیچ فسیلی از این گل کشف نشده، اما 
به نظر می رسد دانشمندان با تحلیل توده ای از اطالعات گیاهی به این نتیجه 
رسیده اند. دکتر هرو ساکه از دانشگاه پاریس- سود در فرانسه،  این تحقیق را انجام 
داده است. او و همکارانش مدل های رشد و تکامل گیاهان را با اطالعات مربوط به 

یک مخزن عظیم ذخیره اطالعات ترکیب کردند و به این نتیجه رسیدند.
ترتیب گلبرگ های نخستین گیاه گل دار بسیار ساده و حاوی ارگان های مذکر و 
مونث بوده است. گیاهان گل دار در عصر دایناسورها به وجود آمدند و به زمین رنگ 
و بویی تازه بخشیدند. سیاره خاکی پیش از رویش گل ها تحت سلطه گیاهانی 

مانند قارچ ها، سرخس و نوعی گیاه با برگ های سوزنی بود.
 ظاهر این گل ها تاثیری عمیق بر محیط و آب و هوا داشت، به طوری که به تکامل 

سریع حشره های گرده افشان نیز کمک کرد.

کشف جدید محققان؛

گیاه ۱۴۰ میلیون ساله، جِد تمام گل های 
جهان است

»ناسا« استخدام می کند

ناسا برای استخدام »متخصص سیاست گذاری محافظت های سیاره ای« فراخوان 
عمومی داد. »سازمان فضایی آمریکا«)ناسا( برای این موقعیت شغلی سه تا پنج 
ساله با حقوق ساالنه بین ۱2۴ هزار و ۴۰۰ تا ۱87 هزار دالر، فراخوان عمومی 
داده است. با توجه به محدودیت های اکتشافی در فضا به دلیل گسترش بیش از 
حد این اکتشافات در جهان، گروهی از مقامات ناسا برای محافظت از زمین در 
فضا و جلوگیری از رسیدن آالینده های زمینی به دیگر سیارات و یا بالعکس، آغاز 
به کار کرده اند. در ناســا و »آژانس فضایی اروپا« )ESA( فقط دو نفر به صورت 
تمام وقت مسئول این کار هستند و حال ناسا تصمیم گرفته کارمندان بیشتری در 
این زمینه استخدام کند.افرادی که احساس می کنند می توانند در این موقعیت 
شغلی کار کنند باید تا ۱۴ اوت درخواست های خود را به این سازمان ارسال کنند.

ناسا در اعالمیه مربوط به این فرصت شــغلی، مدت زمان اصلی آن را سه ساله 
عنوان کرده که می تواند برای دو سال دیگر نیز تمدید شود.

فردی که در این سمت استخدام می شود وظیفه  دارد بر محافظت های سیاره ای 
نظارت کرده و سیاست های محافظتی برای ماموریت های ناسا تعیین کند تا از 

ایجاد آلودگی های ناخواسته جلوگیری شود.

مایکروسافت با به روزکردن ویندوز ۱۰ تغییراتی را در آن اعمال خواهد کرد 
تا برای اولین بار کنترل آن با حرکات چشم ممکن شود.

قابلیت یادشده که کنترل چشــمی نام دارد پیش از این در نسخه آزمایشی 
ویندوز ۱۰ گنجانده شده بود.

قرار است این قابلیت به طور آزمایشی در دسترس عموم هم قرار بگیرد، اما 
زمان این کار مشخص نشده است. برخی منابع می گویند احتماال در زمان 
 Fall ۱۰ Windows عرضه نسخه به روزشده ویندوز ۱۰ در پاییز موسوم به
Creators Update خدمات یاد شده در دسترس عالقه مندان قرار گیرد.

 Eye پیش از این یک شرکت سوئدی از فناوری کنترل چشمی خود موسوم به
Tracker ۴C برای ارائه چنین خدماتی استفاده کرده بود و در حال افزودن 

آن به وسایل رایانه ای مختلف اعم از نمایشگرها و رایانه های بازی است.
در قالب این فناوری از دوربین نصب شده روی رایانه برای ردگیری محل نگاه 
و خیره شدن چشم استفاده می شود. هدف اصلی از ارائه این خدمات تسهیل 

دسترسی به رایانه های شخصی برای افراد معلول و ناتوان جسمی است.

علم پژوهی

گوگل با استفاده از نمک 
انرژی ذخیره می کند

جدیدترین خروجی آزمایشگاه پیشــرفته تحقیقاتی 
مونشــات )Moonshot( گوگل، راهکاری برای حل 
مشکل ذخیره سازی انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر 
است. در این سیستم از مخازن بزرگ نمک به همراه ضد 
یخ )یا دیگر مایعات هیدروکربنی( برای تولید و ذخیره 

سازی انرژی استفاده می شود.
خبرگزاری بلومبرگ در این رابطه می نویسد:

سیستم، انرژی را به شکل برق دریافت کرده و آن را به 
جریان های مجزای هوای ســرد و گرم تبدیل می کند. 
هوای داغ باعث گرم شــدن نمک شده و هوای سرد نیز 
ضدیخ را خنک می سازد، چیزی شبیه وضعیتی که در 

یخچال ها داریم.
پس از انجام فرآیند ذخیره سازی فوق، دانش مهندسی 
هوافضا و موتورهای جت به کمــک بازیابی انرژی می 
آیند. با فشردن یک دکمه، فرآیند فوق برعکس شده و 
هوای گرم و سرد به سمت یکدیگر هجوم می آورند. این 
کار، جریان هوای شدیدی را ایجاد می کند که می تواند 

توربین ها را چرخانده و برق تولید کند.
نمک، قابلیت نگهداری انرژی را تا چند روز دارد؛ به همین 
دلیل شرکت ها می توانند تولید برق اضافه نیروگاه های 
بادی و پنل های خورشــیدی را در آنهــا ذخیره کنند. 
بلومبرگ می گوید فقط در ایالت کالیفرنیای آمریکا در 
سال جاری بیش از 3۰۰ هزار مگاوات برق مازاد )معادل 
مصرف ده ها هزار خانوار( از منابع تجدیدپذیر هدر رفته 
است. البته این پروژه هنوز به صورت حرفه ای دنبال نمی 
شود، اما تیم تحقیقاتی گوگل، انباری را در سیلیکون به 
همین موضوع اختصاص داده و به دنبال شرکای تجاری 
اســت تا نمونه اولیه کاربردی از آن را وارد شــبکه برق 
رسانی کند. در هر صورت، ذخیره سازی انرژی با استفاده 
از نمک، به مراتب ارزان تــر از باتری های لیتیوم-یونی 
خواهد بود و شاید این پروژه بتواند در آینده شکل واقعیت 

به خود بگیرد.

سامسونگ موبایل تاشوی »لیدر 8« را معرفی کرد
طی هفته های گذشته، اخبار و شایعات زیادی پیرامون موبایل تاشو و پریمیوم سامسونگ شنیدیم. 
حال این محصول به شماره مدل SM-G9298 به صورت رسمی معرفی شده است،اما این تلفن 
همراه تاشو فقط بازار کشور چین را هدف گرفته و بعید است در دیگر کشورها شاهد حضورش باشیم.

تحول جدید در رایانه ها؛

 کنترل ویندوز ۱۰ با حرکات چشم
 برای اولین بار

هوش سنج

ارقام ۰ تا 9 را درنظر بگیرید. با ایــن ارقام می توان 
326592۰ عــدد ۱۰ رقمی متمایز )بــدون تکرار 

ارقام( ساخت.
آیا می توانید حدس بزنید از بین این اعداد، چند عدد 

اول می توانیم داشته باشیم؟

پاسخ معمای اعدادی که حاصل 
ضرب و جمعشان برابر است:  

۱،2،3 است.
حاصل جمع و حاصل ضرب 
این سه عدد، برابر 6 خواهد 

بود.

  معمای شماره 22۰2

  جواب معمای شماره 22۰۱

با وجود اینکه بعضی اپلیکیشن ها یا بازی ها قابلیت استفاده 
همزمان از دو حساب کاربری را برای دارندگان تلفن های 
هوشمند فراهم می کنند، اما تعداد زیادی از برنامه ها  دارای 

این ویژگی نیستند.
خوشبختانه برای رهایی از این مشکل بزرگ یک راه خیلی 

ساده وجود دارد؛ از برنامه های کلون استفاده کنید. 
بدین صورت که به راحتی می توانیــد یک کپی از بازی یا 
برنامه ای که می خواهید ســاخته و ســپس با دو حساب 
 یکی شخصی و دیگری عمومی، کارهایتان را انجام دهید.
 AppClone را می توانیم یکی از همین اپلیکیشــن ها 
بنامیم که با وجود شباهت هایش با بقیه برنامه ها توانسته با 

امنیت باالی خود کاربران زیادی را به سمت خود بکشاند.
بعد از نصب، برنامه از شما می خواهد پسوردی را وارد  کنید 
تا هر کســی نتواند از اپ اســتفاده کند. پس از این کار به 
محیط خود AppClone می روید. برای اینکه از اپ هایی 

که دارید یک کلون مشابه بســازید، تنها کافی است روی 
آیکون هر کدام کلیک کــرده و چند ثانیه منتظر بمانید تا 

کلون ساخته شود.
با AppClone - Multi Account حتی می توانید آلبوم 
شخصی خودتان را داشته باشید؛ عکس، فیلم یا محتویاتی 
که می خواهید را آنجا گذاشته و برای دسترسی به آنها رمز 

بگذارید.
همچنین می توانید با آیکون + در پایین صفحه برنامه، هر 
اپلیکیشنی که دوست داشتید را اضافه کنید. تمام نکاتی که 
باید پیرامون AppClone می دانستید همین بود. برنامه 
هیچگونه قابلیت اضافی نداشــته و مهم ترین وظیفه اش 
که ساخت کلون هاســت را به بهترین حالت ممکن انجام 

می دهد.
شما می توانید برای دانلود این اپلیکیشن کاربردی از این 

لینک  goo.gl/vdhb5Q  استفاده کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

معرفی AppClone؛ 

از اپلیکیشن های خود کلون بسازید

ایران در لیست سیاه انتقال 
سرورهای اصلی تلگرام!

»پاول دروف« مدیر عامل پیام رسان تلگرام، به صورت رسمی اعالم 
کرده است که ایران و چند کشــور دیگر در لیست سیاه تلگرام برای 

انتقال سرورهای اصلی تلگرام قرار دارند.
پاول دروف، طی یک هفته اخیر با اخبار و تکذیبیه های جنجالی در 
رابطه با سرورهای تلگرام در ایران در حساب کاربری توییتر و کانال 
تلگرام خود ،حواشی زیادی برای کاربران ایرانی و مسئوالن ایرانی از 
جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، سید محمود واعظی ایجاد 
کرده است. چند روز گذشته پاول دروف در یک توییت اعالم کرد که 
ســرورهای اصلی تلگرام به ایران منتقل نشده است و تنها CDN ها 
برای افزایش کیفیت و سرعت دسترسی تعداد زیاد کاربران ایرانی، 
به منظور تهیه ترافیک این پیام رسان منتقل شده است، اما دروف در 
یک متن نوشته شده در سیستم تلگرام به صورت رسمی اعالم کرده 
است که ایران و چند کشور دیگر در لیست سیاه تلگرام برای انتقال 

سرورهای اصلی این پیام رسان حضور دارند.
دروف نوشت: سیستم تهیه ترافیک تلگرام یعنی CDN ها در برخی 
نقاط دنیا از جمله ایران، عراق، ترکیه، هند، اندونزی و آرژانتین قرار 

دارند، اما قرار نیست سرورهای اصلی تلگرام به آنها منتقل شود.

با چهار مدال رنگین؛

ایران به مقام چهارم المپیاد جهانی 
کامپیوتر رسید

تیم اصلی ایران با کسب یک مدال طال و 3 نقره به مقام چهارم بیست 
و نهمین دوره المپیاد کامپیوتر 2۰۱7 دست یافت.

بیســت و نهمین دوره المپیاد کامپیوتر 2۰۱7 در تهران برگزار شد 
و در ایــن دوره از رقابت ها تیم اصلی ایــران صاحب یک مدال طال و 

3 نقره شد.
از تیم اصلی ایران محمدحســین نعمت اللهی مــدال طال و آرش 
محمودیان، محمد صانعیان و حمیدرضا هدایتی توانستند مدال نقره 

را کسب کنند.
در این دوره از رقابت ها تیم کشور ژاپن با کسب 3 مدال طال توانست 
جایگاه نخست این رقابت ها را به دست بیاورد. بعد از ژاپن تیم های 

چین و روسیه رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
به دلیل میزبانی جمهوری اســالمی ایران در بیست و نهمین دوره 
المپیاد کامپیوتر 2۰۱7، دو تیم از ایران در این رقابت حاضر شد که 
تیم اصلی ایران با کســب یک مدال طال و 3 نقره در جایگاه چهارم 
قرار گرفت ولی تیــم دوم در رتبه یازدهم المپیــاد کامپیوتر 2۰۱7 

قرار گرفت.

وزیر ارتباطات خبر داد:

مصوبه اینترنت نامحدود لغو شد
وزیر ارتباطات از تعلیق و لغو مصوبه اینترنت نامحدود که اول مردادماه 

به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده بود، خبر داد.
محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرســاخت برای توقف اجرای مصوبه جدید اینترنت پرســرعت و 
نارضایتی کاربران از این مصوبه گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح 
شــده در خصوص تعرفه های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال )مدل 
فروش سرعت به جای حجم( مورد استقبال قرار نگرفت و این مصوبه 
هنوز مراحل اداری و ابالغ را طی نکرده و اجرایی هم نشده، قرار شد 

اجرای آن متوقف شود.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: دستور دادم کمیته بررسی تعرفه ها، مجددا 

پیشنهادی با رعایت منافع و مصالح کاربران تهیه و ارائه کند.
به گزارش مهر؛کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات اول مردادماه 
مصوبه ای را تصویب کرد که بر اســاس آن فروش اینترنت حجمی 
متوقف و کاربران از این پس باید با توجه به سرعت دریافتی اینترنت 
هزینه پرداخت می کردند. این مصوبه به دلیل آنکه با وجود نامحدود 
بودن، همچنان برای کاربران سقف و کف حجم دانلود در نظر گرفته 
بود با انتقادات بسیاری از سوی کاربران در صفحات شبکه اجتماعی 

وزیر ارتباطات و معاونان وی قرار گرفت.

با کنترل وضعیت چهره؛

هوش مصنوعی، رانندگان 
خواب آلود را هشیار می کند

سیســتم هوش مصنوعی تازه پاناسونیک با بررســی حاالت چهره 
رانندگان و نحوه پلک زدن و حتی دمای بدن آنها از میزان هشیاری 

شان مطلع می شود و به افراد هشدار می دهد.
این سیستم هوش مصنوعی از توانایی باالیی برای شناسایی افرادی 
که در حین رانندگی چرت می زنند، برخوردار است. ابزار یاد شده پنج 
ســطح خواب آلودگی را برای افراد در نظر می گیرد: هشیاری کامل، 
خواب آلودگی ســبک، خواب آلودگی، خواب آلودگی زیاد و خواب 

آلودگی شدید.
واکنش و هشدار دادن سیستم یاد شده بر مبنای میزان خواب آلودگی 
افراد صورت می گیرد. سیستم هوش مصنوعی پاناسونیک مجهز به 
تعدادی دوربین کنترل وضعیت چهره ، حسگر مادون قرمز، زیست 
محیطی و ... است و از این طریق می تواند وضعیت پلک زدن و حاالت 
افراد را درک کند. اگر پلک هایتان سنگین شود یا سرعت پلک زدن 
کاهش یابد این سیستم حساس شده و هشدار می دهد. سیستم یاد 
شده قادر به شناسایی حدود ۱8۰۰ وضعیت مختلف در حاالت چهره 
و نحوه پلک زدن است. هوش مصنوعی مذکور تا بدان حد هوشمند 
است که با تنظیم نور، جریان هوا و دمای خودرو بر اساس میزان خواب 
آلودگی شما، تالش می کند تا از وخیم تر شدن شرایط جلوگیری کند. 
به عنوان مثال اگر خواب آلودگی شما شدید باشد سیستم سعی می 

کند دمای داخل خودرو را خنک تر کند.
پاناســونیک در حال مذاکره با تعدادی از شرکت های خودروساز به 
منظور افزودن این سیستم هوشمند به تولیدات آنهاست. احتماال تا 

ابتدای پاییز خودروهایی با این امکانات روانه بازار می شوند.

والنســیا از جمله شــهرهای مهم اسپانیاســت که هر ساله 
گردشــگران زیادی را به خود می بیند. با ما همراه باشید تا با 

حقایق و نکات جالبی از این شهر آشنا شوید.
والنسیا، شهری اســت که در سواحل شرقی اســپانیا واقع 
شده اســت. این شــهر به لحاظ تاریخی از قدمت بسیاری 
برخوردار اســت. همین جاذبه های تاریخی والنسیا در کنار 
دیگر جاذبه های طبیعی، فرهنگی و مردمی که به مرور در پی 
گذشت سال ها و با پیشــرفت روزافزون آن حاصل شده ، این 
شهر را به یکی از شهرهای پرطرفدار نزد گردشگران تبدیل 

کرده است.
با این مقدمه به سراغ برخی از حقایق و نکات جالب این شهر 

می رویم.
۱- بر اساس مستندات، اولین ســکونت بشر در این منطقه 
به 2 قرن پیش از میالد مسیح توســط جامعه ای از رومی ها 

بازمی گردد.
 )Valentina( »2- نام »والنســیا« از واژه  التین »والنتینا
برگرفته شده که به معنی »قدرت و شهامت« است. دلیل این 
نام، شعار و القابی بود که رومیان به سربازهای از جنگ برگشته  

خود، نسبت می دادند.
3- والنســیا سومین شــهر بزرگ اســپانیا پس از مادرید و 

بارسلوناست و مرکز استانی با همین نام محسوب می شود.
۴- والنسیا دارای آب و هوای نیمه اســتوایی و مدیترانه ای 

است. تابســتان های گرم و مرطوب و زمستان های معتدل از 
جمله ویژگی های این شهر است.

5- میانگین دمای این شهر در روزهای سرد سال 8 درجه و در 
روزهای گرم سال 3۰ درجه است.

6- دوران طالیی این شــهر به قرن ۱5 میالدی بازمی گردد. 
در این برهه از تاریخ، والنسیا از اقتدار و محبوبیت بسیاری در 

زمان سلطنت »آراگون «)Aragon( بهره می برد.
7- والنسیا برای مقطع کوتاهی در زمان فرمانروایی »ژوزف 
بناپارت« )Joseph Bonapart( به عنوان پایتخت اسپانیا 

مطرح شده بود.
8- والنسیا با دارا بودن نزدیک به ۱69 هکتار اراضی تاریخی، 

یکی از اصلی ترین مراکز تاریخی اسپانیا محسوب می شود.
 )Fallas Festival( »9- فســتیوال خیابانــی »فــاالس
بزرگ ترین جشــنواره  خیابانی در اروپا به شمار می رود. این 
مراســم که در ماه مارس برگزار می شــود، ساالنه 2 میلیون 
گردشــگر را به این شــهر جذب می کند؛ از سال 2۰۱6 این 
فستیوال به عنوان یکی از آثار این شــهر در یونسکو به ثبت 

رسیده است.
۱۰-  شهر والنسیا از جمعیتی 8۰۰ هزار نفری برخوردار است.
۱۱- زبان اصلی مردم والنسیا، اسپانیایی است؛ اما اکثر قریب 
به اتفاق این مردم به زبان والنســیایی کــه برگرفته از زبان 

کاتاالن هاست، صحبت می کنند.

۱2- پس از مسیحیت که دین غالب مردم این شهر را شامل 
می شود، اسالم در جایگاه بعدی اعتقادات والنسیایی ها قرار 

می گیرد.
۱3- شهر والنسیا نقش مهمی در اقتصاد اسپانیا ایفا می کند. 
تولید کاشی و سرامیک، آهن و مواد شیمیایی از فعالیت هایی 
اســت که عموما مختص این شهر اســت و بخشی از اقتصاد 

اسپانیا را پوشش می دهد.
۱۴- این شهر در کنار بســتر رودخانه  »توریا« )Turia( قرار 
گرفته اســت. رودخانه ای که امروزه به ندرت جاری شــدن 
آب را در خود می بیند. در ســال ۱957 رودخانــه  توریا به 
دلیل مملو شدن از آب، طغیان کرد و سیل عظیمی را به راه 
انداخت. ارتفاع این سیل که به نوعی یک فاجعه  ملی محسوب 
می شــد، در برخی از مناطق تا 3 متر گزارش شد. امروزه در 
 بستر کناری رودخانه  توریا، پارک بزرگی با همین نام ساخته 

شده است.
۱5-کشــاورزی و پــرورش گل و گیــاه والنســیا نیــز از 
 مهم ترین مراکز این صنایع در کشــور اســپانیا محســوب 

می شوند.
۱6- کلیســای جامع والنســیا در بخش قدیمی شــهر، در 

قسمت متعلق به روم باستان، 
واقع شده اســت. این کلیسا 
در قرن ۱3 میالدی ساخته و 
برای مدتی در زمان مسلمانان 

اسپانیا به مسجد تبدیل شد.
۱7- یکــی از مهم تریــن و 
محبوب تریــن جاذبه هــای 
گردشگری والنســیا، »شهر 
 Ciudad( »هنرهــا و علــوم
de las Artes y las Cien-

cias( اســت. ایــن مجموعه  
35۰ هــزار متــر مربعی در 
ادامه  پارک توریا قرار دارد و از 
بخش های تفریحی، فرهنگی، 
هنری و علمی تشــکیل شده 
اســت؛ همچنین آکواریوم و 
موزه هــای آن از بهترین های 

اروپا محسوب  می شوند.
۱8- یکی از ویژگی ها دیگر شــهر والنسیا، گونه های متنوع 
و جالب پرندگانی اســت که در روزهای خنک تر سال، به آن 

سفر می کنند.
۱9-  بندر والنسیا بزرگ ترین بندر در سواحل غربی مدیترانه 
و پنجمین بندر شلوغ اروپا به شمار می رود. این بندر با ۱5۰۰ 
کارمند خود و 75۰۰ کشتی که هرساله به آن تردد می کنند، 

2۰٪ از صادرات اسپانیا را تامین می کند.
2۰- برای آخرین مــورد جالب اســت بدانید، والنســیا با 
 شهر هم نام خود در کشــور ونزوئال پیمان خواهر خواندگی 

دارد.

حقایقی جالب در مورد والنسیای اسپانیا

 زبان اصلی مردم 
والنسیا، اسپانیایی 
است؛ اما اکثر قریب 
به اتفاق این مردم 
به زبان والنسیایی 
که برگرفته از زبان 
کاتاالن هاســت، 

صحبت می کنند

5

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2202 | August 04, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERrezaei.zayanderoud@gmail.comE-MAIL

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2202| شنبه 14 مرداد 1396 | 12 ذی القعده 1438



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2202|شنبه 14 مرداد 1396 | 12 ذی القعده 1438

يادداشت
افتتاح ۲ مدرسه خیرساز در آران و بیدگل 

رییس آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: با مســاعدت و اعتبارات اداره کل 
نوســازی مدارس اســتان اصفهان و کمک ۳۰ میلیارد ریالی خیران دو طرح 

آموزشگاهی تا مهرماه افتتاح می شود.

اخبار

فرماندار آران و بیدگل خبرداد:

 اختصاص اعتبار ۵۰۵میلیون تومانی
 برای تکمیل فازنهایی3کتابخانه عمومی

فرماندار آران و بیدگل در جلسه انجمن  آران و بیدگل
کتابخانه های عمومی آران و بیدگل اظهار 
داشت: این اعتبار برای تکمیل سه کتابخانه در شهر آران و بیدگل، 

سفید شهر و ابوزیدآباد از توابع شهرستان اختصاص یافته است.
ابوالفضل معینی نژاد افزود: ۲۳۰میلیون تومان برای تکمیل کتابخانه 
سفید شــهر،۱۵۰میلیون برای تکمیل کتابخانه شماره )۲( آران و 
بیــدگل و ۱۲۵ میلیون تومان نیز برای تکمیــل کتابخانه و خرید 

تجهیزات کتابخانه شهر ابوزیدآباد اختصاص یافته است.
فرماندار آران و بیدگل با اشــاره به اهمیت کتــاب و کتابخوانی در 
اعتــای فرهنگ عمومی جامعــه اظهار داشــت: ارتقای فرهنگ 

کتابخوانی، دغدغه انجمن کتابخانه های عمومی است.
وی تصریح کرد: با ترویج فرهنگ مطالعه باید سطح آگاهی مردم را 
افزایش داد که در این راستا الزم است برنامه های جامعی در زمینه 

ترویج فرهنگ کتابخوانی اجرا تا سرانه مطالعه افزایش یابد.

مسئول سیاسی سپاه صاحب الزمان )عج( تاکید کرد:

 ضرورت حفظ هوشیاری 
در شرایط پیچیده منطقه

ســرهنگ ناصر بهرامی در کارگاه آموزشی  فرماندهان پایگاه و هادیان سیاســی ناحیه شاهین شهر
بسیج شاهین شهر و میمه اظهار داشــت:  باید آتش به اختیار در 
عرصه فرهنگی توسط فرماندهان پایگاه ها به راه بیفتد و در شرایط 
امروزی هیئت های اندیشه ورز در عرصه های فرهنگی در پایگاه های 
بسیج تشکیل شــوند. فرماندهان پایگاه ها نباید نسبت به شرایط 
کشور بی تفاوت باشند و باید نسبت به تهاجم فرهنگی و تغییر ذائقه 

مردم دغدغه داشته باشند.
وی افزود: بسیج باید در عرصه فضای مجازی آتش به اختیار مسائل 
فرهنگی و اســامی را ترویج دهد و الزم اســت در فضای رسانه 
با تشــکیل جبهه ای، سدی محکم در برابر دشــمن ایجاد کرده و 

تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.
مسئول سیاسی ســپاه صاحب الزمان )عج( با اشــاره به تحوالت 
منطقــه گفت: امــروز اوج تحوالت منطقه را شــاهد هســتیم و 
حساســیت در منطقه با تقابل دو جبهه مقاومت و جبهه استکبار 
جهانی به اوج خود رســیده اســت، بنابراین این شرایط حساس 

هوشیاری باالیی را می طلبد.
وی افزود: آمریکایی ها وقتی شکست تروریست ها را مشاهده کردند 
به دنبال ایجاد منطقه حائل برای جلوگیری از ورود جبهه مقاومت 
به بلندی های جوالن بودند؛ بنابراین طرح صلح را مطرح کرده و به 

دنبال کنترل قدرت جبهه مقاومت هستند.
بهرامی خاطرنشان کرد: خوشــبختانه قدرت جبهه مقاومت روز 
افزون است و وحشت جبهه اســتکبار جهانی این است که جبهه 

مقاومت که االن در اوج اقتدار قرار دارد در منطقه ماندگار شود.
وی تصریح کرد: حفظ هوشیاری در شرایط پیچیده منطقه ضرورت 
بسیاری دارد؛ نقشه خطرناک دشمنان به خصوص آمریکا و رژیم 
سعودی تشکیل اسراییل دوم با استقال سوری منطقه کردستان 
عراق است. آنها به دنبال این هســتند که آتش تفرقه و جنگ در 

عراق باقی بماند.
مسئول سیاسی ســپاه صاحب الزمان )عج( ادامه داد: نقش مهم 
بسیج مردمی در تحوالت عراق بسیار قابل توجه است و پیروزی های 
چشــمگیر در عراق به خصوص در منطقه موصــل حاصل تفکر 
تشکیل بسیج مردمی بود و نگرانی دشمنان نیز این است که تفکر 

بسیج مردمی در منطقه به یک الگو تبدیل شود.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس عنوان کرد:

استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
برای کاهش مصرف برق

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس  گلپايگان
شورای اسامی گفت: یکی از راهکارهای کاهش 

مصرف برق استفاده از انرژی های تجدید پذیر است.
علی بختیار در بازدیــد از پانل های تولید انــرژی تجدیدپذیر در 
شرکت گلپا پاســت ثاث در شــهرک صنعتی گلپایگان اظهار 
داشت: در زمینه استفاده ۲۰درصدی از انرژی تجدیدپذیر مانند 
انرژی خورشــیدی با هدف گــذاری باال در قانون برنامه ششــم 
توسعه مشخص شده است.  وی تاکید کرد: امروزه از طریق انرژی 
تجدیدپذیر باد، خورشید و... و با استفاده از پتانسیل  و ظرفیت های 
موجود انرژی ۵ قاره جهان را می تــوان تامین کرد. نماینده مردم 
گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسامی با اشاره به وسعت 
بیابان های کشور برای نصب پانل در تولید انرژی خورشیدی، افزود: 
تولید انرژی خورشیدی راهی در عدم اســتفاده از انرژی فسیلی 
مانند نفت و گاز و کاهش آالیندگی زیســت محیطی است.وی با 
اشاره به اینکه ۳ برابر نرم جهانی در کشور از انرژی فسیلی استفاده 
می شود، افزود: در راستای کاهش کربن در جهان در سال ۲۰۲۰ 
طبق کنوانسیون کیوتو و الزامات زیست محیطی کشورهای جهان 

ملزم به استفاده از انرژی تجدیدپذیر هستند.
بختیار با بیان اینکه طبق آمار اوپک، ایران دومین کشــور مصرف 
کننده گاز جهان است، گفت: ۴۰ میلیون متر مکعب گاز در میامین 
و پتروشیمی ها استفاده می شود که این میزان دو برابر مصرف فاز 
پارس جنوبی است.وی بیان داشت: در معاونت وزارت نیرو شرکت 
ساتا و سانا ادغام و شرکت ساتوا تاسیس شد و این شرکت به عنوان 

متولی انرژی تجدید پذیر در کشور است.

با مسئوالن

فرماندار اصفهان:

 اداره ثبت احوال 
بخش بن رود افتتاح شد

فرماندار اصفهــان در آییــن افتتاح و  بهره برداری از اداره ثبت احوال بخش بن ورزنه
رود با مثبت ارزیابی کردن خدمات نظام در بخش بن رود 
در ســال های اخیر، اظهارکرد: افتتاح و بهره برداری از 
اداره ثبت احــوال بخش بــن رود و دیگــر طرح ها و 
پروژه های مشابه، از جمله اقدامات موثر نظام و دولت در 
سال های اخیر در این بخش بوده که این امر بیانگر توجه 
مســئوالن به مناطق محروم و تــاش در جهت رفع 
مشکات مردم این مناطق است. احمد رضوانی با بیان 
اینکه هنوز تا رسیدن به شــرایط مطلوب فاصله بسیار 
داریم، افزود: با توجه به خشکسالی ها و شرایط موجود در 
اصفهان، با برنامه ریزی دقیق باید نسبت به اولویت بندی 
مسائل و مشکات اقدام و نسبت به رفع آنها تدابیر الزم 
اتخاذ شــود. فرماندار اصفهان با اشــاره بــه اعتبارات 
تخصیص یافته در کمیته برنامه ریزی امسال به بخش 
بن رود، ادامه داد: امسال حدود ۴۰ میلیارد ریال به این 
بخش اختصــاص یافت که باید در ابعــاد مختلف و در 

جهت کاهش مشکات مردم استفاده شود.

کلنگ احداث راه روستایی در 
پشتکوه فریدونشهر بر زمین خورد

راه روســتایی میدانــک دوم تا  پشــندگان واقع در شهرســتان فريدونشهر
فریدونشهر از توابع استان اصفهان به طول ۴8 کیلومتر 
و با کمک خیر راه ساز احداث خواهد شد.آیین کلنگ زنی 
احداث راه روستایی در شهرستان فریدونشهر با حضور 
محمدعلــی طرفه، معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتانداری ، اکبــر ترکی نماینــده مــردم فریدن ، 
 فریدونشــهر و چادگان در مجلس شــورای اسامی، 
حجت ا... غامی مدیر کل راه وشهرسازی و تنی چند از 
مسئولین استانی و شهرســتان برگزار شد. حجت ا... 
غامی مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان ضمن 
ابراز خرسندی از همت و پشــتکار خیر راه ساز جهت 
احداث این مسیر در منطقه محروم پشتکوه فریدونشهر 
گفت: با حضور خیرین راه ســاز، راه برای ایجاد ارتباط 
بین ۲8 روستای واقع در این مسیر به صورت آسفالته 
احداث خواهد شد که این اقدام برای مردم ساکن در این 
منطقه به لحاظ صعب العبور بودن مســیر بسیار حائز 

اهمیت است.

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون گفت: حاشیه پردازی و عدم آینده نگری  تیران و کرون
اعضای شوراهای اسامی شهر و یا روستا نارضایتی آیندگان را به همراه دارد.

 ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از نداشــتن همراهی برخی از اعضای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا با مسئوالن 
وسرمایه گذاران، اظهار داشت: توجه همه جانبه نسبت به اجرای یک پروژه مهم ضروری است و اگر مسئوالن محلی 
همانند اعضای شوراهای اسامی و معتمدین همراه با سرمایه گذاران و مسئوالن دولتی نشود آنگاه پروژه و طرح های 

مهم اجرا نخواهد شد.
وی افزود: اعضای شــوراهای اســامی در هنگام مخالفت های مردم 
در اجرای یک طرح و برنامه باید مردم را آگاه کنند و نباید به حاشــیه 
بپردازند زیرا حاشــیه پردازی و عدم آینده نگری اعضای شــوراهای 

اسامی شهر و یا روستا نارضایتی آیندگان را به همراه دارد.
ابوترابی بر اتحاد و همدلی و کارآفرینی و ایده پردازی برای رفع مشکات 
تاکید کرد و گفت: تحریم ها و رکود اقتصادی با تدبیر و همبســتگی و 
ایده پردازی ها رفع می شــود که طی این چندسال با وجود مشکات 
اقتصادی شاهد اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی بوده ایم. وی گفت: 
وجود ظرفیت های اقتصادی، نیروی انسانی توانمند و مواردی از این قبیل فرصت ارزشمند برای رفع مشکات است 

و نباید همواره به امید بودجه های دولتی باشند . 

نماينده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون:

تحریم ها با همبستگی رفع می شود

مدیرکل میراث فرهنگی کاشان گفت: بخشی از ابزار و  آثار کشف شده در کاوش های محوطه باستانی استرک و کاشان
جوشقان در موزه ملی باغ فین کاشان به نمایش درآمده است.

محسن جاوری اظهارداشــت:پس از به پایان رســیدن فصل نخست 
گمانه زنی در محوطه باستانی جوشــقان و استرک، بقایای ۱8 تدفین 

شامل چندین زن و مرد و ۶ کودک در این محوطه کشف شد.
وی افزود:دو مورد از این اجساد دارای تدفین عادی بود و مابقی به شکل 
تدفین مرده ســوزی متعلق به عصر آهن ۲ یعنی۲8۰۰تا۳۲۰۰سال 

پیش بودند.
مدیرکل میراث فرهنگی کاشان ادامه داد:اطاعات به دست آمده درباره 
محوطه باستانی جوشقان و استرک در کتابی با عنوان »محوطه تدفین 

جوشقان و استراک«منتشرخواهد شد.

رییـس اداره جهـاد کشـاورزی شهرسـتان دهاقـان گفت:  دهاقان  
قنات های این شهرسـتان نیاز به بازسـازی و مرمـت دارند.

امیر صفرپور اظهار داشـت: بهینه سـازی و مدیریت اصولی مصرف آب سبب 
افزایـش راندمان تولید، ایجـاد فرصت های شـغلی و مبارزه با بیـکاری و نیل 
به خودکفایـی مـی شـود . وی با بیـان اینکه سیاسـت هـای کلـی دولت در 
وزارت جهاد کشاورزی و در بخش آب و خاک شـامل، جلوگیری از اتاف آب 
و افزایـش راندمان های آبیاری در سـطح مـزارع، تامین نیـاز آبی محصوالت 
زراعـی و باغـی، افزایـش راندمـان عملکـرد تولیـد در واحـد سـطح، ایجـاد 
فرصت های شـغلی و مبارزه با بیکاری، اسـتفاده بهینه از منابـع آبی و خاکی 
اسـت، افزود: اصلـی ترین هدف مـا جلوگیری از فرسـایش خـاک و حفاظت 
محیط زیسـت و در نهایت تامیـن غذای منطقـه و نیل به خودکفایی اسـت. 

وی  اذعان داشت: این طرح  در سطح ۱۷۰ هکتار، انجام شد.

مديرکل میراث فرهنگی کاشان خبر داد:

نمایش آثارکشف شده 
محوطه استرک وجوشقان 

در موزه ملی باغ فین 

ريیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
دهاقان:

قنات های شهرستان دهاقان 
به بازسازی نیاز دارند

شــهردار گلپایگان گفت: پروژه کارخانه بازیافت، پیشرفت بسیار خوبی داشــته و فاصله زیادی تا 
راه اندازی آن نداریم.

شهردار گلپایگان اظهارکرد:شرکت بازیافت شهرستان های گلپایگان وخوانسار ازسال ۱۳8۲فعالیت خود را آغاز ودر 
سال ۱۳8۶دستگاه های الزم را خریداری کرده و عملیات اجرایی پروژه از سال گذشته به صورت جدی آغاز شده است.

محمدامین جمالی ادامه داد:۵۱درصد سهام این شرکت متعلق به گلپایگان است و ۲۰ درصد شهرداری خوانسار، ۱۱ 
درصد شهرداری گلشهر، هشت درصد شــهرداری گوگد و پنج درصد 
شــرکت تعاونی دهیاری های گلپایگان و پنج درصد شــرکت تعاونی 
دهیاری های خوانسار از شــرکت بازیافت سهم دارند.شهردار گلپایگان 
گفت: پروژه کارخانه بازیافت پیشرفت بسیار خوبی داشته و فاصله زیادی 
تا راه اندازی آن نداریم و سعی ما بر این است که تا چهار ماه آینده تحویل 
زباله را در سایت شرکت داشته باشیم و مشکل بزرگ زیست محیطی و 
تهدید بزرگ محیط زیست را بتوانیم حل کنیم.جمالی افزود: اعتباری 
برای پسماند وارد استان اصفهان شد و به شهرهایی که در حال انجام این 
فعالیت هستند تخصیص یافت و کل اعتبار دریافتی در اختیار شرکت قرار 

داده شد.وی اضافه کرد: در سایتی که برای تولید کمپوست وجود دارد به طور طبیعی شیرآبه ای را داریم که از طریق 
کانالی به حوضچه ای هدایت می شود، این حوضچه ضروری و نیازمند هزینه مالی جهت احداث است.

شهردار گلپايگان خبر داد:

راه اندازی کارخانه بازیافت گلپایگان و خوانسار در آینده ای نزدیک

نماینده مــردم لنجان در مجلس شــورای  لنجان
اسامی گفت: متاسفانه به علت تعلل سازمان 
محیط زیست و شخص رییس سازمان محیط زیست کشور و 
معاون رییس جمهور شهرستان لنجان از حق خود، از درصد 
حق آالیندگی کارخانه سیمان چهار محال و بختیاری محروم 

مانده است.
 در ادامه گزیــده ای از صحبت های »محســن کوهکن« در

 گفت و گو با »ایمنا« را می خوانید: 
 باید توجه داشت جمعیت ما نسبت به جمعیت روستایی، 
به کل جمعیت ۱۵ درصد اســت و اینکه برخی اوقات مطرح 
می شود نگاه مجلس روستا محور باشــد یکی از مسائلی که 
این مهم را به نمایش می گذارد که پرداخت صحیح مالیات بر 

ارزش افزوده به روستاهای کشور است.
  باید به این نکته نیز توجه داشــت که مالکیت فوالد سبا، 
متعلق به فوالد مبارکه بوده که در شهرستان لنجان مستقر 
و مشغول به فعالیت است، اما چندین سال فوالدسبا مالیات 
بر ارزش افــزوده خود را به شهرســتان مبارکه پرداخت می 
کردند که این امر، مســئله ای خاف قانون بوده؛ لذا در سال 
گذشــته پیگیری هــای الزم در این زمینه انجــام گرفت و 
در اداره کل امور دارایی صورت جلســه ای تنظیم شــد که 
 مالیات بر ارزش افزوده فوالد ســبا باید به شهرستان لنجان 

پرداخت شود.
 در ســال های گذشــته زمانی که قوانین بودجه را مورد 
بررسی قرار داده  بودند دســتخوش تغییراتی شد؛ بنابراین 
باید توجه داشت اگر سازمان محیط زیســت کارخانه ای را 

اعم از کارخانه شــخصی و یا دولتی را آالینده اعام کرد این 
کارخانه برای جبران بخشی از این آالیندگی ها باید درصدی 
از فروش محصوالت خود را به شــهرها و روستاهای پیرامون 

خود پرداخت کند.
 زمانی در دهه ۷۰ مراکز استان ها حق آالیندگی را دریافت 
می کردند و همانند پــول توجیبی به هر شــکل که تمایل 
داشتند هزینه کرده و هرازگاهی به شهرستان ها نیز مبلغی را 
پرداخت می کردند از این رو نمایندگان به میدان آمدند و این 

بحث را قانونمند کردند.
 در مقطعی از زمان اعام شــد حق آالیندگی به شهرها و 
روستاهایی پرداخت می شود که کارخانه در حوزه آن مشغول 
به فعالیت است، اما حدود 8 سال بعد بحثی مطرح شد که این 
بحث، بحث کارشناسانه و درستی بود که مواد آالینده وقتی 
به مرز مشترک یک شهرســتان و یا مرز مشترک یک استان 
می رســد توقف نمی کند بلکه به استان و یا شهرستان دیگر 
هم سرایت می کند؛ بنابراین این مسئله مطرح شد چنانچه 
آالیندگی از یک شهرستان به شهرستان دیگر سرایت می کند 
اداره کل محیط زیست هر استان باید درصد آن را مشخص 
کند تا از محل پرداخت حق آالیندگی آن کارخانه درصدی به 
شهرستان دیگر نیز پرداخت شود و اگر آالیندگی از یک استان 
به استان دیگر سرایت می کند ســازمان حفاظت از محیط 

زیست کشور باید میزان آن را تعیین کند.
 کارخانه ذوب آهن درصدی از حــق آالیندگی خود را به 
شهرســتان لنجان پرداخت می کند، اما امروز ذوب آهن به 
مشــکات متعددی برخورد کرده است؛ چراکه این کارخانه 

وام های متعــدد از بانک هــا دریافت کــرده و پرداخت آنها 
به تعویق افتــاده، مالیات های تکلیفی آن بــه اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی معوق شده و بدهی هایی نیز در خصوص 
حق آالیندگی داشته که آنها نیز به تعوق  افتاده؛ بنابراین اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی در نهایت امر در آذر ماه سال ۹۵ 
بدهی های ذوب آهن را به صورت چک دریافت کردند که به 

مرور آنها را وصول کنند.
 حرف شهرداران و شوراهای اسامی شهرستان لنجان که 
صد در صد صحیح و مورد تایید ما نیز هســت این است که 
آقایان در سال گذشته از این محل قانونی پول هایی را دریافت 
کرده اند و در مدت زمانی در حساب ویژه ای بوده و در نهایت 
به خزانه منتقل شده است و این مسئله از کارهای است که ما 
با قدرت پیگیر آن هستیم؛ چراکه تاکید ما بر اجرای صحیح 
قانون است در این راستا با هیچ شخصی رودربایستی نداریم. 
لذا باید گفت گایه شهرداران شهرستان لنجان در خصوص 
عدم پرداخت حق آالیندگی کارخانه ذوب آهن صحیح است 
چراکه هر همسایه باید حق همسایه دیگر را مراعات کند و از 
این جهت ذوب آهن باید ابتدا حق مردم شهرستان لنجان را 

پرداخت کند و در مرحله بعد بدهی آن به خزانه منقل شود.
) با اشــاره به ورود آالیندگی کارخانه سیمان چهار محال 
و بختیاری به شهرســتان لنجان(: در طول یک سال گذشته 
چندین بار مکاتبات متعدد با ســازمان محیط زیست کشور 
صورت گرفته که بعضا نامه ها را بنده خود به رییس سازمان 
محیط زیست کشور و معاون رییس جمهور داده ام و چنانچه 
امروز شما از نتیجه و پاسخ نامه ها اطاعی دارید بنده نیز از 

پاسخ نامه ها مطلع هستم.
 اگــر زمانی مردم می شــنوند کــه در هــر دوره از زمان 
تصدی یک رییــس جمهور، مجلس خیــز گرفته که بعضی 
ازسازمان های تحت نظارت ریاست جمهوری را به وزارت خانه 
تبدیل کنند به دلیل پاسخگویی به مردم و نمایندگان آن هم 

به خاطر چنین رفتارهایی است.
 خانم ابتکار باید بداند، قانون تصویب کرده اســت زمانی 
که یک کارخانه در حاشیه اســتانی دیگر قرار دارد و مواد و 
ذرات آالینده آن کارخانه توســط کارشناسان تایید شده که 
به شهرستان لنجان سرایت می کند شما مکلف هستید این 
مسئله را بررســی کرده که چند درصد از حق آالیندگی این 

کارخانه متعلق به این شهرستان است.
 متاسفانه به علت تعلل ســازمان محیط زیست و شخص 
رییس سازمان محیط زیست کشور و معاون رییس جمهور 
شهرستان لنجان از حق خود، از درصد حق آالیندگی کارخانه 
ســیمان چهار محال و بختیاری محروم مانده است و ما این 

مسئله را با قدرت تمام دنبال می کنیم.

گاليه نماينده مردم لنجان از تعلل سازمان محیط زيست در پرداخت حق آاليندگی به لنجان؛  

خانم ابتکار مکلف است  این مسئله را دنبال کند

قاب روز 

اجرای سیرک بدون حیوانات  در دولت آباد برخوار

امامزاده سیدمحمد)ع( خمینی شهر غبارروبی و
 عطرافشانی شد

مراسم تجلیل از مقام شامخ امامزاده محمود )ع( دولت آباد 
برگزارشد

تقدير از اعضا و فعاالن ستاد نماز جمعه چادگان

گلپايگان
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بهروز امیدی مدیر کل آموزش وپرورش استان گفت: مدرسه ای در زمینی به مساحت هزارو 
500 و زیربنای هزارو 200 متر مربع در شهرستان ســامان و با کمک یک میلیارد و 200 

میلیون تومانی خیران در مدت یکسال ساخته می شود.

آغاز ساخت مدرسه ای توسط خیرین در استان
اخبار

شهرســتان کیار با دارا بودن ۴شــهر، 2بخش و 5۴ روستا و 
جمعیتی نزدیک به 60000نفر و همچنین قابلیت بسیار باالي 
گردشگري، کشاورزي، منابع آبي بسیار مناسب، هواي پاک و 
مردمي قانع و بي آالیش، یکي از شهرستان هاي ۹گانه استان 

چهارمحال و بختیاري است که در قلب این استان قرار دارد.
شهرســتان کیار در واقع ۴راه ارتباطي استان چهارمحال و 
بختیاري اســت به طوري که در این ۴راه جاده هاي ارتباطي 

مهم کشور، به یکدیگر متصل و ترافیک توزیع مي شود.
با وجود همه امکانات و استعدادهاي یاد شده در شهرستان کیار 
اما فقدان یکي از زنجیرهاي عرصه تولید تا مصرف باعث شده 
است شهرستان کیار در سال هاي اخیر با معضلي جدي روبه رو 
شــود به طوري که بیم آن مي رود که این معضل به بحراني 
زیســت محیطي و غیر قابل جبران تبدیل شود و آن مسئله 
موضوع زباله هاي تولیدي در شهرستان کیار بوده که در حال 

تبدیل از مشکل به بحران است.
رییــس اداره حفاظت از محیط زیســت شهرســتان کیار 
درخصوص مسئله زباله ها به کیار بیدار گفت: در حال حاضر 
سیستم جمع آوري زباله در شهرستان کیار، چه در شهرها و 

چه در روستاها، راه اندازي شده است و در شهرها همه روزه و 
در روســتاها حداقل یک هفته یکبار زباله هاي خانگي مردم 
جمع آوري و دفع مي گردد و در واقع چهره حال حاضر شهرها و 
روستاهاي شهرستان کیار، چهره اي عاري از زباله هاي خانگي 
است؛ اما آنچه باعث شــده زباله ها سالمت شهرستان کیار را 
تهدید کند محل دفع یا دفن زباله هاي خانگي شهرستان کیار 
است که در حال تهدید ســالمت آب، خاک، هوا، حیوانات و 

انسان هاست.
مرداني افزود: متاسفانه سالیان سال است که جمع آوري زباله 
در شهرستان کیار به صورت سنتي مرســوم شده و باید این 
سیستم سنتي به سیســتمي به روز و با قابلیت تفکیک زباله 
از مبدأ، تبدیل زباله به کمپوســت یا انرژي و در نهایت دفن 

زباله هاي غیرقابل بازیافت تبدیل شود.
وي در این خصوص گفت: مطالعات اولیــه احداث کارخانه 
بازیافت و تولید کمپوست در شهرستان کیار انجام شده است 
که در صورت فراهم شدن شرایط و تامین اعتبار الزم، این مهم 

اجرایی مي شود.
مدیر عامل تعاوني دهیاران فجر شهرستان کیار درخصوص 

چگونگي جمع آوري و دفع زباله ها در شهرستان کیار به کیار 
بیدار گفت: بر اســاس پژوهش انجام شده در شهرستان کیار 
توسط تعاوني دهیاران فجر شهرستان کیار، میزان زباله تولیدي 
و همچنین نوع زباله هاي خانگي نقاط مختلف بخش مرکزي 
کیار برآورد شده است که به واسطه بافت، سبک زندگي و نوع 
نیازهاي مختلف شهرستان کیار مي توان با کمي اغماض آن را 
به کل این شهرستان تعمیم داد و به این ترتیب برنامه اي جامع 

براي زباله ها در شهرستان کیار اندیشید. 
اصغریان افزود: طبق پژوهش انجام شده چند نکته اساسي را 
در خصوص زباله هاي خانگي در شهرستان کیار باید مدنظر 
قرار داد و ســپس به برنامه ریزي درخصوص مسئله زباله ها 

اقدام کرد.
۱. مهم ترین مسئله عدم تفکیک زباله ها در شهرستان کیار 
اســت. عدم فرهنگ ســازي در خصوص تفکیک زباله ها در 
شهرستان کیار باعث شده یک کیسه زباله حاوي انواع مختلف 
پسماند اعم از قابل بازیافت، قابل تبدیل به کمپوست و غیر قابل 
بازیافت وجود داشته باشد و بر همین اساس اصلي ترین نکته ای 
که باید در مسئله حل زباله ها در شهرستان کیار در نظر گرفت 

تفکیک زباله از مبدأ است.
2.مســئله مهم دیگر در خصوص زباله ها در شهرستان کیار 
محل جمع آوري زباله هایي اســت که از درب منازل اهالي 
شهرها و روستاهاي شهرستان کیار برداشته مي شود و پس از 
انتقال به نقاط خارج از شهرها و روستاها، بدون رعایت کمترین 
استانداردهاي زیســت محیطي در طبیعت رها مي شوند که 
متاسفانه این کار تبعاتی دارد  که در ادامه به آن اشاره می شود:

۱. آب هاي زیر زمیني به واسطه شیرآبه همراه زباله ها که اغلب 
۷0درصد وزن زباله ها را تشکیل مي دهند آلوده شده و به مرور 

زمان آلوده، سمي و غیر قابل استفاده می شوند.
2. وزش باد باعث پراکندگي زباله هاي سبک در فضاي اطراف 

محل هاي دفن زباله مي شود.
۳. آتش سوزي هاي مکرر توسط افراد زباله گرد باعث آلودگي 

هواي اطراف معادن زباله مي شود.
۴.ترکیب مواد مختلف موجود در زباله هاي تفکیک نشــده 
همچون مواد داراي خاصیت بازي و اسیدي، باعث واکنش های 
شدید شیمیایي و به هم خوردن ph آب هاي زیر زمیني مي 

می شود.
5. انباشته شدن انبوهي از زباله در مکان های دفن زباله، عمال 
نابودي آن محل و غیر قابل استفاده شدن زمین را براي سالیان 

سال رقم مي زند.

با مسئوالن

 خسارت زلزله ناغان 
به 350 خانه روستایی

زلزله هشــتم مردادماه ســال جاری بخش ناغان در 
اســتان چهارمحال و بختیاری، به ۳50خانه روستایی 
این بخش خسارت وارد کرده است.  مدیر بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی شهرستان کیارگفت: زلزله به خانه های 
۱5 روســتا در محدوده بخش ناغان ۳0 تا ۱00 درصد 
خسارت وارد کرده است. داور عباسی افزود: بنیاد مسکن 
به خانوارهایی که منزل مســکونی آنان کامل تخریب 
شده و قابل اسکان نباشد، 200 میلیون ریال تسهیالت 
با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۱5 ســاله پرداخت 
می کند. وی گفت: به خانوارهایی نیز که منازل مسکونی 
آنان دچار خســارت جزئی شده اســت، بنیاد مسکن 
تسهیالت قرض الحسنه تعمیر منزل پرداخت می کند.

عباســی افــزود: ماشــین آالت بنیاد مســکن آماده 
آواربــرداری منازل تخریب شــده اســت. زلزله ای به 
بزرگی پنج ریشتر ساعت ۱۹:20 هشتم مرداد در عمق 
۱0 کیلومتری زمیــن، بخش ناغان شهرســتان کیار 
چهارمحال و بختیاری را لرزاند. همچنین پس لرزه ای به 
بزرگی ۳/5ریشتر در ساعت 20:2۷و به عمق ۱0کیلومتر 
همان شــب این بخش را لرزاند. شدیدترین زمین لرزه 
استان چهارمحال وبختیاری در ۱۷  فروردین ۱۳56 به 
بزرگی شش و نیم دهم درجه در مقیاس Mw )ریشتر( 
در شهر ناغان رخ داد که تعدادی از ساکنان این منطقه 

در آن زمین لرزه جان خود را از دست دادند.

موفقیت جنگلبان چهارمحالی 
درجشنواره روز جنگلبان

جنگلبان چهارمحال و بختیاری درنخستین جشنواره 
روز جنگلبان رتبه برتر را کسب کرد.

مدیر کل منابع طبیعی اســتان گفت: این جشنواره به 
مناســبت روز بین المللی جنگلبان برگزار شد و پرویز 
عســگریان در بخش فیلم موبایل جنگلبان به عنوان 

جنگلبان نمونه کشوری انتخاب شد. 
علی محمدی مقدم افزود: در این جشــنواره از سوی 
رییس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و 
دبیرخانه جشنواره، از هشت جنگلبان برگزیده، تجلیل 
و با اهدای لوح، از خدمات آنان در حفاظت و پاسداری از 

عرصه های منابع طبیعی کشور تقدیر شد. 
وی افزود: آگاه ســازی و معطوف کردن اذهان عمومی 
به مقام، جایگاه و سختی های شغل جنگلبان، از اهداف 

برگزاری این جشنواره است.

بحران زیست محیطی در کمین قلب استان چهارمحال و بختیاری؛

حفظ سالمت کیار در گرو دفع استاندارد زباله ها

محققان بروجنی، دستگاه شبیه ساز 
جوشکاری برق ساختند

طراح دستگاه شبیه ساز جوشکاری برق گفت: این دستگاه وسیله 
ای برای ارائــه آموزش های عملی به کارآموزان جوشــکاری برق 

است. 
فرزانه پور افزود: تمرین عملیات جوشــکاری در شــبیه ساز، در 
مقایسه با جوشــکاری واقعی، ارزان تر بوده و به دلیل عدم وجود 
خطر تشعشع، شوک الکتریکی و سوختگی، دارای ضریب ایمنی 
بیشتری است و اقدامی به منظور توسعه توان آموزشی در فضای 

مجازی با کلیه استانداردهای فضای واقعی است.
رییس دانشــکده فنی و حرفه ای بروجن گفت: این دستگاه را می 
توان برای کســب تجربه علمی و تعیین پارامترهای جوشــکاری 
 در مواردی که جوشــکار تجربه الزم را ندارد نیز مورد اســتفاده 

قرار داد.
تبریزیان افزود: از جمله آثار تولید و استفاده از دستگاه شبیه ساز 
جوش، می توان به ایجاد اشتغال، آموزش ارزان و ایمن جوشکاری 
در سطوح مبتدی تا حرفه ای، آموزش طراحی جوشکاری و اصول و 
مبانی علمی استاندارد آن و ایجاد زمینه اشتغال در جهت گسترش 

فناوری جوشکاری اشاره کرد.
وی گفت: دســتیابی به دانش فنی طراحی دســتگاه شبیه ساز 
جوشکاری برق، تدوین اســتانداردهای مربوطه و ساخت دستگاه 
شبیه ســاز جوش با قابلیت هایی نظیر ایجاد صــوت و اخطار به 
کارآموز در صورت نامناســب بودن طول قــوس، ایجاد گزارش 
الکترونیکی و تخصیص نمره، محاســبه عمق نفوذ جوش، ایجاد 
صدای شبیه سازی شده جوشــکاری در حین انجام کار، توانایی 
مقایسه کاربرهای مختلف و محاســبه زمان جوشکاری، از جمله 

مهم ترین دستاوردهای مهم این طرح علمی است.

کشف 33 قطعه سهره در استان 
چهارمحال و بختیاری

۳۳ قطعه ســهره از متخلفان زنــده گیری پرندگان در اســتان 
چهارمحال و بختیاری کشف و ضبط شد.

مدیر کل محیط زیســت اســتان گفت: ماموران یــگان حفاظت 
درجریان گشــت و کنترل، موفق به شناسایی و دستگیری دونفر 

متخلف صید و زنده گیری پرنده در شهرستان کوهرنگ شدند.
شــهرام احمدی افزود: در اقدامی دیگر نیز فردی متخلف که در 
اراضی باغات شهرســتان اردل اقدام به زنده گیری این پرندگان 
می کرد با هوشیاری ماموران یگان حفاظت محیط زیست دستگیر 
شد. به گفته وی، از این متخلفان عالوه بر ادوات غیرمجاز صید، ۳۳  

قطعه سهره کشف و ضبط شد.
مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری  گفت: غالبا پرنده 
سهره  برای فروش زنده گیری می شود که این پرندگان با دستور 

قضائی توسط محیط بانان به زیستگاهشان بازگشتند.
شهرام احمدی افزود: سه متخلف زنده گیری پرندگان، دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.
سهره، پرنده ای از خانواده پرندگان دانه خوار و حشره خوار با منقاری 
کوتاه، مخروطی وقوی و پر و بالی رنگارنگ بوده و زیستگاه آن عمدتا 

شامل مناطق جنگلی و کوهستانی و سرسبز است.

مفاد آرا
5/283  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود 
و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شــود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 1291 فرعی از 1 اصلی

1- رای شماره 13966030200802042- 96/04/18 مهرالسادات مدرس مطلق 
فرزند محمدباقر سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از ساختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه – دویستم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
1291 فرعی انتقال عادی ازطرف محمد جعفر تقدیســی نســبت به یک یکصد و 
پنجاهم سهم مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک یکصد و بیستم سهم مشاع از 

72 سهم ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
2- رای شماره 13966030200802043- 96/04/18- محمدرضا کریمی فرزند 
حیدرعلی یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه - چهارصدم مشاع از 72 سهم ششدانگ پالک 
1291 فرعی انتقال عادی از طرف محمدجعفر تقدیسی نسبت به یک سیصدم سهم 
مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک دویســت و چهلم سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
3- رای شــماره 13966030200802044- 96/04/18- اصغر عشــقی فرزند 
قربانعلی یک دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ قسمتی از ســاختمان پزشکی سینا 
مفروزی از پالک 1291 فرعی از 1 اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 1/61 مترمربع 
که به انضمام ششدانگ پالک های 8285 و 5848 فرعی جمعًا تشکیل ساختمان 
پزشکی سینا را داده است در ازای سه – چهارصدم سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ 
پالک 1291 فرعی انتقال عادی از طرف محمد جعفر تقدیسی نسبت به یک سیصدم 
سهم مشاع و حبیب اله سخایی نسبت به یک دویست و چهلم سهم مشاع از 72 سهم 

ششدانگ پالک 1291 فرعی. 
اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا.

 تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/29 

م الف: 395
مفاد آرا

5/305  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود 
و اصفهان امروز چاپ اصفهان آگهی می شــود تا در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
شماره 13645 و 14840 فرعی از 2 اصلی فضل آباد

1- رای شماره 139660302008001500- 96/03/31- محمدرضا فخاری فرزند 
رحمت اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 13645 که قباًل 1119 باقیمانده 
بوده و 14840 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 201/64 مترمربع. 

اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/05/29 

م الف: 397
فقدان سند مالکیت

5/284 شماره صادره: 1396/09/396170- 1396/5/8 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک شــماره 85 فرعی از 117 اصلی که در صفحه 112 دفتر 252 بنام 
عیسی حق شناس ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده که مع الواسطه و به موجب سند 
شماره 83224  79/8/2 دفتر 4 شهرضا تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
فوق به پریســا افتخار طلب انتقال گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 960903661413111 - 96/5/7 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره 10073 - 96/5/5 گواهی دفترخانه 303 شهرضا 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/ سرقت/ سهل انگاری 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای پالک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به اســتناد 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: 392 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا)232 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/285 شماره صادره: 1396/09/396195- 1396/5/8 نظر به اینکه سند مالکیت 
تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شــماره 85 فرعی از 117 اصلی که در 
صفحه 526 دفتر 405 دفتر امالک بنام زهره دشــتبان ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده که به موجب سند شماره 16188  84/2/10  دفتر 3 شهرضا تمامت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک فوق به پریسا افتخار طلب انتقال گردیده اینک نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 960903661413111 - 96/5/7 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 10073 - 96/5/5 گواهی 
دفترخانه 303 شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/ 
سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنای پالک 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: 393 اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا)235 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/331 شــماره صــادره: 1396/09/396084- 1396/5/8 نظر به اینکه ســند 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 1735 فرعی از 2 اصلی 
که در صفحه 523 دفتر 246 بنام عبدالعلی پورغالم ثبت و ســند صادر و تســلیم 
گردیده ســپس بموجب اســناد متعددی مقداری از مالکیت خود را بــه افراد غیر 
واگذار نموده که نهایتا مقدار 133 سهم مشــاع از 3169 سهم ششدانگ پالکهای 
9649 و 1735 باقیمانده که به شــماره های 13737 و 13736 تبدیل گردیده در 
ســهم وی واقع گردیده که اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
960903661413492 - 96/5/7 انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 98049 - 96/5/7 بگواهی دفترخانه 3 شهرضا رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجائی/ ســرقت/ سهل انگاری مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای پالک 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 نســبت 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: 401 اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرضا)253 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/333 در خصوص پرونده کالسه 960495 ش 5  خواهان الهه حاجی عبدالرحمانی 
دادخواستی به طرفیت مهدی کوهزادی گندمانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه شنبه 1396/6/25 ســاعت 9:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شــیخ صدوق شمالی نیکبخت 
چهارراه وکال شورای حل اختالف اصفهان شــهدای مدافع حرم شعبه 5 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 14299 شعبه پنجم شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()107 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/334 در خصوص پرونده کالسه 96-399 خواهان امین اخوان شریف با وکالت 
آقای شریفی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عبدالحمید محمدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/25 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشــانی هشت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14320 
شعبه 52 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع شماره سه( )113 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106805100057 ابالغنامــه: شــماره   5 /335
پرونده:9609986805100220 شماره بایگانی شــعبه:960220 ابالغ شوندگان 
حقیقی: 1- حمیدرضا خیری 2- رضا قیصری تاریخ حضور:1396/06/21 سه شنبه 

ساعت: 8/30 محل حضور: اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خیابان 
آتشگاه و میرزا طاهر مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف در خصوص دعوی 
راهسازان زاینده رود به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:14362 شعبه 51 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 

شماره 3()72 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/336 در خصوص پرونده کالسه 960252 ش 5  خواهان احمد هاشمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حســام میری فرزند حبیب اله تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 1396/06/20  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14285 
شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو()115 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/337 در خصوص پرونده کالسه 960291 خواهان اکبر چابک دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت محمد مشتاقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
96/6/21 ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 14363 شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره یک()113 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/338 در خصوص پرونده کالسه 95- 1137 خواهان حسن آقاجانی با وکالت آقای 
مجید قضاوی دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت 1- داود زارعی 2- رسول اکرمی 
3- علی آرامون تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 96/06/21  ساعت 
17/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان چهارراه شیخ صدوق چهار راه 
وکال مجتمع شماره 2 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:14277 شــعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )115 

کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/339 در خصوص پرونده کالســه 96-414 خواهان محمود نقدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حمید پارســی 2- امید کاظمی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/6/22 ســاعت 8صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی هشت بهشت شرقی بعد از چهار 
راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شــماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:14280 
 شعبه 52 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شماره سه( 

)111 کلمه، یک کادر(

زباله هاي خانگي شهرستان کیار به دلیل جمع آوري سنتي و با حجمي رو به رشد در حال تهدید سالمت 
اکوسیستم شهرستان کیار هستند.
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اخباريادداشت

محیط زيست

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: بهزیستی از مراکز نگهداری و مراقبت 
»اوتیسم« حمایت می کند. انوشیروان محســنی بندپی در مراسم افتتاح 
ساختمان اداری آسایشگاه کهریزک، طی سخنانی با بیان اینکه قدردانی از 
همه نیکوکاران جزو وظایف ماست، گفت: امروز خیر جمعی و انجام امور خیر، 
در موسسات خیریه معنا پیدا کرده و مردم برای این موسسات نذر می کنند. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این آسایشگاه می توانیم به 
خوبی نیروهای متخصص برای دوره های مراقبت از سالمندان و یا معلوالن 

جسمی- حرکتی تربیت کنیم.
وی سپس به راه اندازی مرکز نگهداری و مراقبت »اوتیسم« در کشور اشاره 
کرد و گفت: از راه اندازی این مرکز  استقبال می کنم، باید سعی کنیم از بدو 
تولد، مراقب کودکان مبتال به اوتیسم باشیم؛ چرا که از این طریق احتمال 

بازگشت آنها به جامعه بسیار بیشتر خواهد بود.

شرایط مشروط به کارگیری 
بازنشستگان فرهنگی

حمایت بهزیستی از مراکز 
نگهداری  »اوتیسم« 

معاون توسعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
امکان استفاده از نیروی فرهنگی بازنشســته را نداریم، شرایط مشروط به 

کارگیری بازنشستگان فرهنگی را تشریح کرد.
حســین فرزانه درباره  جبران کمبود نیروی انســانی در وزارت آموزش و 
پرورش اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی را از طریق مدارس مشارکتی در 
مناطق محروم، استفاده از افرادی که در مرز بازنشستگی هستند و استفاده 

از نیروی حق التدریس جبران خواهیم کرد.
وی افزود: اکثر کمبود نیروی انسانی مربوط به مناطق محروم است و باید 
برای این مناطق معلم تامین کنیم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش تصریح کرد: نمی توانیم از نیروهای بازنشسته استفاده کنیم 
و برگشت به کار با به کارگیری تفاوت دارد. طبق قانون بازنشسته ها نمی 

توانند دوباره برای تدریس اقدام کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان:

دختران، قربانیان اصلی 
فضای مجازی هستند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ارتباط های نامتعارف و رد و بدل کردن تصاویر خصوصی باعث اغفال دختران و سوءاستفاده از آنها شده و می تواند 
صدمات جبران ناپذیر روانی و عاطفی برای آنان داشته باشد. سرهنگ جهانگیر کریمی اظهار کرد: یک قاعده کلی به ما می گوید که دختران در برابر دشواری های زندگی 

نسبت به سایر افراد جامعه آسیب پذیرتر هستند ؛ بنابراین باید از حمایت های بیشتر نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده برخوردار باشند.
وی یکی از دشــواری های زندگی دختران را وجود نگاه جنسیتی در برخی خانواده ها عنوان کرد و افزود: متاســفانه هنوز نگاه تبعیض آمیز نسبت به دختران در برخی از 

خانواده های سنتی وجود دارد و همین عامل سبب بروز آسیب های روانی جدی در آنان را فراهم می کند.
این مقام مسئول اضافه کرد: تحقیقات و یافته های ما حاکی از آن است که دخترانی که با سختگیری های بیجا و غیر مسئوالنه و افراطی روبه رو هستند به شدت در معرض 

آسیب قرار دارند و عامل بسیاری از کج رفتاری ها در این قشر را منجر می شود.

رییس ســازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های 
مردمی و خانــواده گفت: مدارس هیئــت امنایی که مجوز 
از شــورای آموزش و پرورش نداشــته باشــند و از اولیای 
دانش آموزان، وجوهی با عنوان »شــهریه« دریافت کنند، 
از وضعیت هیئت امنایی خارج شــده و به حالت عادی باز 

می گردند.
مرضیه گرد بابیان اینکه ما به دنبــال بازگرداندن مدارس 
هیئت امنایی به جایگاه اصلی هستیم، اظهار کرد: مشاهده 
شــده در برخی از این مــدارس از عنوان اخذ »شــهریه« 
استفاده کرده و ثبت نام دانش آموزان را مشروط به پرداخت 

شهریه دانسته اند.
وی از ادارات کل و مدیران آموزش و پرورش خواســت بر 
فرآیند صدور مجوز مدارس هیئت امنایی نظارت بیشتری 
داشته باشــند و درصورت مشــاهده تخلف، تابلوی هیئت 
امنایی از مدارس فاقد مجوز حذف شده و مدرسه به حالت 

عادی بازگردد.
رییس ســازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های 
مردمی و خانواده خاطرنشــان کرد: مدارس هیئت امنایی 
باید ابتدا یک ســال فعالیت کنند و سپس موافقت اصولی 
آنها تبدیل به موافقت دائم شود ؛ بنابراین اگر مدارسی فاقد 
شرایط الزم باشــند هیئت امنایی بودن آنها بی معناست و 
استفاده از این گونه نام ها باعث سردرگمی خانواده ها خواهد 

شد. گرد با اشاره به اینکه اگر انجمن اولیا و مربیان در مدارس 
فعال شده و مسائل و مشکالت را صادقانه با خانواده ها مطرح 
کنند، کمک های داوطلبانه بیشتر خواهد شد، اضافه کرد: 
باید توجه کرد که وجه دریافتــی از اولیا صرفا برای همان 
مدرسه هزینه می شــود و هیئت امنا حق خرج پول را در 

جای دیگر ندارند.
گفتنی است؛ براســاس آمار ســال تحصیلی ۹۶ - ۹۵، از 
حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز که در ۱۰۷ هزار 
مدرسه سراسرکشور درس می خوانند، تعداد ۹۰۲ هزار و 
۶۴۵ نفر در دو هزار و ۹۶۷ مدرســه هیئت امنایی مشغول 

به تحصیل بوده اند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درخصوص احتمال 
سقف دار شدن خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان 
گفت: هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و بررسی 

کارشناسی  روی آن صورت نگرفته است.
مهدی درخشان همچنین درباره احتمال سقف دار شدن 
خدمات درمانی تامین اجتماعی اظهار کرد: این موضوع 
پیشنهاد وزارت بهداشت بود که در بخش سرپایی سقفی 
برای مراجعین تعیین شــود، اما هنــوز روی این برنامه 
کار کارشناســی صورت نگرفته اســت. وی افزود: هنوز 
زیرساختی هم برای عملیاتی شدن این برنامه مهیا نشده و 
راهکار اجرایی مشخصی ندارد و باید بررسی بیشتری روی 
آن انجام شود. به هر روی هنوز تصمیمی در این خصوص 
اتخاذ نشده است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه امروز بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان 
معتقدند که باید به ســمت نظام ارجاع و پزشک خانواده 
برویم و برای میزان مراجعه و نحوه مراجعه به متخصصان 
محدودیت هایی در نظر بگیریم عنوان کرد: هر محدودیتی 
بد نیست و علت اصرار بر اســتقرار  نظام ارجاع استفاده 
درســت و بجا از خدمات درمانی است. در واقع یک هدف 

مهم راهنمایی درست بیماران در کانال های ارجاع است.
درخشان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۴۲ میلیون 
بیمه شــده تامین اجتماعی از خدمات درمانی استفاده 

می کنند عنوان کرد: بخشی از خدمات ما از طریق مراکز 
ملکی متعلق به خود سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود 
و در این مراکز کلیه خدمات رایگان هستند. بخش دیگری 
از خدمات نیز از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد دولتی و 
خصوصی ارائه می شود و بیمار با در دست داشتن دفترچه 
بیمه خود به مراکز درمانی مراجعه و با پرداخت فرانشیز 
معینی، خدمات دریافت می کند. وی افزود: سازمان تامین 
اجتماعی دارای ۲۸۴ مرکز ســرپایی اعــم از کلینیک و 
پاراکلینیک است و ۷۷ بیمارستان دارد. در بخش غیرملکی 
مجموعا با ۴۶ هزار و ۵۴۹ مرکز درمانی، درمانگاه، پزشک، 

داروخانه، آزمایشگاه و بیمارستان طرف قرارداد هستیم.

توضیحات معاون سازمان تامین اجتماعی درباره »سقف دار شدن خدمات درمانی« 

مشغول بررسی هستیم

با مسئوالنآموزش وپرورش

ريیس سازمان مدارس غیردولتی وتوسعه مشارکت های مردمی وخانواده:

مدارس فاقد مجوز و شهریه بگیر، از وضعیت هیئت امنایی خارج می شوند

محمدحســن قائدیها بیان می کند: امروزه  داشــتن ســواد 
خواندن و نوشتن و حتی مدرک دانشگاهی بدون پارامترهای 
فوق، سواد محسوب نمی شــود. بر این اساس در کالس های 
 ICDL  انتقال، ۵ منطقه و ناحیه را برای اجرای آموزش های
هماهنگ ســازی کردیم. در ۱۷ منطقه طــرح افزایش نرخ 
باسوادی را پیاده کردیم و گروه ها و اتاق فکری برای توسعه و 

بهبود کار شکل گرفت.
میانگین سواد استان، ۹8 درصد است

از نظر شاخص ها و درصد میانگین سواد در کشور ۹۷ و میانگین 
سواد استان اصفهان ۹۸ درصد اســت؛ این در حالی است که 
معاون آموزش سوادآموزی اســتان اصفهان می گوید: یکی از 
بهترین شاخصه های ارزیابی کشــورها میزان سواد آن کشور 
است و در ظرفیت های جهانی، کشــوری می تواند این ادعا را 

داشته باشد که زمینه سواد در آن کشور مهیا باشد.
بهمن امید قائمی تاکید می کند: در مسائل اجتماعی بحث اول 
مطرح شدن آسیب هاست که وابسته به باسواد بودن و دانایی 
جامعه است. در مسائل سیاسی و فرهنگی هم سواد نخستین 
اولویت اســت که در هر جامعه ای وجــود دارد. اوایل انقالب 
درصد باسوادی در کشور ۵۰ درصد بوده و امروز به یاری خدا 
با تالش های نهضت سوادآموزی کشور این رقم به ۹۷ درصد 

رسیده است.
وی تصریح می کند: در کشور ۶ اســتان از نظر باسوادی برتر 
هستند و استان اصفهان سومین اســتان برتر و باسواد کشور 
است، از نظر شــاخص ها و درصد میانگین سواد در کشور ۹۷ 

درصد و میانگین سواد استان اصفهان ۹۸ درصد است.
معاون آموزش سوادآموزی استان اصفهان توضیح می دهد: یکی 
از اهداف تشکیل یونسکو بحث سواد رسانه ای بوده و اولین و 

مهم ترین اولویت یونسکو سواد و سوادآموزی است.
هدف سوادآموزی در جامعه سنین ۱۰ تا ۴۹ سال   

است
وی اظهار می کند: هدف ســوادآموزی در جامعه سنین بین 
۱۰ تا ۴۹ سال است، اکنون کودکان کار ۱۰ تا ۲۰ سال درگیر 
مشکالت اقتصادی را داریم که مدرسه را رها کرده اند و مشغول 
به کارند، جامعه هدف ما همین کودکان ۱۰ تا ۲۰ سال هستند.

امیدقائمی با اشــاره به اینکه طی چند ســال گذشته بیش 
از ۳۰ هزار نفر در ســه دوره ســوادآموزی، انتقال و تحکیم 
آموزش دیده اند، می گوید: گســتردگی ســوادآموزی فقط 
در روســتاها نیســت، در جامعه شــهری در نواحــی ۲ و ۳ 
اصفهان و شهرســتان های اطراف تراکم جمعیتی بســیاری 
داریم، اســتان اصفهان به دلیل همجواری با ۹ اســتان دیگر 

 مهاجرت از استان ها را دارد و این امر نیاز به فعالیت بیشتری 
دارد.به گفته معاون آموزش ســوادآموزی استان اصفهان در 
دولت الکترونیک راه اندازی ۹ مرکز یادگیری محلی را در استان 
داشته ایم و امسال اســتان اصفهان با برخورداری از سهمیه 
بیشتر در ۵ منطقه استان و در نواحی ۴، ۵ و ۶ و شهرستان های 
خمینی شهر و کاشــان دوره های ICDL  را برای سوادآموزی 

اجرا کرد.
جذب 8۵۰۰ نفر در سه دوره سوادآموزی

چنانچه نگاهی به کشورهایی که در سطح سواد ۱۰۰ درصدی 
یا نزدیک به آن داشته باشیم درمی یابیم که بیشتر این کشورها 
توسعه آموزشــی را در صدر برنامه های خود قرار داده اند و با 
یک برنامه منسجم به این مهم دســت پیدا کرده اند. در این 
میان، فنالند، آندورا، گرینلند )دانمارک(، گرجســتان، نروژ، 
لوکزامبورگ با ۱۰۰ درصد باسواد در صدر قرار دارند و پس از 
آنها استونی، لهستان و لیتوانی پوشش ۹۹/۸ درصدی جمعیت 

باسواد را دارند.
امروز ایده آل های رشد و توسعه یک کشور، بیانگر این واقعیت 
است که برای رسیدن به توسعه پایدار، باید بسیار فراتر از کسب 

مهارت های سواد خواندن و نوشتن پیش رفت.
این در حالی اســت که معاون آموزش ســوادآموزی استان 
اصفهان اذعان می کند: امســال بیش از ۸۵۰۰ نفر در ســه 
دوره ســوادآموزی اول تــا ســوم ابتدایــی و دوره انتقال از 
چهارم و ششــم جذب شــدند و این افراد بــا گذراندن این 
 دوره ها می تواننــد ادامه تحصیــل داده و بــه دوره تحکیم 

بپیوندند.
وی با ابراز امیدواری اظهار می کند: خوشــبختانه نســبت به 
ســال های قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد جذب بیشــتر بوده و امسال 

هدف گذاری ۱۰ هزار نفر را در بر گرفته است.
معاون آموزش ســوادآموزی استان اصفهان در مورد تحصیل 
اتباع خارجی نیــز بیان می کند: تحصیــل ۸۰۰ نفر اتباع در 
سوادآموزی جای خرسندی است. امسال ۸۰۰ نفر سهمیه اتباع 
را داشته ایم که این میزان برای سال آینده تا یک هزار و ۵۰۰ نفر 
نیز قابل افزایش است و در نظام جمهوری اسالمی ایران عالوه 
بر این که بحث سواد را برای شهروندان اساسی می دانیم، این 
امر را برای اتباعی که در ایران زندگی می کنند هم فراهم کردیم 

تا از سواد برخوردار شوند.
اســتان اصفهان با دارا بودن ۹۸ درصد باسواد در سطح کشور 
جزو سه استان برتر در این زمینه اســت. اکثر مناطق استان 
اصفهان باسواد هســتند و در برخی از شهرستان های استان 
اصفهان از جمله سمیرم، زرین شهر، فریدونشهر و فالورجان 
به دلیل مهاجرت پذیری و همچنیــن وجود کودکان کار آمار 
بی ســوادی بیش از دیگر مناطق است. امســال اجرای طرح 
آموزش اولیا در مدارس اســتان در دستور کار بوده است و در 
استان اصفهان مدیران مدارس و آموزشگاه ها همکاری خوبی 
در شناسایی اولیای بی سواد داشتند؛ همچنین در سال جاری 
سهمیه آموزش اتباع بیگانه در استان اصفهان در روند برنامه ها 

بوده است.

با پیگیری فرماندار اصفهان صورت پذیرفت
با پیگیری فرمانــدار اصفهان، ۱۳۰ تخت برقی برای جانبــازان مرکز فرهنگی 

توانبخشی شهید مطهری اصفهان تهیه شد.  اشتغال؛ مهم ترین مانع جوانان 
برای زندگی سالم

معاون فرهنگــی و امور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
 اصفهان گفت: با طرح جامع ســاماندهی امور جوانان، توانســتیم 
۲۷ صدم از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده را به وزارت ورزش وجوانان 
اختصاص دهیم. حســین زیبایی در حاشیه نشســت با مسئوالن 
شهرستان آران وبیدگل اظهار کرد: برای امور جوانان در زمینه های 
تندرستی، خانه های جوانان، ازدواج واشتغال جوانان با اعتبار مالیات بر 
ارزش افزوده طرح های خوبی در نظر گرفته شده است. وی به تشریح 
برنامه اختصاصی برای جوانان پرداخت و افزود: از این ۲۷ صدم درصد، 
۱۰ درصد برای ساخت جاده تندرستی البته با همکاری شهرداری ها، 
۴۰ درصد برای ســاخت خانه های جوانان و ۵۰ درصد برای ازدواج 
و اشــتغال نســل جوان درنظر گرفته شده اســت.معاون فرهنگی 
وامورجوانان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان افزود: تاکنون 
بیش از ۶۰ مورد متقاضی از شهرستان آران و بیدگل در سامانه ثبت 
تقاضا و صدور اعتبارنامه تخصصی )سازمان های مردم نهاد جوانان( 
ثبت نام کرده اند واین نشانگر اهمیت قشر جوان است. وی گفت: سعی 
کنیم موانع جوانان برای زندگی سالم را که مهم ترین آن اشتغال است 
با تالش مسئوالن و همت و همراهی مردم رفع کنیم و برای ازدواج این 

قشر اقدامی جهادی صورت دهیم.

در نشست کمیته استانی مراکز درمانی هالل احمر اصفهان 
مطرح شد:

 اهمیت وجود مراکز درمانی و 
توانبخشی و ارائه خدمات به بیماران

معاون بهداشت، درمان و توانبخشــی جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از برگزاری نشست کمیته اســتانی توسعه مراکز درمانی و 

توانبخشی هالل احمر استان اصفهان و اهمیت این مراکز خبر داد.
 محمد علیزاده تصریح کــرد: در این جلســه مدیرعامل جمعیت 
اســتان با اشــاره به اهمیت وجود مراکز درمانی و توانبخشی و ارائه 
خدمات به بیماران، بر مطالعه کارشناســی و دقیــق در این زمینه 
تاکید و خاطرنشــان کرد : در توســعه و گســترش ایــن مراکز در 
استان بســیاری از عوامل از جمله نیاز مردم و امکانات موجود  مورد 
توجه قرار گیرند. علیزاده در ادامه افــزود: در این کمیته همچنین 
دستورالعمل به کارگیری نیروی انســانی و راه اندازی مراکز جدید، 
 بررســی فرآیندهــای افزایش در آمد، معرفی بســتر نــرم افزاری

 share point برای سایر بخش های جمعیت هالل احمر استان و نیز 
مسائل و مشکالت اجرایی موجود و نحوه مرتفع کردن آن مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان در پایان اظهار داشت: درمانگاه تخصصی 
ویژه بیماران جسمی و حرکتی شامل متخصصان طب فیزیکی و توان 
بخشــی، ارتوپدی، مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی و بخش های 
مشاوره روان شناسی و مشاوره تغذیه در شهر اصفهان همه روزه آماده 

خدمت رسانی به مراجعین است.

اعزام نخستین گروه زنان سرپرست 
خانوار به عتبات عالیات

۱۶۰زن سرپرست خانوار استان اصفهان به عتبات عالیات اعزام شدند. 
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره(اســتان اصفهان 
گفت :با کمک خیران نیک اندیش اســتان اصفهان وبه منظور ارج 
نهادن به خانواده های نیازمند و تقویــت باورهای دینی مددجویان 

تحت پوشش ،۱۶۰زن سرپرست خانوار در قالب چهار کاروان ۴۰نفره 
به عتبات عالیات اعزام شدند. کریم زارع هزینه اعزام این زنان را یک 
میلیارد و ۲۸۰میلیون ریال اعالم کرد و افزود :این زنان آسیب پذیر از 
مناطق محروم غرب استان، شهر هرند و جرقویه به این سفر زیارتی 
اعزام شدند.وی با بیان اینکه این نخســتین کاروان زیارتی کمیته 
امداد به عتبات عالیات است گفت : برگزاری اردوهای زیارتی زمینه 
 شکوفایی، رشد و تعالی خانواده های تحت پوشش این نهاد را فراهم 

می کند.

سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
در اطالعیه ای اعالم کرد:  

دستگیری یکی از لیدرهای اصلی 
عرفان حلقه در اصفهان

یکی از لیدرهای اصلی »عرفان حلقه« و ۱۱ نفر از اعضای این گروه 
توسط اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اصفهان دستگیر 
شدند.سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در 
اطالعیه ای اعالم کرد: در ادامه برخورد قاطع اطالعات سپاه پاسداران 
با عرفان های دروغین و جریان های منحرف در سطح استان اصفهان، 
یکی از لیدرهای اصلی عرفان کاذب حلقه به همراه ۱۱ نفر از اعضای 

این گروه ، در کالن شهر اصفهان دستگیر شدند.
ســربازان گمنام امام زمان )عج( با چشــمان تیزبین خود برگزاری 
کالس های این جریان منحط در اصفهان را رصد و طی هماهنگی با 

مقام قضائی یکی دیگر از گروه های عرفان حلقه متالشی شد.
در این عملیات به همراه دستگیرشدگان این عرفان نوظهور، اسناد 
انبوه و حائز اهمیتی از افراد این فرقه ضاله در استان اصفهان کشف 
و ضبط شــد.»عرفان حلقه« که با نام »شعور کیهانی« نیز شناخته 
می شــود با ادعاهای واهی همچون فرا درمانــی، درمان بیماری ها، 
شفابخشی، جاذبه درمان و تشعشع دفاعی عده ای از افراد جامعه را 

به سوی خود جذب و سبب انحراف عقیدتی آنها می شوند.
تلقینات بیان شده از سوی فرقه منحرف و ضاله عرفان حلقه، باعث 
آسیب  های روحی، روانی، سست شــدن اعتقادات دینی و فروپاشی 
برخی از خانواده های آسیب دیدگان می شود. سازمان اطالعات سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان از مردم فهیم خواست تا ضمن 
باال بردن هوشیاری خود در برابر فعاالن عرفان های نوظهور، هرگونه 
کالس ، تجمع و فعالیت های این گونه فرقه های منحرف را از طریق 

شماره ۱۱۴ گزارش دهند.

میانگین سواد استان باالتر از میانگین کشوری؛

 زنده گیري و رهاسازياصفهان؛ جزو سه استان برتر سوادآموزی
 یك روباه در فالورجان

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فالورجان، بر اساس خبر و اطالع رساني رسیده توسط 
مالک یکي از واحدهاي دامداري مبني بر محبوس شدن 
یک قالده روباه در قفس ماکیان، ماموران اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان فالورجان به محل اعزام شدند 

و به بررسي موضوع پرداختند.
 به دلیل اطالع همزمان به آتش نشاني توسط مسئول 
دامداري، نیروهاي آتش نشاني نیز به محل رسیدند و با 
همکاري و تعامل، جانور مذکور زنده گیري شده و براي 

رهاسازي در اختیار ماموران این اداره قرار گرفت.
پس از معاینه، تیمارداري، نگهداري و تغذیه از صحت و 
سالمتي کامل روباه براي بازگشت به طبیعت اطمینان 
حاصل شــد و در  زیســتگاه هاي طبیعي شهرستان 
فالورجان رهاســازي شــد. روبــاه معمولــي یکي از 
معروف ترین گونه هاي حیات وحش در جهان اســت 
 که بیشترین پراکندگي ها را در بین تمامي پستانداران 
دارد. این جانور که از خانواده ســگ سانان مي باشد در 
کنترل جوندگان و حشــرات)خرگوش، انواع موش ها، 
ملخ و ...( که در صورت افزایش بي رویه جمعیت به آفت 
مزارع و کشاورزي تبدیل مي شوند نقش بسیار موثري 

ایفا مي کند.

کشف و ضبط محموله  قاچاق  
پرندگان زینتي در کاشان

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان کاشان 
اظهار داشــت: بر اساس گزارشات رســیده به ماموران 
حفاظت محیط زیســت شهرستان کاشــان مبني بر 
محمولــه قاچاق پرنــدگان زینتي مامــوران این اداره 
وارد عمل شــدند. محمود قهرماني با بیان اینکه پس از 
تحقیقات و بررســي هاي به عمل آمده مشخص شد که 
این پرندگان از گونه فنچ گلدین است، افزود: متهم قصد 

فروش آنها را به یکي از استان هاي همجوار داشته است.
قهرماني با اشاره به شناسایي و دستگیري متهم گفت: 
در این راستا محموله کشف و ضبط شد و پرونده متخلف 

جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد.
وي افزود: پرندگان کشف شده ۱۸ قطعه پرنده زینتي 
بوده که بومي کشور استرالیا هستند و در اکثر نقاط دنیا 
به ویژه کشورهایي نظیر هند و پاکستان پراکنده هستند. 
پیگیري ها حاکي از قاچاق این پرنده از مرز پاکستان و از 
طریق استان سیستان و بلوچستان به داخل کشور دارد.

مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ايمنا اظهارکرد: طبق آمار، قبل از انقالب میزان 
باسوادی مردم ايران ۵۱ درصد بوده و در آمار سال ۹۰ اين میزان به ۹۵ درصد رسیده است. عملکرد سوادآموزی 
استان در سال جاری حاکی از آن اســت که 8 هزار و ۳۶۵ سوادآموز جذب کرده و نسبت به سال گذشته رشد 

مطلوب تری داشته است. با راه اندازی ۹ مرکز يادگیری محلی اقدام به اجرای آموزش های تلفیقی شده است.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2202 | August 05,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



تصور قدم زدن در میدانی که 
هزار و دویســت سال قدمت 
دارد بســیار رویایی است. 
میدانی که اولین سال های ورود اسالم به شهر اصفهان را 
به خود دیده است؛ همچنین فراز و نشیب های زیاد دوران 
آل بویه و حمالت مرگبار مغول و تاتار را با خشت خشت 
جان خویش احســاس کرده است. طعم شیرین شکوه 
سلجوقی را چشیده و سرانجام به طعم تلخ قجری تن داده 
است، اما واقعیت این است که میدان عتیق پس از این 
همه فراز و نشیب هنوز محکم ایستاده و در این چند سال 
گذشته نیز همچون ققنوسی دوباره از خاکستر خویش 
برخاسته و دوره جدیدی را در طول حیات  خود تجربه می 
کند. این سرگذشت میدانی است که هیچ وقت کهنه نمی 

شود حتی اگر سال ها به این نام بخوانندش.

   تولد اصفهان در خوشینان
تقریبا یکصد و سی سال پس از حمله اعراب به اصفهان درحدود 
سال 150 ه.ق، مرکز حکومتی اعراب از شهرک ساسانی »جی« 
به خوشــینان که دهکده ای میان جی)حوالی پل شهرستان 
فعلی( و یهودیه)محله جوباره کنونی( بوده منتقل می شود. ایوب 
بن زیاد، حاکم عرب در خوشینان و درکنار نهر فرسان)امامزاده 
اســماعیل امروزی( قصر و بازار و مســجد جامعی بنا می کند. 
یهودیه کــه در ایــن دوران فعالیت اقتصادی فراوانی داشــته 
کارگزاران خلیفه عباسی در اصفهان را ترغیب می کند که مرکز 
شهر را به یهودیه منتقل کنند تا بتوانند در رشد اقتصادی این 
ناحیه سهیم باشند و عالوه بر اشاعه اسالم از اقلیت های مذهبی 
این منطقه مالیات بگیرند؛ بنابراین در همان حوالی سال 150 
ه.ق پایه های مسجد جامع امروزی به عنوان مرکز شهر جدید 
اصفهان در حاشــیه منطقه یهودیه گذاشته می شود. برخی از 
پژوهشــگران معتقدند که میدان عتیق نیــز از همان زمان در 
همسایگی مسجد جامع به همراه رشــته های حیاتی بازار بنا 
می شود. بدین ترتیب میدانی متولد می شود که دست کم تا هزار 
سال بعدی به عنوان کانون همه وقایع و رخدادهای مهم اصفهان 

نقش اصلی را بازی می کند.  

   دولتخانه سلجوقیان در اصفهان
بیراه نیست اگر گفته شود که میدان نقش جهان با الگو برداری از 
میدان عتیق در دوره سلجوقیان بنا شده است. زیرا  این میدان در 
دوره سلجوقیان تبدیل به دولتخانه این سلسله قدرتمند می شود. 
دولتخانه ای که با مرکزیت میدان عتیق و مسجد جامع و بازارهای 
آن شکل گرفته بوده است. ارگ ســلطنتی سلجوقی در ضلع 
شرقی میدان قرار داشته و سردر ورودی بازار قیصریه کهنه در 

شمال میدان واقع بوده؛ یعنی جایی که امروزه بازار ریسمان قرار 
دارد. این بازار به مسجد جامع ختم می شده است. مدرسه نظامیه 
اصفهان هم احتماال در مجاورت مسجد علی قرار داشته. امروزه 
در کنار این مسجد قدیمی، بنایی از دوران سلجوقیان باقی مانده 
که در حال مرمت است. برخی از مورخین تاریخ اصفهان، بر این 
عقیده اند که این بنا، همان مدرسه نظامیه مشهور خواجه نظام 
الملک در اصفهان بوده؛ البته اســتاد همایی معتقد اســت که 
مدرســه نظامیه در کنار مناره خواجه علم واقع بوده است. این 
مناره در ضلع شرقی میدان و در کنار مسجدی به همین نام بوده 
که  هنگام احداث خیابان هاتف، مسجد آن از بین می رود. بدین 
ترتیب نهصد سال پیش شهر اصفهان میدان عتیق را چون نگینی 
در میان گرفته بوده است. اگرچه میدان عتیق در این دوره قلب 
شهر اصفهان بوده، اما خیلی زود کشتیبان را سیاستی دگر آمد و 

دولت صفویه، دولتخانه ای جدید پی افکند.  

   آغازی بر یک پایان
ظاهرا در تابستان سال 915 ه.ق شاه اسماعیل صفوی پیش از 
آنکه میدان نقش جهان در اصفهان ساخته شود برای برگزاری 
مسابقات چوگان و ُقُپق اندازی میدان عتیق را مرمت می کند و 
محدوده آن را وسیع تر می سازد. در سال 918 ه.ق در حالی که 
»ُدرمش خان شاملو« در اصفهان حکومت می کند، میرزا شاه 
حســین نایب الحکومه او، در راستای سیاست گسترش تشیع 

صفویه، عمارتی بر مزار امامــزاده هارون والیت در ضلع جنوبی 
میدان بنا می کند. در سال 928 ه.ق میرزا شاه حسین که حاال 
دیگر حاکم اصفهان هم شده ، مسجد علی را مرمت و احیا می کند. 
سردرهای نفیس مســجد علی و ورودی بنای امامزاده هارون 
والیت با آن کاشــی کاری های بی نظیر مربوط به همین دوره 
شاه اسماعیل صفوی است. حتی در ابتدای حکومت شاه عباس، 
پیش از اینکه اصفهان پایتخت شــود، میدان عتیق همچنان 
مرکزیت خود را حفظ می کند. به طوری که شاه عباس درضلع 
غربی میدان کاخی برای خود بنا می کند که به باغچه عباسی 
مشهور می شود و تا همین امروز هم آن محدوده را به این نام می 
شناسند ؛ همچنین نقاره خانه مشهور سردر ورودی بازار کهنه را 
می سازد، اما تقدیر برای میدان عتیق سرنوشتی دیگر رقم زده 
است. اصفهان که پایتخت می شود، شــاه عباس، دولتخانه ای 
جدید برای پایتخت محبوبش طلب می کند. باغ های نقش جهان 
در حاشیه جنوبی شهر برای این کار در نظر گرفته می شود. حاال 
دیگر میدان کهنه، رقیب سرسختی پیش رو دارد. میدانی که در 
زیبایی پس از چهارصد سال هنوز هم در دنیا کم نظیر است. از این 

لحظه به بعد کهنه شدن میدان عتیق آغاز می شود. 

   میدان کهنه، روزگار نو
با اینکه میدان نقــش جهان در دوره صفویــه مرکز فرهنگ و 
تمدن شهر اصفهان می شود، اما میدان عتیق همچنان به عنوان 

مرکز جغرافیایی اصفهان نقش آفرینی مــی کند. چنان که در 
رستم التواریخ می خوانیم که در ســال 1077 ه.ق به مناسبت 
تاج گذاری شــاه سلیمان، جشــنی مردمی به این مناسبت در 
میدان کهنه برگزار می شود؛ البته این جشن خیلی زود تبدیل 
به یک دعوای خیابانی شدید می شود و تا شب ادامه داشته است. 
دوره قاجار اما تیرخالص را به پیکر فرسوده میدان عتیق شلیک 
می کند. در این دوران شمایل میدان عتیق به طور کامل عوض 
می شود و هر بخشــی از آن در اختیار یک صنف قرار می گیرد. 
محمد مهدی ارباب در کتاب نصف جهان فی تعریف اصفهان، 
توصیف راهگشایی از این دوران ارائه می کند:»... سال هاست که 
این میدان را قطعه قطعه کرده و هریک را به جهت امری معین 
نموده اند...و آنچه الحال معلوم و ظاهر است حدود آن بر این قسم 
است: حد شمال آن بازار خروجی بزازانست، حد جنوب آن بقعه 
هارون والیت است و چنان می نماید که این حدود به همین قرار 
بوده اما حد مشرق آن راهی است که گویا سابقا جزو میدان بوده 
و الحال درهای حمام نو و کرسی بر دیوار مشرقی آن است، حد 
مغرب آن بازار بزرگ عام است و حالت این حد هم معلوم نیست 
که در اول امر چه قسم بوده است. در این زمان اطراف این میدان 
همه دکان است و درحقیقت الحال این میدان را سه قطعه نموده 
اند. قطعه شمالی آن محل فروش میوه جات جمله از قبیل خربزه 
و هندوانه و بعضی سبزی آالت اســت، قطعه میان آن را سقف 
چوبی بسته و بازار و دکان میوه فروشی نموده اند و نیز بازارچه 
دیگر نموده آهنگری و غیر آن ساخته اند و اطراف آن دکان های 
بساط اندازیست و باز خالی از فضا هم نیست که در آن هفته ای 
ســه روز متفرقه در آن چیزهای مختلف آورده می فروشند و 
ازدحامی می شــود و از صبح تا ظهر مشغول اند و نیز درهمین 
قطعه به طرف مغرب بازار مربعی ساخته اند که آن را بازار نجف 
آبادی ها می گویند. چه آن طایفه خشــکبار خود را اکثر در آن 
محل آورده می فروشند و اطراف این مربعی هم دکان های صرافی 
و غیره می باشد، اما قطعه جنوبی آن محل فروش زغال و هیزم و 
یوشان است و اطراف این قطعه اکثر دکان عالفی و زغالی فروشی 
است و بعضی از طرف شمال این قطعه را نیز گرفته، دکان خشک 
بارفروشی و بساط اندازی نموده اند و عمل ازدحام آن دوسه روز 
در نقطه جنوبی این قطعه بیشتر اســت، در اطراف این میدان 
چندین کاروانسرای بارانداز و مربط خیل و االغ و شتر نیز هست.« 
طلوع عصر مدرنیته اما شمایل این میدان را در دوره پهلوی به طور 
اساسی تغییر داد و محدوده تاریخی آن را کامال ویران ساخت. 
میدان عتیق اما چند سالی اســت که از خاکستر تاریخی خود 
دوباره برخاسته و حیاتی نو آغاز کرده است. حیاتی که هرچند 
خالی از اشکاالت معماری و هویتی نیست، اما به هرحال شروعی 
دوباره است که می تواند چهره این قدیمی ترین میدان تاریخی 

ایران را در آینده رقم بزند. 

این نقاشی که توسط اوژن فالندن، گردشگر فرانســوی در دوره قاجار کشیده شده مناره خواجه علم)برخی آنرا با 
مناره علی اشتباه می گیرند( را نشان می دهد. این مناره که در اوایل قرن اخیر به دلیل بی توجهی مردم و مدیران 
شهری تخریب شد در کنار مسجدی به همین نام در ضلع شرقی میدان عتیق قرار داشته. در گوشه تصویر هم گنبد و 
مناره های مسجد دیگری به چشم می خورد که احتماال مربوط به مسجد آقاسی است. مسجدی که همراه با مسجد 

خواجه علم هنگام احداث خیابان هاتف تخریب شد.  

سرگذشت میدانی که هیچ وقت کهنه نمی شود
میدان عتیق، یکی از قدیمی ترین میدان های دنیاست که هنوز هم چراغ شهرنشینی در آن روشن است

»... مشروطه ای که با هزار زحمت به دست ملت ایران رسیده اینک به وسیله محمد علیشاه ظالم و جابر 
از بین رفته است و عمال این سلطان مستبد و خونخوار در اطراف و اکناف کشور خون هزاران زن و بچه 

بی گناه را به خاک ریخته اند ...«
امروز جمعه است و این گفته های حاج آقا نورا... نجفی از سران مشروطه اصفهان در تخت فوالد است. سه روز پیاپی است که دکان ها 
تعطیل و شهر منقلب شده و تخت فوالد مملو از جمعیت شده است. حدود چهل هزار نفر از طبقات و مذاهب مختلف با آیین و مراسم 
مخصوص خود اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی و زرتشتی دعوت شده اند تا حکم آیت ا... خراسانی توسط حاج آقا نورا... برای آنها 
خوانده شود. این حکم در مورد عدم پرداخت مالیات از طرف مردم به ماموران دولت و حرام دانستن اطاعت از پادشاه است. این اوج 
مشروطیت در اصفهان است، اما انقالب مشروطیت در ایران در سال 1324ه.ق آغاز شــد و حاج آقا نورا... یکی از سردمداران آن در 

اصفهان بود. او باهوش، با دل و جرات و سیاستمدار بود و طبعی ماجراجو داشت و سال ها با استبداد مبارزه کرد. 
باالخره مشروطیت پیروز شد، اما پس از چندی به افراط کشیده شــد. مخالفین حاج آقا نورا... زیاد شده و احتمال قتلش قوی شد؛ 
بنابراین حاج آقا نورا... مجبور به مهاجرت به کربال شد. پس از چند سال با آرام شدن اوضاع به اصفهان بازگشت. در دوران جنگ جهانی 
اول نیز علیه قدرت ها فعالیت می کرد. تا اینکه اصفهان به دســت روس ها افتاد و وی به دلیــل مخالفت با متفقین، مجددا مجبور به 
مهاجرت شد. ابتدا نزد بختیاری ها و سپس با تحمل سختی های فراوان دوباره 
به کربال رفت تا اینکه در سال 1336 ه.ق با آرام شدن اوضاع به اصفهان بازگشت. 

ولی تا زمان پهلوی اول دست از مبارزه علیه سردمداران حکومتی نکشید.
»... به راســتی می توان گفت که دلی شیر داشــت این وقت برای پهلوی دیگر 
اندکی راه بیش نمانده بود که یک باره بر مرکب آرزو قرار گیرد تا دو تن باقی مانده 
خطرناک بی باک از حریفان خود یعنی مدرس در تهران و حاج شــیخ نورا... در 

اصفهان را از میان برداشته آسوده بنشیند...« 
این نوشته های عالمه محمد باقر الفت، فرزند آقا نجفی و برادرزاده حاج آقا نورا... نجفی است. سرانجام در سال 1346 ه.ق حاج آقا نورا...
با بیش از هفتاد سال سن و سال ها زندگی پر دغدغه، در واقعه ای پر رمز و راز دار فانی را وداع می گوید. او را به نجف منتقل کرده و در آنجا 
به خاک می سپارند. حاج آقا نورا... فرزندی نداشت و منزل زیبای وی اکنون با عنوان خانه مشروطیت واقع در محله قصر منشی، خیابان 

نشاط، کوچه مقصود بیک، یکی از قطب های گردشگری اصفهان است.   

مبارز خستگی ناپذیر
عکس روز

چهارسوق

خانه پر ماجرا
در ضلــع شــرقی 
میدان نقش جهان 
و در خیابان نشاط 
واقع در محله قصر منشــی وارد کوچه 
مقصود بیک یا کوچه شــماره چهارده 
می شــویم. ناگهان 112 سال به عقب 
باز می گردیم. ســال 1326ه.ق است. 
صدای دو گلوله تپانچــه در فضا طنین 
افکن می شود. جلوتر که می رویم محل 
شلیک مشخص می شــود. اینجا منزل 
مسکونی حاج آقا نورا... موسوم به خانه 
مشروطیت، از سران مشروطه اصفهان 
اســت. مونس الســلطنه، همسر ظل 
السلطان حاکم جابر و پیشین اصفهان به 
منظور طالق از وی در این خانه متحصن 
می شود. سرانجام پسرش صارم الدوله 
که به دیدار مادرش رفته بــود وی را با 
دو گلوله در این خانــه از پا در می آورد. 
این خانه حوادث بسیاری را تجربه کرده 
است. خانه محل تجمع و محل جلساتی 

است که سران مشروطه و آزادی خواهان 
در دوره قاجار برگزار می کردند. در دوران 
جنگ جهانی اول به اشغال روس ها در 
می آید و پس از آن باز در دوران پهلوی 
محل جلسات مخفیانه حاج آقا نورا... با 

آزادی خواهان بوده است.
درب ورودی خانه در آن زمان در قسمت 
شمالی قرار داشته اســت. اکنون برای 
ورود از درب جنوبــی داخل شــده و از 
پله ها پایین می رویم وارد حیاط نسبتا 
بزرگی می شویم. این حیاط موسوم به 
حیاط بیرونی اســت. در وسط حوض 
کوچکی قرار دارد و جلوتر مجسمه نیم 
تنه حاج آقا نورا... دیده می شود. در انتها 
یک تاالر با ارسی هفت دری قجری زیبا 
مشاهده می شود. در طرفین آن دو اتاق 
به صــورت قرینه و بین آنهــا و تاالر دو 
راهرو قرار دارد کــه از طریق این راهرو 
ها می توان به حیــاط اندرونی مرتبط 
شد. این اتاق از طریق ارسی های هفت 

دری با شیشــه های زیبای الوان هم به 
حیاط بیرونی و هم به حیاط اندرونی یا 
شمالی مرتبط است. اتاق دارای تزئینات 
و گچبری های زیبا و نقاشی هایی موسوم 
به شیر و شکر است. از طریق راهرو وارد 
حیاط اندرونی می شویم. در سمت حیاط 
اندرونی و در زیر همین تــاالر یک زیر 
زمین قرار دارد کــه درب آن به حیاط 
اندرونی باز می شــود. در واقع این تاالر 
در ضلع جنوبی حیاط اندرونی قرار دارد 
و در انتهای شــمال آن حیاط، اتاق شاه 
نشین با ارسی پنج لنگه مشاهده می شود. 

نقاشی ها و تزئینات گچبری این اتاق را 
می توان زیبا ترین و عمده ترین تزئینات 
این خانه به حساب آورد. در طرفین این 
تاالر اتاق های سه دری به طور قرینه قرار 
گرفته اند که با فاصله از تاالر توسط دو 
راهرو جدا می شــوند. در سمت غربی 
حیاط اندرونی دو اتاق که یکی از آنها با 
ارسی سه دری است و در همان سمت 
چاه منبع قرار دارد. در سمت شرقی شاه 
نشین چهار اتاق با ارسی سه دری قرار 
دارد. این خانه در ســال 1384ه.ش به 

عنوان آثار ملی ایران ثبت شد.

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

چاه های عجیب میدان عتیق
شــاردن در زمان صفویه از چاه های عجیبی در 
حاشیه میدان عتیق یاد می کند:»...در آن نزدیکی 
دو چاه در خور توجه قرار دارد. یکی از آن دو گور حاتم، زورمندترین... 
پهلوانان زمان خود بوده. وی روزی با کشتی گیری که در حرفه خود دارای 
نخستین مقام بود به زورآزمایی پرداخت. در گرماگرم مبارزه وی راکشت. 
چون نه نفوذ و قدرت اجتماعی پدرش که رییس ضرابخانه دولتی بود و 
نه تحفه هایش نتوانست پهلوان حاتم را از قصاص برهاند. وی را به کسان 
مقتول سپردند و کشته شد. بر سر جسد پهلوان حاتم میان دو دسته 
جوباره ای و نعمت اللهی مبارزه و زد و خورد سختی درگرفت. یکی از آن دو 
دسته مدعی بود چون پهلوان مقتول در محلت آنها به دنیا آمده جسد باید 
در اختیار آنان قرار گیرد و دسته دیگر می گفتند چون وی در کوی آنان 
کشته شده جسد متعلق به آنهاست. سرانجام جسد پهلوان حاتم مقتول 
را در این چاه انداختند و تا نیمه به خاک انباشتند. از آن زمان این چاه 
خشک شد.چاه دیگر را که بزرگ و زیباست حیدر هندی یکی از بازرگانان 
معتبر حفر کرده؛ می گویند این تاجر در یکی از سفرهای دریایی به توفانی 
سخت و بیم انگیز گرفتار آمد. در حالی که از جان به در بردن از آن بالی 
مدهش ناامید شده بود به دل نذر کرد اگر جان از آن ورطه به در برد کنار 

مسجد هارون والیت ،چاهی  بکند، تا تشنه کامان را سیراب سازد.« 

     کودک در چاه!
»در جنب میدان کهنه، زنی با طفل صغیر 
خود در کوچه می رفته است. مادر در پیش و طفل در دنبال بوده 
است که غفلتا می افتد در چاه فاضالب  و هالک می شود... درزمان 
حکمرانی)ظل الســلطان( در اصفهان همه چیز در تحت قاعده و 
قرار آمده از هر جهت مردم آسوده و ایمن می باشند اال از خطرهای 
چاه های فاضالب اصفهان که در وسط جاده ها همیشه در آنها باز 
است و اغلب موجب اینگونه تلفات می شــود. امیدوار هستیم که 
این مطلب نظر کارگزاران حکومت... را جلب نموده و در خصوص 
چاه های اصفهان قاعده درستی گذاشته شود که هم کثافت شهر و 

هم خطر چاه ها فاضالب برطرف شود«
)روزنامه فرهنگ، 9 صفر سال 1305 ه.ق(

    تعیین نرخ میوه در میدان کهنه
»روز گذشــته آقای نور، رییس محترم محاسبات و تفتیش بلدیه 
برای تعیین نرخ میوه به آفتابگاه و میدان قدیم که مراکز تقســیم 
میوه شهر است رفته و با حضور رؤســای صنف میوه فروش، نرخ 
کلیه تره بار را در دو نرخ حداکثر 13ریال و حداقل5ریال، 24من 
شاه، قیمت معین نموده اند که به فروش برسد و از روز گذشته هم 

هندوانه یک من شاه 4 شاهی تنزل قیمت پیدا نموده است«
)روزنامه اخگر، 2 مرداد 1312ه.ش(

    روشنایی های میدان قدیم
»نظر به اینکه سیم برق شهر بایستی در کلیه خیابان ها، زیرزمینی 
بشود؛ لذا در این چند روزه از طرف کارخانه چراغ برق اصفهان از 
ابتدای سی و سه پل خیابان چهارباغ به سیم کشی زیرزمین اقدام 
شده و بعد از خاتمه این قسمت در خیابان های شاهپور و حافظ و 

میدان قدیم سیم کشی خواهند نمود.«
)روزنامه اخگر، 30 خرداد 1315ه.خ(

عجایب 
و

غرایب

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

زاینده رود

سفرنامه

ژان شاردن، گردشــگر مشهور عصر صفوی 
میدان عتیــق را در آن دوران مانند ســایر 
نقاط اصفهان بــه خوبی توصیف کرده اســت: » از اینجا می توان 
میدان کهنه اصفهان را دید. بر ســر راه و نزدیک آن حمام تخت و 
یک قصر قدیمی بسیار بزرگ به نام خانه سگ وجود دارد که چون 
از آِن میرشکار بوده این نام یافته اســت. این خانه از آجر به سبک 
اروپایی ساخته شــده، چه در هر یک از چهارگوشه اش چند برج 
عظیم است. شاه عباس بزرگ، سالی چند و تا زمانی که کار ساختن 
قصرش به پایان رسید در آن سکونت داشت. کاروانسرای علی عطار، 
و کاروانسرای کولی ها نزدیک خانه سگان است. کولی ها، عده شان 
قریب هزار نفر مرد و زن است که در دور افتاده ترین محالت بیرون 
شهر به طور پراکنده زندگی می کنند. آنان تن به کار نمی دهند. 

روزها از بامداد تا شامگاه بدن خویش را به آفتاب می سپارند  و شب 
هنگام برای رفع گرسنگی به سرقت میوه و دیگر مواد خوراکی می 
پردازند، اما زنان آنان غربال درست می کنند و از موهای یال و دم 
اسب برخی چیزها می سازند. در طول میدان کهنه چند کنارخانه 
وجود دارد و مناره ای قدیمی نیز دیده می شــود که مناره خواجه 
علم نام دارد. کاخ شاهی اصفهان ســابقا در کنار آن بوده است، اما 
به مرور زمان چنان ویران گشته که اکنون آثارش به سختی دیده 
می شود. از آن پس نقاره خانه قدیمی است که چنانچه پیش از این 
آورده ام هنگام غروب آفتاب، همچنین به وقت دمیدن خورشید 
در آن نقاره می نواختند و اکنون در نقاره خانه میدان شــاه نقاره 
می نوازند.از آن پس یک حمام، کاروانســرایی به نام کاروانسرای 
کوزه گران، مدرسه تهماسب، بازار ساغری سازان واقع است. در این 
بازار انواع ساغری های بسیار خوب به رنگ هایی که در هیچ نقطه 
دنیا نظیر آنها را نمی توان یافت می ســازند. سپس قیصریه کهنه 
یا بازار شاه قدیم است. این بازار پیش از آن که شاه عباس کبیر در 
اصفهان بازارها و بناهای بزرگ و عالی برآورد  و این شهر را توسعه 
دهد، مرکز تجارت و ثروت و آمد و رفت بود. اکنون کامال ویران  و 
در آن اصطبل هایی دایر شده که قریب صد و بیست تا صد و پنجاه 

قاطر شاه نگهداری می شود.« 

زاینده رود

روایت های میدان کهنه

سیمای میدانی در دوردست

مهرداد 
موسوی خوانساری
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ستاره افغانستانی، هم بازی علیرضا حقیقی شد
فرشاد نور، هافبک تیم ملی افغانســتان که در دو فصل اخیر عضو یک باشگاه هلندی 
 بود، به باشگاه ســوئدی اسکیلســتونا پیوســته و هم بازی علیرضا حقیقی در این 

تیم شد.

نیمار در پاری ســن ژرمن به یکی از پردرآمدترین بازیکنان جهان 
تبدیل شده است. ســتاره برزیلی سرانجام با 
222 میلیون یورو از بارسلونا جدا شد 
و به پاری ســن ژرمن پیوست تا با 
اختالفی بسیار نسبت به نفر دوم 
یعنی پل پوگبــا، به گران ترین 
بازیکن تاریخ فوتبــال تبدیل 
شــود. حاال او در تیم جدیدش، 
به یکی از پردرآمدترین بازیکنان 
جهان نیز بدل شــده است که البته 
در پاری ســن ژرمن خیلی هم دور 
از ذهن نیست. نیمار پس از محاسبه و کاهش مالیات، 26/8میلیون 
پوند)30میلیون یورو( از پاری سن ژرمن حقوق می گیرد که پس از 
رونالدو و مسی، در اروپا به سومین بازیکن پردرآمد تبدیل شده است. 
بدین ترتیب او 515 هزار پوند در هر هفته، 73571 پوند در هر روز، 
3065 پوند در هر ساعت و 51 پوند در هر دقیقه حقوق می گیرد که 

رقمی نجومی محسوب می شود.

نیمار در هر دقیقه از PSG چقدر 
ذرهبینحقوق می گیرد؟

بهبهانهحضورشجاعیوحاجصفیدردیدار
برابرنمایندهرژیمصهیونیستی؛

لیاقت پوشیدن پیراهن تیم 
ملی ما را ندارید

مسـعود شـجاعی و احسـان حاج صفی پنجشنبه شب 
در دور برگشـت مرحلـه پلـی آف لیـگ اروپـا در برابر 
یـک تیـم اسـرائیلی در ترکیـب اصلـی قـرار گرفتند؛ 
دو فوتبالیسـت ایرانـی که تعهـد حرفـه ای را بهانه ای 

بـرای تعهـد اخالقـی و ملی کـرده اند.
اینهـا را مقایسـه کنید بـا اشـکان دژاگه کـه روزگاری 
کـه هنوز بـه عضویـت تیم ملـی ایـران در نیامـده بود 
و تابعیـت آلمانـی داشـت و فیکس تیـم ملـی رویایی 
جوانـان آلمان 2009 بـود، با وجود تمـام جنجال های 
رسـانه ای و تهدیدهای رییس فدراسـیون این کشور، 
از بـازی در برابـر تیـم اسـرائیلی امتناع کـرد و رییس 
فدراسـیون فوتبال آلمـان را اینچنین بـه عذرخواهی 
کشـاند. پـس از جنجـال به وجـود آمـده، اشـکان در 
گفت وگویـی بـا نشـریه Stern چـاپ آلمـان گفـت: 
»در رگ هـای مـن بیشـتر خـون ایرانـی جاری اسـت 
تـا آلمانـی، بایـد ایـن مسـئله را پذیرفـت. والدیـن 
مـن ایرانـی هسـتند. ایـران، اسـرائیل را بـه رسـمیت 

نمی شناسـد.«
از زبان بازیکن اصیل ایرانی ما آقای مسـعود شـجاعی 
امـا، بـا تبختـر و غـرور بـی مثالـش در مصاحبـه بـا 
شـبکه های ضدانقالب، چیزی جز حرف های درشـت 

ضد میهنـی بیـرون نمـی آید.
و البتـه مردانگـی و ایسـتادگی بـر سـر آرمـان کمـی 

غیـرت مـی خواهـد!

مدیر برنامه مهاجم ایرانی روبین کازان روسیه، درباره انتشار اخباری مبنی 
بر انتقال موکلش به التزیو گفت: تمام تمرکز آزمون به روبین کازان و فصل 

پیش روی لیگ برتر روسیه است.
باشگاه التزیوی ایتالیا برای جذب سردار آزمون، مهاجم ایرانی روبین کازان 
روسیه 18 میلیون یورو پیشنهاد داده اســت اما مهاجم 22 ساله به نظر 

می رسد قصد ترک روبین کازان را ندارد.
مهدی حق تعالی، مدیر برنامه آزمون درباره این موضوع گفت: ممکن است 
رسانه ها هر چیزی را بنویســند ولی ما باید در زندگی به واقعیت ها توجه 
کنیم. سردار بازیکن روبین کازان است و به قراردادش با این باشگاه احترام 
می گذارد. او می خواهد همکاری اش را با قربان بردیف ادامه دهد. پس چیزی 

برای سردار در آنچه که درباره التزیو گفته شد، وجود ندارد.

آخرین دیدار تدارکاتی السد در اردوی اتریش با تیم بولونیای ایتالیا به خاطر 
تیم ملی فوتبال قطر لغو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گونزالو فریرا، سرمربی پرتغالی السد در مصاحبه 
با سایت رسمی باشگاه، دلیل اصلی لغو آخرین دیدار تدارکاتی  خود مقابل 

بولونیای ایتالیا را تیم ملی قطر عنوان کرد.
سرمربی پرتغالی گفت: تیم ملی فوتبال قطر دلیل اصلی لغو دیدار ما با بولونیای 
ایتالیا در اردوی اتریش شد؛ زیرا 6 بازیکن ما برای حضور در اردوی تدارکاتی 

تیم ملی قطر از ما جدا شدند و ما بازیکنان کافی برای این دیدار نداشتیم.
مرتضی پورعلی گنجی، مدافع ملی پوش کشورمان در این فصل برای السد 
بازی می کند. پیش از این هم دیدار السد با نفتچی آذربایجان به خاطر عدم 

آمادگی رقیب لغو شده بود.

 پایبندی آزمون به 
قراردادش با روبین کازان

 لغو دیدار السد با بولونیای 
ایتالیا به خاطر تیم ملی قطر

فوتبالجهان

مدیرعامل باشــگاه آینده ســازان میهن گفت: اگر در هنگام 
معرفی بهترین های فوتبال بانوان در مراسم برترین های لیگ، 
تنها پخش زنده قطع شده بود باز هم حرفی نداشتم؛ اما چرا 
نام تیم آینده سازان میهن را حتی در خبر سایت سازمان لیگ 

هم نیاورده اند؟
ســعید موحدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تیم 
فوتبال آینده سازان میهن در مراسم برترین های فوتبال ایران 
به عنوان بهتریــن تیم بانوان معرفی شــد و تندیس و جایزه 
دریافت کرد و مــن هم در هنگام دریافت جایزه ســخنرانی 
داشتم اما نمی دانم چرا تنها همین بخش از برنامه از تلویزیون 
پخش نشد و بقیه قسمت ها از شبکه 3 به طور کامل پخش شد.

وی افزود: حتی در ســایت ســازمان لیگ هم اسمی از تیم 
آینده سازان میهن به عنوان برترین تیم لیگ بانوان در فصل 
95-96 آورده نشــده و تنها نام خانم گل و برترین بازیکن را 

ذکر کرده اند.
موحدی در مورد علت این موضوع بیان کرد: دلیل اینکه چرا 
اسمی از تیم آینده ســازان میهن به عنوان برترین تیم لیگ 
بانوان در خبر نیامده یا زمان اهدای تندیس و سخنرانی من،  

پخش برنامه از شبکه 3 قطع شد را نمی دانم و رسانه ها باید از 
سازمان لیگ علت را جویا شوند.

مدیرعامل باشگاه آینده ســازان میهن ادامه داد: در این باره با 
رسانه ها مصاحبه داشته ام اما هنوز خبری نشده است. خودم 
هم به تاج، رییس فدراسیون فوتبال پیام داده و علت را سوال 

کردم اما جواب من را نداد.
وی گفت: نمی دانم دلیلش چیســت. شاید علت این موضوع 
مطرح شدن فوتبال بانوان و نوع حمایت من یا دغدغه اینکه در 
سخنرانی ام چه صحبت هایی و چه انتقادی می کنم، بوده است. 

به هرحال موضوعی در میان است که ما از آن اطالع نداریم.
موحدی عنوان کرد: در سخنرانی ام گفتم که آقایان یک رای 
دارند و بانوان هم یک رای؛ چرا میلیاردها هزینه خرج فوتبال 
آقایان می کنید و یک درصد از این مبلغ را برای فوتبال بانوان 
خرج نمی کنید که البته این حرف من مورد تشــویق حضار 
هم قرار گرفت. همچنین در صحبت هایــم گفتم عزیزترین 
فرد در خانواده، دختران شما هســتند اما آقایان تفکری که 
 در خانواده نسبت به دخترانشان دارند را هیچوقت در جامعه

 ندارند.

وی اضافه کــرد: به نظر من پیش بینی کــرده بودند و قبل از 
شروع صحبت هایم برنامه را قطع کردند! حرف من این است 
که اگر قرار بود اسمی از تیم بانوان آینده سازان میهن در سایت 
فدراسیون و سازمان لیگ و رسانه های تصویری آورده نشود 

پس چرا این تیم را انتخاب کردند؟!
موحدی عنوان کرد: اگر فقط پخش تلویزیونی که به صورت 
زنده از شــبکه 3 پخش می شــد قطع شــده بود اما خبر در 
سایت ها منتشر می شــد، باز هم حرفی نبود؛ اما دلیل اینکه 
هیچ جا اسمی از این تیم نیامده را نمی دانم. نه تنها اعضای تیم 
آینده سازان میهن بلکه همه بانوان از این موضوع ناراحت بودند 

و از مطالبی که در سخنرانی خود گفتم تشکر کردند.
وی در مورد مشکالت مالی تیمش اظهار کرد: انتظار داشتیم 
در مراســم دادی بزنیم بلکه از طریق تلویزیون کسی صدای 
ما را بشــنود اما نگذاشــتند. به هر حال همین که توانستم 
 6 ســال مقاومت کنــم و تیــم روی پای خودش بایســتد، 

خوب است.
اگرهراتیانکارینکندبهسمتسپاهانمیرویم

موحدی گفت: هنوز خبری از اسپانســر نیست. منتظریم تا 
هراتیان رییس هیئت فوتبال استان اصفهان از تهران برگردد 
و تکلیف تیم برای حضور در لیگ امسال مشخص شود. باشگاه 
سپاهان ابراز تمایل کرده و تقریبا صحبت هایمان را هم انجام 
داده ایم و توافقات صورت گرفته اما هراتیان می خواهد این تیم 
به  نام آینده سازان باقی بماند و اتفاقا فکر خوبی است؛ زیرا با 

این کار ظرفیــت جدیدی در 
استان خواهیم داشت و در غیر 
این  صورت به سمت سپاهان 

خواهیم رفت.
مدیرعامل باشگاه آینده سازان 
میهــن بیان کرد: در مراســم 
برترین های فوتبــال ایران با 
طاهــری مدیرعامل باشــگاه 
سپاهان صحبت کردم و طبق 
توافقات انجام گرفته شــرایط 
کنونی بهتر از ذوب آهن  است.

وی افــزود: مشــکل اصلی ما 
بدهی های فصل گذشــته به 
بازیکنان است. اگر قراردادهای 
فصل گذشته بازیکنان تسویه 
می شــد، تمریناتمــان هــم 
شروع شده بود و بازیکنان سر 

تمرینات حاضر می شدند.
 با وجــود پیشــنهاداتی کــه بازیکنان از 
تیم های دیگر دارند امــا هنوز منتظرند تا 
تکلیف تیم آینده ســازان میهن مشخص 

شود.

تور پیش فصل رئال مادرید در آمریکا، روز پنجشنبه پایان یافت و 
شاگردان زیدان به مادرید بازگشتند.

قهرمان اروپا در سه شهر لس آنجلس، 
میامی و شــیکاگو تور پیش فصل 
خود را برگزار و نتایج ضعیفی در 
دیدارهای دوستانه کسب کرد. 
آنها در دیدار اول خود  به مصاف 
منچستر یونایتد رفتند و در پایان 
وقت قانونی به تساوی 1-1 دست 
یافتند ولی در ضربات پنالتی مغلوب 
شیاطین سرخ شدند. سپس به مصاف 
همشــهری یونایتد یعنی ســیتی رفتند و با نتیجــه 4-1 مغلوب 
شاگردان گواردیوال شدند. رئال در دیدار ســوم خود در میامی، به 
مصاف بارسلونا رفت و در اولین ال کالسیکو دوستانه پس از سال ها، 
با نتیجه 3-2 شکست خورد. سپس آنها در شیکاگو مقابل ستارگان 
لیگ آمریکا حضور یافتند و در وقت های قانونی به نتیجه ای بهتر از 
1-1 دست نیافتند و در ضربات پنالتی موفق به شکست حریف شدند. 
حال زیدان و تیمش به مادرید بازگشته اند تا خود را آماده دیدار هفته 

آینده خود مقابل منچستریونایتد در سوپرکاپ اروپا کنند.

مارکو فاسونه، رییس باشگاه میالن تاکید کرد که زالتان ابراهیموویچ 
و رادامــل فالکائو، هر دو گزینه های باشــگاه 
هســتند و احتمال حضورشان در این 
تیم وجــود دارد. زالتــان به علت 
مصدومیت، از منچســتریوناتید 
جدا شد و در حال حاضر بازیکن 
آزاد است و تا شروع سال جدید 
میالدی قــادر به بــازی کردن 
نخواهد بود. او دو فصل در میالن 
بازی کرده و به همراه این تیم قهرمان 
سری آ نیز شده است. فالکائو نیز که 
افت شدیدی در فصول اخیر داشت، در فصل گذشته با موناکو بسیار 
خوب ظاهر شد و نقش موثری در این تیم داشت. حال رییس باشگاه 
میالن، حضــور احتمالی فالکائو و زالتان را تاییــد کرد. او گفت: ما 
روی این قضیه کار کرده ایم؛ بنابراین جای عجله کردن نیســت و 
نمی خواهیم اشتباهی مرتکب شویم. تا به حال درباره هیچ کدام از 
نام های مطرح شده نه نگفته ام و در مورد فالکائو هم نه نمی گویم ولی 
در بین 6 تا 7 بازیکنی که در این میان هستند، به بعضی از بازیکنان 

نسبت به عده ای دیگر نزدیک تر بوده ایم.

مهاجم رئال مادرید چیزی برای پنهان کردن ندارد و خود را همچون 
یک کتاب باز می داند.

کریســتیانو رونالدو دوشــنبه هفته 
گذشــته در دادگاه حاضر شد تا به 
سواالت قاضی درباره فرار مالیاتی 
14/7میلیون یورویی پاسخ دهد 
و از خود دفاع کنــد. در آن روز 
بخش کوچکی از اظهارات مهاجم 
پرتغالی رئال مادرید، منتشر و چهار 
روز پس از این اتفاق دوباره بخش های 
دیگری از صحبت هــای رونالدو در 
دادگاه فاش شــد. مهاجم مادرید به قاضی گفت: همیشه مالیاتم را 
پرداخت می کردم، همیشه! هم در اسپانیا و هم در انگلیس. همان طور 
که شما می دانید من نمی توانم چیزی را پنهان کنم. به نظرم این 
موضوع مضحک است که این اتفاق افتاده باشد. من مانند یک کتاب 
باز هستم. اگر در گوگل نام مرا جست وجو کنید همه چیز را درباره 
کریستیانو خواهید دانســت. به عنوان نمونه در مجله فوربس همه 

چیز منتشر می شود.

روزنامه مارکا مدعی شــد که کیلیان امباپه تنها در صورتی به رئال 
خواهد پیوست که گرت بیل این تیم را ترک 
کند. رئال مادرید از ابتدای تابستان به 
دنبال جذب کیلیان امباپه اســت 
و پس از اینکه امباپه درخواست 
جدایــی از موناکــو را داد، این 
انتقــال جدی تر از پیش شــده 
است. حال روزنامه مارکا، نزدیک 
به باشگاه رئال مادرید مدعی شد 
که تنها در صورتی امباپه راهی رئال 
مادرید خواهد شد که گرت بیل جمع 
سپیدپوشان را ترک کند. زیدان معتقد است که در صورت حضور 
همزمان امباپه و بی بی ســی، مدیریت زمان بازی کردن بازیکنان 

دشوار می شود. 

بازگشت شاگردان زیدان به مادرید

فاسونه:

میالن به دنبال زالتان و فالکائو است

رونالدو:

من همچون یک کتاب باز هستم

 حضور امباپه در رئال؛ مشروط 
به جدایی گرت بیل

مدیرعاملباشگاهآیندهسازانمیهن:

تاج جوابم را نداد

دلیلاینکهچرا
اسمیازتیم

آیندهسازانمیهن
بهعنوانبرترینتیم
لیگبانواندرخبر
نیامدهرانمیدانم؛

رسانههابایداز
سازمانلیگعلترا

جویاشوند

رییس هیئت تکواندوی استان اصفهان گفت: لیگ های تکواندوی استان 
لغو نشده است بلکه در حال برنامه ریزی و تامین بودجه برای برگزاری آن 

هستیم چون دوست نداریم لیگی نصفه و نیمه برگزار کنیم.
فرهاد رستم  شیرازی در مورد اینکه آیا شایعه استعفای وی صحت دارد 
یا خیر گفت: از روز اول گفته بودم که برای کمک به تکواندو آمدم و تا 
وقتی که حضورم برای تکواندو مفید باشد در هیئت استان می  مانم و 
اگر تشخیص دهم که مفید نیستم منتظر حرف کسی نمی  مانم و خودم 
می  روم. در حال حاضر هم استعفای من هنوز قطعی نیست؛ اما آمده ام 
که بروم. وی در مورد لغو شدن لیگ های تکواندوی استان و رابطه آن 
با شایعات مربوط به استعفایش بیان کرد: لیگ های تکواندوی استان 
اصفهان لغو نشده است بلکه در حال برنامه ریزی و تامین بودجه برای 

برگزاری آن هستیم. رستم  شیرازی افزود: لیگ های استانی تکواندو 
بودجه 300 تا 400 میلیونی الزم دارد و با توجه به شــرایط اقتصادی 
دوست نداریم لیگی نصفه و نیمه برگزار کنیم. تمام برنامه های ما برای 
رفع مشکالت مالی است که اگر مرتفع شــود این لیگ ها راه اندازی 
خواهد شد. رییس هیئت تکواندوی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اگر 
اداره کل ورزش و جوانان با هیئت همکاری الزم را انجام می داد و زمین 
در اختیار تکواندوی اصفهان قرار می داد، اسپانسر تا به حال ساخت دفتر 
هیئت و دومین خانه تکواندو را به پایان رسانده بود. در حال حاضر بیشتر 
تمرکز ما برای ساخت ساختمانی در خور شأن تکواندوی اصفهان برای 

انجام امور اداری است.
رســتم شــیرازی در مورد عدم رضایت برخی از مربیان استان از نوع 
مدیریت هیئت تکواندو گفت: این حــرف را قبول ندارم؛ چون ما کادر 
زحمت کشی داریم که البته بی عیب نیست ولی عملکرد کادر فعلی را 
نمی توان با عملکرد هیئت در ادوار گذشته مقایسه کرد. هرچند شاید 
این نوع مدیریت برای برخی قابل قبول نباشد اما نتایج حاصل شده چیز 

دیگری را ثابت می کند.
وی در مورد نتایج به دست آمده در مســابقات جهانی اظهار داشت: 
همیشه در تغییر نســل ها در ورزش قهرمانی تیم ها دچار افت و خیز 
می شوند، نسل جدید در تکواندو نیاز به تجربه بیشتری دارد که البته 
نتایج این دوره هم خوب بود اما وقتی انتظار از تکواندو باال رفته است 

کسانی که اهل فن نیستند اعالم نارضایتی می کنند.

منهای فوتبال

رییسهیئتتکواندویاستاناصفهان:

برای استعفا منتظر حرف کسی نمی مانم

قاب روز

یک نشست شیرین!
روابط عمومی باشگاه ذوب آهن به مناســبت والدت حضرت امام رضا )ع( و در آستانه 17 مرداد 
روز خبرنگار، برای خبرنگاران حاضر در این نشســت یک کیک تدارک دیــده  بود که در پایان 
 نشست خبری بریده شد. همچنین با حضور امیر قلعه نویی، از خبرنگاران با اهدای شاخه های گل

 تقدیر شد.

مهاجــم تیــم فوتبــال پرســپولیس می گوید هــواداران 
تراکتورســازی به راحتی به او بی احترامــی می کنند و این 
مسئله بارها در تبریز برای او تکرار شده است. مهدی طارمی 
تصریح کرد: ما به این گونه بی احترامی ها در تبریز عادت داریم. 
او درباره استفاده از عینک نیز توضیح داد: استفاده از عینک 
هیچ ربطی به ضعیف بودن چشمانم ندارد و همین طوری از 

آن استفاده می کنم.
09

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: تمام تیم هایی که وارد 
لیگ می شــوند اهدافی دارند. قول قهرمانی نمی دهم اما چرا 
ذوب آهن نباید تفکر قهرمانی داشته باشد؟ امیر قلعه نویی گفت: 
اگر بخواهیم مانند سال هایی که در سپاهان بودم خوب نتیجه 
بگیریم، نیاز به زمان داریم؛ اما نباید در ابتدای فصل امتیاز از 
دست بدهیم. وی افزود: ذوب آهن باشگاه باریشه ای است؛ به 

خودم می بالم که مربی این تیم هستم.

اوســتنده بلژیک که در ترکیب اصلی از بازیکن ایرانی اش 
بهره می برد نتوانست در پلی اف لیگ اروپا مارسی فرانسه را 
شکست دهد و از این رقابت ها حذف شد. دیدارهای برگشت 
پلی اف لیگ اروپا پنجشنبه شب در نقاط مختلف قاره سبز 
برگزار شد که در مهم ترین بازی، اوستنده برابر مارسی قرار 
گرفت. میزبان برابر تیم فرانسوی بدون گل متوقف شد اما به 

علت شکست چهار بر دو در بازی رفت کنار رفت. 

قلعه نویی: قول قهرمانی نمی دهمحذف اوستنده با رضاییان از لیگ اروپا طارمی: همین جوری عینک می زنم
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اولین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نوین شهری گشایش یافت
روز گذشته اولین نمایشگاه و جشنواره فناوری های نوین شهری با حضور مدیران کشوری، استانی 
و شهری اصفهان و با حضور میهمانان خارجی گشایش یافت. این نمایشگاه  به مدت ۳ روز با حضور 

بیش از ۲۲ کشور در محل نمایشگاه های بین المللی پل شهرستان دایر است.

ویژهاخبار

رییس شرکت مخابرات ایران گفت: با انعقاد تفاهم نامه بین شهرداری 
اصفهان و شرکت مخابرات ایران، همکاری های بین این دو نهاد توسعه 

می یابد.
رسول سرائیان در حاشــیه مراســم انعقاد تفاهم نامه همکاری مابین 
شهرداری اصفهان و شرکت مخابرات ایران اظهار کرد: موضوع تفاهم نامه 
بین شهرداری اصفهان و شرکت مخابرات ایران)منطقه اصفهان( توسعه 
همکاری مابین این دو نهــاد در ارتباط با زیرســاخت های ارتباطات 
و فناوری اطالعات در شــهر اصفهان است. وی با اشــاره به مهم ترین 
کاربردهای این تفاهم نامه ادامه داد: این زیرساخت، بستر هوشمند سازی 
شهر اصفهان را فراهم می کند. با این تفاهم نامه فیبر نوری در داخل شهر 
در مراکز تجاری، صنعتی، دولتی و مســکونی ایجاد می شود.این فیبر 
نوری در ناوگان حمل و نقل، مراکز درمانی و... به بهترین وجه از لحاظ 

کیفیت و مصرف کاربرد دارد.

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان در بازرســی از انباری در شهر اصفهان یک 
محموله کفش و لباس خارجی به ارزش 600 میلون ریال را کشف کردند.  
به گزارش خبرگزاری فارس  ستار خسروی اظهار کرد: کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز این پلیس از دپوی تعداد زیادی کفش و البسه 
قاچاق در انباری مطلع شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام قضائی از انبار مذکور 
بازرسی کردند که در این عملیات تعداد 50۳ جفت کفش بچگانه و یک 
هزار و 874 ثوب انواع لباس خارجی فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف 
شد. رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه کاالهای کشف 
شده توسط کارشناسان مربوطه 600 میلیون ریال ارزش گذاری شده 
اضافه کرد: در این خصوص یک نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

 همکاری بین مخابرات 
 و شهرداری اصفهان 

توسعه می یابد

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

توقیف کفش و لباس 
قاچاق در اصفهان

خبر

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی:

 شورای تبلیغات اسالمی وام دار 
هیچ گروه و جناح سیاسی نیست

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: حفظ 
استقالل و وام دار نشدن هیچ گروه و جناح سیاسی و پای 
کار آوردن تمام ظرفیت ها برای برگزاری و بزرگداشت 

ایام ا... از امتیازات ویژه این سازمان است.
جعفر عسگری در نشســت خبری با اشــاره به اینکه 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی منتسب به والیت 
است که در سال 5۹ به فرمان حضرت آیت ا... خمینی 
رحمه ا... علیه تاسیس شد، اظهار کرد: وظیفه اصلی این 
نهاد برنامه ریزی، نظارت و اجرای مراسم نظام است که 
با همدلی هایی که در سطوح مختلف وجود داشته، این 

نهاد خوب عمل کرده و سربلند است.
 وی با بیان اینکه ســعی کرده ایم بر اســاس آموزه ها و 
سیاست گذاری های انجام شــده گام برداریم، افزود: 
حفظ اســتقالل و وام دار نشــدن هیچ گــروه و جناح 
سیاسی و پای کار آوردن تمام ظرفیت ها برای برگزاری 

و بزرگداشت ایام ا... از امتیازات ویژه این سازمان است.
عســگری افزود: اگرچــه امکانات و وضعیت شــورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی نسبت به گذشته قابل قیاس 
نیست اما انتظارات جوانان و نوجوانان در داخل بر اساس 
اطالعات زیادی که از سراســر جهان به آنها می رسد، 
انتظارات پیش افتاده ای نیست و انتظار می رود مراسم 
شورای هماهنگی به روز باشد و از ابزار علمی، تکنولوژی 

و هنری استفاده الزم را ببرند.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی تصریح کرد: 
اگر بخواهیم چنین شورای هماهنگی داشته باشیم باید 
هم زیر ساخت های مورد نیاز آن را تامین کنیم و هم در 
حوزه نرم افزاری سیستم های فرهنگی که وظیفه اصلی 
همکاری ما را دارند، تجدید نظری بر حرکتشان کنند؛ 
زیرا مشکل ما در دانشگاه و سیستم آموزشی و فرهنگی 
است که هرچند همکاری و همراهی کمی دارند اما نقش 

واالیی را که باید، ایفا نمی کنند.
عســگری ادامه داد: حوزه های امنیــت، تاثیر گذاری 
فرهنگی، اقتصادی، عرضه محصوالت داخلی و استفاده 
از این تولیــدات جای کار دارند و می طلبد مســئوالن 
جدی تر به این مراســم فکر کرده و پشتوانه های الزم 
را برای آن ایجاد کنند. وی خطاب به اصحاب رســانه 
با تاکید بر اینکه یکی از بهترین همراهان مراسم حوزه 
رسانه اســت، افزود: انتظار می رود مدافع خوبی برای 
شورا باشــید و خود را جزو شورا بدانید و در مکان هایی 
که نسبت به شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ظلم و 

حرف ناصحیح زده شد، سکوت نکنید.

در نشست مطبوعاتی مدیرکل و معاونان 
اداره هواشناسی استان اصفهان با توجه به 
حساسیت های ناشی از شدت پدیده گرد 
و غبار در چند روز اخیر، وضعیت بارش در فصل پاییز، آخرین 
اقدامات اداره هواشناســی در کنترل و کاهش آســیب های 
ناشی از مشــکالت گرد و غبارو وضعیت خشکسالی استان 

تشریح شد.
خطر انتشار نمک از دریاچه نمک قم

مهندس مجید بیجندی مدیرکل هواشناسی استان اصفهان 
با اشاره به وضعیت هشدار انتشار نمک از دریاچه نمک قم، آن 
را ابتدا تهدیدی برای شهرهای آران و بیدگل، نطنز و سپس 
کل اســتان اعالم کرد. وی در توضیح علل وقوع گرد و غبار، 
این پدیده را ناشی از فرســایش بادی عنوان نمود که ذرات 
5 میکرونی ذرات غبار می توانند تا مســافت زیادی انتشار 
یابند و باد در سه حالت جهشی، خزشی و معلق ذرات خاک 
را جابه جا می کند و هرچقدر ذرات ریزتر باشند، بیشتر وارد 
خون و دستگاه های تنفسی انســان می شوند. وی افزود: در 
فصول گرم سال، شرایط هوایی خنک در عرض های شمالی، 
باعث افزایش سرعت باد به سمت شمال شرق و انتشار غبار از 
شرق به مرکز می شود. مهندس بیجندی در باره امکان پیش 

بینی تکرار پدیده گرد و غبار بیان کرد: تعداد دفعات نفوذ این 
سامانه پرفشار تابع حرکت الگوهای جوی بوده و چندان قابل 
پیش بینی نیست. وی تصریح کرد: منشأ گرد و غبار، عالوه 
بر کانون های داخلی مثل تاالب گاوخونی و ســجزی، متاثر 
از کانون های مولد گرد و غبار در اســتان های هم مرز مثل 
سمنان، منطقه ریگ جن و دریاچه نمک قم است و اگر اقدام 
جدی صورت نگیرد، با مشکالت عدیده ای مواجه می شویم. 
وی با اظهار اینکه پدیده های هواشناسی تابع مرز جغرافیایی 
نیست و گرد و غبار از ۲ روز در سال 65، به 105 روز در سال 
۹5 و تخریب بیش از 40 هزار هکتار از عرصه های طبیعی از 
جمله دشت مسیله  افزایش یافته است، بر راهکارهای مقابله 
به صورت مدیریت و ســازگاری، کاهش مصرف منابع آب و 
گسترش پوشش گیاهی با نیاز آبی اندک تاکید کرد. بیجندی 
برخی از عوامل موثر بر ایجاد پدیده گــرد وخاک را کاهش 
رطوبت خاک، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش جمعیت، 
دمای باال و خشکسالی های مســتمر و وزش بادهای شدید 
و انتشار غبار برشــمرد. وی برخی از اقدامات هواشناسی در 
مدیریت پدیده گرد و غبار را توسعه و تجهیز شبکه ازجمله 
نصب دســتگاهی که روزانه دید افقی را به طور ســاعتی از 
کلیه ایستگاه های هواشناسی گزارش می کند، پایش کلیه 

پارامترهای جوی همبســته با پدیده گــرد و غبار و  نصب 
گلبادهای اردســتان و نطنز، گیرنده های اختصاصی تصاویر 
ماهواره ای با ردیابی ۳0 دقیقه ای پدیده گرد و غبار، تقویت 
سیستم های فرودگاهی، اجرای طرح های ضربتی آبخیزداری 
کوتاه مدت در جهت تغییر اقلیم و تقویت ایستگاه های پایش 
عنوان کرد. وی بااشــاره به گرد و غبار اخیر گفت: در پایش 
ذرات معلق، دستگاه های پیشرفته نشان می دهند که وضعیت 
کیفیت هوا مطلوب نبوده و غلظت ذرات معلق افزایش یافته 
است؛ لذا هشدارهای الزم به سازمان های ذی ربط داده شد. 
مدیرکل هواشناسی، پیشنهاد جدی خود را راه اندازی سامانه 
پایش و پیش بینی، اطالع رسانی و هشــدار سریع در ایجاد 
پدیده گرد و خاک اعالم کرد. وی در مورد بارورســازی ابرها 
با اشــاره به اقدامات عملیاتی و اجرایی در این راستا افزود: 
معتقدیم هنوز بستر ساختاریافته ای برای بارور کردن ابرها 
در ایران وجود ندارد ولی آنچه مربوط به هواشناســی است، 

جنس و فیزیک ابر، ناحیه جغرافیایی و جهت باد است.
 95درصد مســاحت اســتان اصفهان درگیر 

خشکسالی است
در ادامه، نوید حاج بابایی، معاون توسعه و پیش بینی هوای 
استان اصفهان، از رتبه یازدهم کم بارشی اصفهان نسبت به 
بلندمدت خبر داد و گفت: در ســال زراعی ۹5 و ۹6 میزان 
بارش نسبت به سال گذشــته، ۲1/۹درصد افزایش داشته و 
در کوهرنگ، شرایط مطابق با شرایط نرمال بلند مدت است؛ 
در حالی که مناطق مرکزی و شرق، کمترین میزان بارش را 
داشته اند. وی با بیان اینکه ۹5درصد مساحت استان اصفهان 
درگیر خشکسالی بلندمدت شده است، گفت: افزایش بارش 
در مناطقی به غیر از منابع آبی اســتان اتفاق افتاده و فعال، 
۹4درصــد جمعیت اســتان درگیر خشکســالی درازمدت 
است. حاج بابایی از روند تعدیل شــدن دما در روزهای آتی 
خبر داد و بارش های پاییزی سال جاری را مطابق با شرایط 
نرمال توصیف کرد که از اواسط آبان ماه شروع می شود. وی 
خاطرنشان کرد: بارش در منابع آبی چشمه های زاینده رود 
مناسب اســت ولی جبران کننده کمبود و صدمات وارده به 
منابع آبی نیست. وی باتوجه به استمرار خشکسالی 17 ساله، 
مدیرت جدی منابع آب را از مهم ترین اولویت های اســتان 
دانست. معاون توسعه و پیش بینی هوا گفت: هرگونه توسعه 
صنعتی، کشاورزی و برنامه ریزی باید بر اساس کمبود بارش 
و شرایط اقلیم باشــد. حاج بابایی، پیش آگاهی اولیه درباره 
آلودگی هوا در پاییز ۹6 را کاهش غلظــت آالینده ها در اثر 

شرایط جوی اعالم کرد. 

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان:

پدیده های هواشناسی تابع مرز جغرافیایی نیست

شهرداری

پیشرفت ۹۷ درصدی احداث فاز 
اول پروژه بوستان اشراق

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹7 درصدی 
فاز اول پروژه بوستان اشراق در جوار کوه نخودی جنب پارکینگ 

شهر رویاها خبرداد.
ایرج مظفر اظهارکرد: در حال حاضر کوه صفــه به عنوان یکی از 
مراکز تفریحی و گردشگری در جنوب غربی اصفهان مورد استقبال 
بسیاری از گردشگران قرار گرفته است؛ بر این اساس نیاز شهری 
اصفهان بر آن بود تا در شرق شهر نیز چنین مکان تفریحی فراهم 

شود.
وی عنوان کرد: در راســتای اهداف مدیریت شهری که توسعه و 
ایجاد اماکن گردشگری و تفریحی در شــهر اصفهان است، ایجاد 
قطب گردشگری در کوه نخودی طی ۲ ســال گذشته، به عنوان 
یکی از بکرترین و دســت نخورده ترین فضاهای عمومی شهر در 
دستور کار شهرداری قرار گرفت. معاون عمران شهری شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه در بخش شرقی این کوه، پارک جنگلی 
ایجاد می شود، گفت: در بخش غربی کوه نیز باغ تندرستی احداث 
 می شــود، همچنین پیست دوچرخه  ســواری در آن تعبیه شده 

است.
مظفر خاطرنشان کرد: فاز اول این طرح شامل احداث پارکینگ، 
درختکاری و فضای ســبز، مســطح کردن و ایمن سازی مسیر و 

ساخت سرویس های بهداشتی است. 
وی اضافه کرد: در فاز دوم نیز ادامه محوطه سازی ها، پارک سازی، 
پیاده رو ســازی، اجرای زیپ الین و احداث آمفی تئاتر انجام می 
شود و فاز ســوم پروژه هم شــامل احداث پارک دلفین ها و سایر 

تفریحات مهیج است.
وی بیان کرد:  فاز اول پروژه بوستان اشــراق در جوار کوه نخودی 
جنب پارکینگ شــهر رویاها با مســاحت ۳0 هزار متــر مربع در 
شهریورماه ۹4 کلید خورد و اکنون با ۹7 درصد پیشرفت فیزیکی و 
صرف هزینه ای بالغ بر ۲5 میلیارد ریال در مراحل پایانی قرار دارد.

مدیر عامل سازمان میادین شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی پانزدهمین بازار 
روز کوثر در شهرک شهید کشوری

مدیرعامل ســازمان میادین شــهرداری اصفهان گفت: عملیات 
اجرایی پانزدهمین بازار روز کوثر در منطقه 6 شهرداری اصفهان 

در شهرک شهید کشوری در دست اجراست.
اصغر کشاورز راد اظهار کرد: بازار روز کوثر یکی از مطالبات جدی 
شــهروندان در مناطق مختلف شهر اســت؛ از همین رو احداث 
پانزدهمین بازار روز کوثر در شــهرک شهید کشوری در منطقه 6 

شهرداری اصفهان در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: عملیات اجرایی پانزدهمین بازار روز کوثر با مســاحت 
8 هزار مترمربع و اعتبار ۹0 میلیارد ریال، آغاز و در ســال آینده 

تکمیل می شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: در راســتای تامین رفاه و آسایش شهروندان 
 در این بازار نیز پارکینگی با مســاحت 5 هــزار مترمربع احداث

 می شود.

فرزانه
افسر طه

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: نگرانی در مورد وجود فلزات سنگین در پساب اصفهان نیست.
احمدرضا مصور معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان در گفت وگویی با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه طراحی، 
نظارت بر اجرا و خروجی تصفیه خانه ها بر عهده سازمان محیط زیست است اظهار کرد: تا امروز این مراحل به شدت 
کنترل شده؛ تا جایی که برای این پایش ها چیزی حدود 4 میلیاد تومان هزینه شده است. وی افزود: تمام این هزینه ها 
برای این بوده است که مطمئن شویم می توان از این آب در حفظ و توسعه فضای سبز استفاده کرد. مصور تصریح کرد: 

نظارت بر این موضوع به عهده سازمان محیط زیست است و در این مورد جای نگرانی وجود ندارد.
وی پیش از این با اشاره به تصفیه خانه های تازه احداث شده شهر اصفهان 
اظهارکرد: احداث تصفیه خانه های سپاهانشهر و شاهین شهر با همدلی 
همه مجموعه های  شهرداری منطقه۲، 5، 6، 1۲، شرکت آب و فاضالب 
و سپاه پاسداران و شهرداری شاهین شهر انجام شده است. مصور تاکید 
کرد: اکنون در آغاز یک تالش بزرگ برای رفع دغدغه ۲0 سال آینده شهر 
در تامین منابع آب هســتیم. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
توضیح داد: تصفیه خانه تکمیلی پساب سپاهان شهر، آبیاری فضای سبز 
سپاهان شهرتا کوه صفه، مناطق 6، 1۳و کمربند شرق با 140 لیتر درثانیه 

را تامین می کند.
مصور عنوان کرد: در این تصفیه خانه پساب با بهترین و به روزترین روش ها تصفیه می شود تا مشکل تامین آب فضای 

سبز جنوب شهر حل شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

نگرانی بابت وجود فلزات سنگین در پساب اصفهان نیست

رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با اشــاره به ماهیت شبکه ای جهاد دانشــگاهی گفت: واحدهای مختلف جهاد 
دانشگاهی در سراسر کشور با ماموریت های متنوع با یکدیگر ارتباطات دو سویه و چند سویه دارند؛ در این راستا وجود 
حدود50 واحد سازمانی و ده ها مرکز تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی در کشــور، یکی از مزیت های این نهاد محسوب 
می شود. محمود مراثی اظهار کرد: از نهاد جهاد دانشگاهی با توجه به سابقه تالش و عملکرد و همچنین داشتن متخصصانی 
با سابقه های مختلف علمی، فرهنگی و پژوهشی و آموزشی انتظار نمی رود یک محصول خاص ارائه کند. تک محصولی 
بودن، واحد را به صورت نامتوازن درآورده و آسیب پذیر می کند. رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، تنوع در خدمات و 

فعالیت ها را امری ضروری دانست و اظهار کرد: در سال گذشته فعالیت های 
خوبی در واحد انجام گرفت به طوری که بالغ بر ۳0 درصد درآمدها در بخش 
آموزش را آموزش های تخصصی تشــکیل داد. مراثی به مزیت های استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: این استان پس از تهران با 6 دانشگاه در رنکینگ 
بین المللی، 150 واحد دانشــگاهی و ۳۳0 هزار دانشجو، دانشگاهی ترین 
استان کشور محسوب می شود و در بحث توسعه علم و فناوری، شرکت ها و 
سازمان های بسیاری وجود دارند که وظیفه تبدیل علم به ثروت را برعهده 
دارند. وی بابیان اینکه ۲0 هزار جاذبه طبیعی و تاریخی در اصفهان وجود 
دارد و 18۲0 اثر صنایع دستی، 7 اثر ملموس و ۲ اثر ناملموس به ثبت جهانی 

رسیده است، اضافه کرد: در حوزه گردشگری طبق آمار منتشر شده جمع آمار گردشگران خارجی که از سال ۹۲ تا ۹6 از 
استان اصفهان بازدید کردند، به 850 هزار نفر رسیده است.

رییس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

جهاد دانشگاهی شبکه ای از توانمندی هاست

رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان اصفهان 
با اشاره به برگزاری اردوهای طرح »هجرت ۳« گفت: آموزش 
و پرورش از توانمندی دانش آمــوزان در عرصه های متفاوت 
عمرانی برای بهسازی و زیباسازی و مرمت فضاهای آموزشی 
و پرورشــی در ایام اوقات فراغت در قالب این اردوها استفاده 

خواهد کرد.
محمد اسماعیل زاده درباره طرح هجرت اردوهای دانش آموزان 
در مدارس اظهار کرد: هرساله با همکاری اداره کل آموزش و 

پرورش، اداره کل نوسازی و  توسعه و تجهیز مدارس، سازمان 
بسیج سازندگی و سازمان بسیج دانش آموزی، اردوهای طرح 

هجرت ۳ در تابستان برگزار می شود.
 وی افزود: اردوهای طرح هجرت ۳ در راستای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در جهت جلب مشارکت نوجوانان و جوانان 

در ساخت و ساز کشور برگزار می شود.
رییس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در طرح اردوهای هجرت ۳ به دنبال این هستیم که از 

توانمندی دانش آموزان در عرصه های متفاوت عمرانی برای 
بهسازی و زیباسازی و مرمت فضاهای آموزشی و پرورشی در 

ایام اوقات فراغت استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: جلســات هماهنگی برگزاری اردوهای 
طرح هجرت طی یکی دو ماه گذشته بین دستگاه های مربوطه 
برگزار شــده که با اجرای این طرح به دنبال این هستیم که 
روحیه مســئولیت پذیری دانش آمــوزان را تقویت کرده و با 

غنی سازی اوقات فراغت آنها، مهارتشان را افزایش دهیم.
اسماعیل زاده با بیان اینکه در طرح هجرت ۳ بیشتر به دنبال 
تقویت فرهنگ کار و تالش و اشتغال بین نوجوانان و جوانان 
هســتیم، ادامه داد: در طــول اجرای این طــرح برنامه های 

فرهنگی و اعتقادی نیز برگزار می شود.
وی با اشــاره به آغاز این طرح در مناطــق آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان تصریح کرد: کارگــروه اجرایی طرح در 41 
منطقه آموزش و پرورش استان، با مسئولیت رییس آموزش و 
پرورش و با حضور معاون فرماندار و اعضا که از بسیج مناطق و 

اداره کل نوسازی هستند، آغاز به کار کرده است.
وی بیان کرد: دانش آمــوزان در بخش های متفاوت همچون 
تعمیر و بهســازی مدرســه، رنگ آمیزی و مرمت مدارس، 
زیباسازی، تعمیر میز، نیمکت و ملزومات اداری، گل کاری، 
درختکاری و فضای ســبز مدارس در طرح هجرت ۳ شرکت 

خواهند کرد.

رییس اداره فرهنگی آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

استفاده از توانمندی دانش آموزان در اردوهای طرح »هجرت 3«

بنیان گذار بنیاد اکو:

اصفهان پایتخت علمی ایران است
بنیان گذار بنیاد اکو گفت: اصفهان پایتخت علمی ایران است؛ علم 
و فناوری ایران باید از اصفهان به کشورهای همسایه و همه جهان 

منتقل شود.
منظورسومرو در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه فناوری های نوین 
شهری با تبریک میالد امام رضا )ع( اظهار کرد: برای رشد اقتصادی، 
امنیت و پایداری زیست محیطی و البته رفاه مردم، باید فناوری و 
تولید را با هم مرتبط کنیم. شــهرداری اصفهان باید برای اجرای 
ایده های شــهروندان و دانشــمندان، یک تیم باتجربه و قدرتمند 

داشته باشد.
وی با اشاره به بازدید خود از خانه ریاضیات اصفهان ادامه داد: واقعا 
تحت تاثیر خانه ریاضیات اصفهان قرار گرفتم. این خانه نشان می 
دهد که اصفهان پایتخت علمی ایران اســت و ایــن دانش باید به 
کشورهای همســایه و همه جهان منتقل شود. متخصصان ایرانی 

سرمایه بزرگی برای این کشور هستند.
رییس بنیاد اکو گفت: اکو متشــکل از 10 کشور است که به قصد 
همکاری در فناوری های نوین با یکدیگــر ارتباط برقرار کرده اند. 
این بنیاد در تهران دبیرخانه دارد و دبیرخانه اصلی آن در اسالم آباد 
پاکستان واقع است. ارتباط خوب و سازنده ای میان کشورهای عضو 
اتفاق افتاده است. ســومرو ادامه داد: همه با هم باید برای ارتقای 
علم و فناوری و خلق جهانی بهتر تالش کنیم؛ اما در این راه توجه 
به کودکان بسیار مهم اســت. کودکان آینده جهان را می سازند؛ 
بنابراین تحصیل در سنین پایین و بهبود خالقیت کودکان بسیار 
مهم است. کودکان مدیران و دانشمندان آینده هستند و مي توانند 

آینده بهتری برای جهان ساخته و از ما بهتر باشند.
وی افزود: با همکاری می توانیم به دوره های طالیی جهان و زمانی 
بازگردیم که امپراتوری های جهان همچون چین و مسلمانان در علم 
بیش از دیگر بخش ها تالش می کردند. من به همکاران ایرانی نگاه 

کرده و دست کمک به سمت آنها دراز می کنم.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2202 |August 05, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



35
16

32
12

امام علی علیه السالم :
اندِك دنیا، بهتر است از بسیار آن و آنچه به قدر كفايت باشد، 
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یکی از عواملی که باعــث از بین رفتن عزت نفس 
می شــود مقایســه کردن خود با دیگران است؛ با 
موفقیت ها، ظاهر و هر چیز دیگری که آنها دارند 
اما شما ممکن است نداشته باشــید. تا زمانی که 
خود را با دیگران مقایســه می کنید و می خواهید 
بهتر از آنها باشــید زندگی شــاد و رضایتمندی 
نخواهید داشت. ذهن ما در مراحل پیشرفت، عادت 
به مقایســه و مقابله دارد؛ این یکــی از جنبه های 
شخصیتی ما آدم هاســت که به سمت اولویت ها 
جذب شویم و بسیار طبیعی است که چشممان به 
دنبال داشتن چیزهای متفاوت باشد. اما آن چیز 
متفاوت چگونه می تواند باعث پیشــرفت زندگی 

ما شود؟
بســیاری از کســانی که به داشــته های دیگران 
حسادت می کنند انســان های سست و متزلزلی 
هستند. این موضوع عجیبی نیست؛ زیرا تا زمانی 
که به اندازه کافــی از اعتماد به نفــس برخوردار 
باشید همیشه احساس نیاز به پیشرفت نخواهید 
داشت. شاید آنها نمی دانند که هدفشان در زندگی 
چیست؛ بنابراین به زندگی دیگران نگاه می کنند 
و با خود می گویند من باید شبیه آنها باشم. البته از 

طرفی این می تواند باعث پیشرفت فرد نیز بشود.
ما انســان ها از آنجایی که می خواهیم همیشه از 
زندگی رضایت داشته باشیم هیچوقت به این فکر 
نمی کنیم که انسان های موفق چه فداکاری هایی 
در زندگی کرده اند تا بتوانند بــه این موفقیت ها 
برسند. هیچ انسانی در یک لحظه پیشرفت نکرده 

است.
با تمرکــز کــردن روی موفقیت هــای دیگران 
 نمی توانید بخت و اقبالی مشــابه آنان به دســت 
آورید.تمام انســان های موفق مســیری را برای 
رسیدن به موفقیت طی کرده و تصمیمات زیادی در 
این راه گرفته اند تا توانسته اند به جایی برسند که 
اکنون هستند. زمانش رسیده که از مقایسه کردن 
خود با دیگران دست بردارید و روی پیشرفت های 

شخصی خودتان تمرکز کنید.
روی ضعف هایتان تمرکز نکنید

ممکن است در هر کاری خوب نباشید و هیچ وقت 
هم نتوانید آن را به خوبی انجــام دهید؛ پس زیاد 
به آن گیر ندهید و رهایش کنیــد. هر آنچه باعث 
موفقیت دوست شما می شود لزوما در موفقیت شما 
هم تاثیرگذار نیست. آیا شما از بازاریابی تلفنی برای 
فروش محصوالتتان لذت می بریــد؟ اگر جوابتان 
خیر اســت، پس باید بدانید که رمز موفقیت شما 
در بازاریابی پنهان نشده؛ اما ممکن است به عنوان 

مثال در تعمیر کامپیوتر یا رشته IT تبحر دارید.
 موفقیت را باید از طریق نقاط قوت و مهارت های 

خود به دست آورید.

مهارت زندگی

خود را با دیگران مقایسه 
نکنیم!

یادداشت

دنیا از دید خیلی ها به دو بخش تقسیم می شود: 
دنیای روشــنفکرها و دنیای آدم هــای معمولی. 
براساس همین دسته بندی است که ما موسیقی 
روشنفکری، فیلم روشنفکری، کتاب روشنفکری، لباس روشنفکری و حتی 
تفریح روشنفکری داریم؛ انگار همه مردم قرار است حتما یکی از این دو راه را 
انتخاب کنند. اما خیلی از ما در نقطه ای درست وسط این دو جهان ایستاده 
ایم؛ کمی روشنفکر هستیم و کمی عوام. تعدادمان هم کم نیست. گاهی بعضی 
از خصوصیت های روشنفکرها را بروز می دهیم و در عین حال معمولی هم 
محسوب می شویم. فکر نمی کنم اشکالی داشته باشد که ما از این دو قفسه 
مجزا )روشفکری و عامیانه( چیزهایی که دوســت داریم را برداریم و از آنها 
طوری که بیشتر با زندگی مان جور در می آید، استفاده کنیم. کسی که پز 
روشنفکری می دهد همیشه جلوی قفسه اولی ایستاده و دارد سبدش را پر از 
خرده  ریزهایی می کند که نمی داند به چه دردی می خورند. این آدم همیشه 
ترانه های متفاوت گوش می دهد، حرف هــای متفاوت می زند، فیلم های 
متفاوت می بیند و حتی رژیم غذایی اش هم متفاوت است. روی این تفاوت 

داشتن با من و شما هم خیلی بیشتر از یک روشنفکر واقعی متعصب است. اما 
فرق کسی که پز روشنفکری  می دهد با یک روشنفکر واقعی در این است که 
روشنفکرها دلیل انتخاب هایشان را می دانند. کاری را برای اینکه مد شده 
یا فقط خیلی خاص و متفاوت است انجام نمی دهند؛ درنتیجه دچار تناقض 
هم نمی شوند. آدمی که پز روشنفکری می دهد هر چقدر هم که خوب ادای 
روشنفکرها را دربیاورد باالخره یک جا خسته می شود و خود واقعی اش را 
نشان می دهد. او ممکن است همزمان در دو دنیا زندگی کند: دنیای خودش 
که مثل من و شما معمولی معمولی است و دنیایی که برای ما نشان می دهد و 
نقش آن را بازی می کند که خیلی عجیب و غریب و خاص است. اینهایی که پز 
روشنفکری می دهند خیلی ترحم برانگیزند؛ انگار همیشه دارند در یک بازی 
گرگم به هوای ابدی از خود واقعی شان فرار می کنند و در نهایت هم از همان 

خود واقعی شکست می خورند.

باغ 
کاغذی

رمان »زمســتان های ســرد و شــمعدانی های ترمــه ای« اثر               
فاطمه بهبودی از سوی انتشارات ســوره مهر روانه بازار کتاب 
شد.»زمستان سرد و شمعدانی های ترمه ای« داستانی اجتماعی 
از فاطمه بهبودی است که به روایت اختالفات یک زن و شوهر 
می پردازد.راوی اصلی این رمان، شخصی به نام »هما« است که 
مدام در این اثر با مخاطب به صحبت پرداخته و احساسات خود 
را بیان می کند. در گذشته زنان ایرانی استقالل مالی نداشتند و 
به همین دلیل باوجود همه مشکالت، زندگی زناشویی را تحمل 
می کردند؛ ولی امروز چون زنان وارد اجتماع شده اند و پا به پای 

مردان کار می کنند، کمتر خودشان را وابسته به مردان می دانند 
و استقالل مالی دارند که همین استقالل مالی باعث می شود در 

هنگام بروز اختالف راحت تر از هم جدا شوند. 
»چشم هاش داد می زند دیشب خوب نخوابیده. ریشی یکی دو 
روزه روی صورتش ســایه انداخته. تعارفی می گوید: ببخشید 
اینجا بهم ریخته س.حوله را از روی کاناپه بر می دارد. شــکم را 
توی دست فشــار می دهد. می گویم: بیا بشــین، اومدم باهات 
حرف بزنم، زود می رم! دلخور می گوید: تو حرفاتو زدی! با غیض 

نگاهش می کنم.

 زمستان های سرد
و شمعدانی های ترمه ای

فرار از خود

در هر شغل و حرفه ای، اسراری وجود دارد که فقط صاحبان 
آن شــغل ها از آن باخبرند و در اصطــاح عامیانه به آنها 
»فوت و فن کار« گفته می شود. از آنجایی که امروزه سفر 
و گردشــگری به نقاط داخل مرزی و بیرون مرزی بیشتر 

شــده و این روند در حال 
پیشرفت است، وسیله ای 
که با آن ســفر مــی کنیم 
اهمیت خود را بیش از قبل 
نشــان می دهد. هواپیما به 
عنوان یکی از راحت ترین، 
ســریع ترین و امــن ترین 

وســایل جا به جایی بخصوص برای مسیرهای دور، نقش 
پر رنگــی در این مــورد دارد و بنابراین به عنــوان یکی از 
محبوب ترین و شاید محبوب ترین وســیله حمل و نقل، 
الزم اســت که در مورد آن بیشــتر بدانیم! در این میان، 
حقایقی وجود دارند که فقط خلبانان از آنها آگاهند وما با 
پرس و جوهای فراوان، سعی کرده ایم تعدادی از این حقایق 
را در اختیار شما قرار دهیم؛ دانستنی هایی راجع به هواپیما 

که مطمئنا برایتان جالب خواهد بود. 
اگر گرمایی هستید، جلو بنشینید!

مشخص شــده که در هواپیما، جریان هوا از جلو به عقب 
اســت. بنابراین اگــر گرمایی هســتید و زود گرمتان می 
شــود، باید بدانید که عقب 
هواپیما هوا گرمتر اســت، 
پــس ردیف های جلــو را 

انتخاب کنید.
 اســتفاده از موبایل؟

به هیچ وجه!
تا به حال به ایــن موضوع 
فکر کرده اید که چرا در هواپیما از شــما خواسته می شود 
موبایل هایتان را خاموش کنید؟ تصــور کنید عده زیادی 
از افراد شروع به اســتفاده از موبایل خود در هواپیما کنند. 
اتفاق بد، تداخل امواجی اســت که به وجــود می آید و در 
واقع خلبان ها نگران بروز تداخل امواج هستند. تا می توانید 
از هدفون هم اســتفاده نکنید؛ چرا کــه در این صورت از 

اتفاق های با اهمیت در هواپیما با خبر نمی شوید.

حقایقی که فقط خلبان ها می دانند )2(
دانستنی ها

حرف حساب

جذبه همه چیز است و هیچ چیز 
نیست

برای رســیدن به قله باید از قــدرت جذبه 
برخوردار بود. جذبه همه چیز اســت و هیچ 
چیز نیست.تاش و پشتکار، ظاهر، نحوه راه 
رفتن، تناسب اندام، صدا و آرامش در رفتار و 
حرکات، خوش قیافه یا زیبا بودن اصا الزم 
نیست؛ تنها چیزی که نیاز دارید، جذبه است.

 »قدرت جذبه«
برایان تریسی. ران آردن

 ندا
 شاه نوری

جدول شماره 2202

افقی
1- کارگردان مجموعه تلویزیونی بی گناهان به 
بازیگری داریوش فرهنــگ - کمک و همکاری 

به یکدیگر 
2- ترســیم و پرداخت دقیق اشکال و نقش های 

ظریف - مترجم گفتاری
3- شر - باالپوش - بخیه درشت - ستاره و کوکب

4- واحد ســطح - پرنده ســعادت - گاو مقدس 
مصریان باستان - میوه خوشبو و مفید

5- برج و قلعه - قمر مصنوعی - عید ویتنامی ها 
6- عالم در علوم الهی - خزنده بی دســت و پا - 

حلوایی از آرد کنجد و شیره
7-  کاپ قهرمانی - مــزدور - کاپیتان تیم ملی 

پرتغال در جام جهانی 2006 به میزبانی آلمان
8 - از بت های عصر جاهلیت - چاره اندیشی - تیم 

فوتبال انگلیسی - حرف ندا
9- جان پناه - حمام بخار - طریق و آیین
10-  خانه بزرگ - اخگر و جرقه - امتداد

11- فنی در کشتی - خون آشــام سینمایی - 
امروزی و نو

12- بازی های سراسری در ورزش - جناح چپ 
لشکر - بزرگراهی در تهران - صدمه

13- احصائیه - محصول آب و صابون - کشــتی 
جنگی - اولین مسجد اسام

14- قافله - شهری در استان اردبیل
15- مجسمه و پیکره - ســردار و میهن پرست 

ایتالیایی.
عمودی

1- مراجعه کنندگان و متقاضیان امری معموال در 
اداره ها - گرده خون

2- شهری در هندوستان - پیامبر حاکم بر جن 
و انس

3- بهره مند و ممتاز - اهلی - راز - گروه محافظ
4- آب و هوای خوشی دارد - قوم وحشی آتیا - 

پراکندگی - چهره و صورت
5- نامی دخترانه - آموختن - پایه

6- مدت زمان طوالنی - درس زورکی! - انتقال 
نوشته یا تصویر به وسیله قرار دادن آن تحت یک 

نامه الکترونیکی متحرک
7- چین و چروک - حاکم و والی - درز

8- ساز موالنا - به یقه می زنند - شادی - حرف 
همراهی

9- نوعی ماهی استخوانی به اندازه ماهی سفید - 
یار هاردی - درخشان

10- عروس هزار داماد - حمام تاریخی کاشان- 
ساکنین محل

11- چــای انگلیســی- نگهبان خانــه بزرگ- 
بخشش و عطیه

12- ســبب - هیچ وقت - پیروان یک پیامبر - 
پسوند شباهت

13- ورم - عدد ورزشی - دســته پیشاهنگی - 
سخن و گفتار

14- گوناگون و متنوع - نام سابق گرگان 
15- واال گهری و بزرگواری - مقاطعه کاری.
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مهاراجه اکسپرس؛ گران ترین قطار آسیا

قطار سریع السیر مهاراجه از سال 2010 فعالیت خود را آغاز کرده و قطار لوکس 
راه آهن و گران ترین قطار آسیاست. این قطار هندی به مدت 8 روز میهمانان را به 
بهترین و مهم ترین مقاصد گردشگری این کشور از جمله تاج محل، معابد خاجوراهو، 
محوطه های حیات وحش و... می برد. ارزان ترین قیمت سفر برای هر فرد در هر روز 
800 دالر و نرخ های بعدی 900 و 1400 دالر است و سوئیت ریاست جمهوری 
2500 دالر قیمت دارد. این قطار گنجایش 88 مسافر را دارد که در سوئیت های 
لوکس اقامت می کنند. واگن هر یک از میهمانان به گونه ای طراحی شده که بتوانند 
سبک زندگی یک مهاراجه را تجربه کنند. فضای داخلی کابین ها با ظرافت تزئین 
شده است. پارکت های سیلوان، کنده کاری های پیچیده و پالت رنگ های مایم 
از ویژگی های فضای داخلی هستند. همچنین همه کابین ها دارای کنترل دمای 

مجزا، تلویزیون، دستگاه پخش دی وی دی، تلفن مستقیم، اینترنت و... هستند.

یک جریمه سنگین برای پیامک بازها

مسئوالن شهر هونولولو در جزایر هاوایی مقرر کرده اند عابرانی که هنگام 
عبور از خیابان به تلفن همراه خود مــی نگرند، باید جریمه ای نقدی بالغ 
بر 99 دالر بپردازند. به نوشته روزنامه »سان« طبق این قانون، کسانی که 
برای نخستین بار مرتکب این تخلف می شوند، بین 15 تا 35 دالر جریمه 
می شوند.این قانون، از بیست و پنجم ماه اکتبر آینده اجرایی خواهد شد و 
تنها پیامک های ارسال شده برای خدمات اورژانس از این قانون مستثنی 
خواهند بود. شهروندان هونولولو، به شدت به این قانون اعتراض کردند و 
آن را بار جدیدی برشمردند که دولت، سنگینی آن را بر شهروندان تحمیل 
می کند.این قانون پس از آن وضع شــد که تازه ترین آمار شورای امنیت 
ملی آمریکا ثابت کرد 11 هزار مورد از حوادثی که طی سال های 2000 تا 

2011 اتفاق افتاده، ناشی از بی دقتی در راه رفتن بوده است.

تصاویر روز

ترسناک ترین پل های جهان
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