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رتبه ششم صادرات اصفهان
 در کشور
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حدود 4 میلیون کارت ملی هوشمند 
باید در استان اصفهان صادر شود
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 ترقه ها چگونه سر از نقش جهان 
در می آورند؟
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سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان 
گفت: سهم اصفهان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بعد از فرآیند 
مصاحبه، نزدیک به 400 نفر بود که از این تعداد حدود 217 نفر آقا و 182 نفر 
خانم بوده اند. شهرام عروف زاد با بیان اینکه نگاه جدیدی در تربیت  معلمان در 

دانشگاه فرهنگیان به وجود آمده است...

ادامه در صفحه 8

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان:

سهم اصفهان در آزمون  استخدامی 
آموزش و پرورش 400 نفر است

 
معاون فرهنگی هنری اداره  فرهنگ و ارشاد استان:

صفحه4
هیچ کتابی در اصفهان  سلیقه ای بررسی نمی شود

3

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، در نشست 
خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت:  شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی وظیفه برنامه ریزی برای حضور مردم در 
مناسبت های مختلف را دارد. مردم یکی پس از دیگری 
از آزمون های الهی ســربلند بیرون آمدند؛ در سال 92 
مراسم 13 آبان باشــکوه ترین مراسم با حضور گسترده 
مردمی بود؛ آن هــم در زمانی کــه می گفتند روحیه 

استکبارستیزی مردم تقلیل یافته است.
قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اذعان 
کرد: در فتنه استکباری ســال 88 با همه پیچیدگی ها، 
زمانی که مردم از واقعیت این فتنه مطلع شدند، ریزش 

در راهپیمایی های فتنه گران را شاهد بودیم.
وی با اشاره به حاشــیه های ایجاد شده برای سخنرانی 
مراسم روز قدس اصفهان ابراز داشت: برای مردم اصفهان 
ســخنران دعوت کردن کار سختی اســت؛ با آن نگاه 
حاکمیتی، معموال در کل اســتان ها مناسبت های ملی 
را شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی مدیریت می کند 
تا بتواند از همه سالیق و سخنران ها استفاده کند؛ البته 
خطوط قرمز نظام نقش اساسی را در تعیین سخنران ها 

دارد.
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، در پایان 
خاطرنشان کرد: مطمئنا عامل، ســاکت و خائن فتنه 
را نمی توانیم بــرای تریبون 9 دی و 22 بهمن و ســایر 
برنامه ها دعوت کنیم؛ برای همــه گروه ها که به والیت 
و عمود کشــور پایبند هســتند احترام قائل هستیم؛ 
شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی در طول سالیان 
 متمادی در خط درســت عمل کرده و کارکرد داشــته

 است.

روایتی از مراسم گرامیداشت شهید »محسن حججی«؛ 

ای »در صف آخر نشسته«
 که بی صدا باریدی ...  

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات
 با اشاره به حاشیه های سخنرانی روز قدس اصفهان: 

نمی توانیم عامالن فتنه را برای 
تریبون مراسم ها دعوت کنیم

خبرآخر

روایتی از مراسم گرامیداشت شهید »محسن حججی«؛

ای »در صف آخر نشسته« که بی صدا باریدی ...  
ساعت به وقت اضطراب می گذشت؛ اضطراب نرسیدن، اضطراب دیررسیدن. با ترس نرسیدن؛ نرسیدن به مراسم 

جوان جهادگر شــهری که روزگاری شــاهد قدم زدن های یک »جوانمرد« بود؛ یک دل کنده از دنیا که خوب سمیه پارسادوست 
می دانست اسیر دنیا را »جام شهادت« ندهند و او آرزوی وصل داشت. شاید به فرمانده همشهری اش اقتدا کرده 
بود؛ به »حاج احمد« که نام و نشان شهر بود و گفته بود »دلش می خواهد وقتی شهید شود که خبری از شهادت نیست« و جوان جوانمرد قصه 
ما، وقتی رفت که عده ای همین »رفتن« را هم »سیاســی« کرده بودند و با زخم زبان ها و کنایه ها دل می شکستند... چه دل شکستنی! راستی 

شهیدتون چقدر گرفته مادِر محسن؟! سربریده را که ارزان نفروختید؟!

       
وقتی رسیدیم، از کیلومترها مانده تا مسجدجامع نجف آباد، خیابان بسته شده بود. همه انگار تنها یک هدف داشتند: شرکت در مراسم گرامیداشت 
»شهید محسن حججی« . نیازی به آدرس پرسیدن هم نبود؛ بنرها راه را نشــان می داد؛ تصویری از جوانی که لبخند به لب توی قاب نشسته و 
نگاهمان می کند. خودش راه را نشان مان می داد. اصال مگر نه اینکه به فرموده پیرخرابات عشــق، »با این ستاره ها می توان راه را پیدا کرد«؟ 
محسن مثل ستاره ای می درخشــید، از دور و نزدیک به ما لبخند می زد و ما خجالت می کشیدیم ... وقتی داشتند سرش را می بریدند و سر به 

آسمان می سایید، ما در کدام باتالق، کجای این زمین دون در گل مانده بودیم؟!

       
صدای »یزدخواستی« می آمد. کمی قبل تر »سیدرضا« هم آمده و خوانده بود. »محسن« از بچه های هیئت فداییان حسین)ع( بود و بارها زیر 
پرچم هیئت سینه زده و باریده بود. محســن، مصداق همان »صف آخر«ی ها بود که بی صدا بارید و ما مدعیان »صف اول« بودیم که ماندیم تا 
حسرت بخوریم... کاش آنهایی که این روزها به آب و آتش می زنند تا جریان مداحی و هیئتی را به هر طریقی بزنند، خجالت می کشیدند؛ شرم 
می کردند. یک هیئت می تواند به جای تمامی متولیان و مدعیان مسئول، کار انقالبی و اعتقادی انجام دهد ... به قاب عکس شهدای هیئت فداییان 

نگاهی بیندازید؛ حاال یک قاب می رود کنار قاب های دیگر... 
دیروز نسل جدید و جوان مداحان انقالبی آمده بودند تا برای »آقامحسن« سنگ تمام بگذارند. مسجد جای نشستن نداشت. فرمانده »جعفری« 
هم آمده بود. آرزو کردم »حاج قاسم« هم باشد؛ سردار اما شاید این روزها به »انتقام« فکر می کند؛ انتقام خونی که غریبانه ریخته شد. شاید او 
هم مثل مادر محسن زیرلب زمزمه می کند: »غریب گیر آوردنت... تشنه سربریدنت... .« فرمانده، سرباز صادق و ایثارگری را ازدست داده است... 
سربازی که شهادتش، به عاشورا عینیت بخشید. نه فقط مجری »المنار« که خیلی از ما حاال دیگر نمی خواهیم بفهمیم شمر ظهرعاشورای 61 
چگونه دلش آمد سر اربابمان را ... خدا را... خدا را... خدا را... به دل داغدار مادری که از حاال به بعد، روضه مکشوف می بیند و می شنود. حاال هروقت 
روضه گودال برایش بخوانند، لحظه های آخر »محسنش« را تجسم می کند؛ وقتی شمرزاده لعین موهایش را در چنگ گرفته بود و می برید... شاید 
با خودش می گوید نکند چاقوی دشمن ُکند بود یا نمی بُرید؟! شاید مادر بارها گلوی محسن را بوسیده بود... چه بگویم از دل این مادر؟! چه بنویسم 
برای این مادر که مرهم داغش باشد؟! چه بنویسم برای شهیدی که شهادتش، تجسم عینی تمام روضه های کودکی و نوجوانی و جوانی ما شد؟! 

       
 سردار گفته»فرزندان دلیر ایران انتقام اقدام ددمنشــانه داعش را خواهند گرفت«. خبر رسید که از این پس تمامی عملیات ها به نام این شهید 
سرافراز انجام خواهدشد. نام »محسن« قوت می دهد؛ توان می دهد به تمام رزمندگانی که مثل او، جان پناه من و تو شدند تا تارمویی از سر ناموس 
این وطن کم نشود؛ تا نکند دوباره راه حرامی به حرم باز شود. علمداران این سرزمین رفته اند تا به حضرت سقا اقتدا کنند. روضه خوان می گفت: 
» عباس)ع( روی نیزه هم »غیرت ا...« بود.« غیوران این آب و خاک، از نسل همان جوان هایی هستند که روزگاری در خاک خوزستان، روی زمین 
افتادند تا من و تو روی پا بایستیم. خیل جمعیتی که در هرم آفتاب به مراسم پاسداشت یاد »محسن« آمده بودند، می خواستند بگویند » علم 
روی زمین نمی ماند«. این کشور علمدارانی دارد که وقتش برسد، »سر« می دهند و »سرگذشت« شان روایتی می شود از قصه عاشقی؛ عاشقی 
مردان مردی که از »تبار سرهای بر نیزه رفته« هستند و نامشان »مدافع حرم« است؛ اما رفتند که در »حصار زینب« باشند. پدر محسن می گفت 

پسرش رفت تا شام غریبان دوباره تکرارنشود. این گل را به رسم هدیه تقدیم نگاهتان کردیم بانو...

                     مهدی زرگر/ زاینده رود
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مدیرکل پست استان اصفهان:
608درصد امالک استان کد پستی ندارند
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نامه ۱۶۷ نماینده مجلس به روحانی درباره اطالعات مالی وزرای پیشنهادی
167 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز  پارلمان در نامه ای به رییس جمهور 
خواستار ارسال اطالعات دقیق از وضعیت مالی وزیران پیشنهادی و فعالیت های اقتصادی 

خود و فرزندانشان به صورت محرمانه به مجلس شدند.

يادداشت

بین الملل

آغاز تحقیقات دادستانی آمریکا 
درباره شهر »شارلوتزویل«

وزارت دادگستری آمریکا، تحقیقات فدرال درباره حوادث 
مرگبار در شــارلوتزویل پس از زیر گرفتــن تظاهرات 

کنندگان توسط یک خودرو را آغاز کرد.
»جف سشــنز« دادســتان کل آمریکا اعــالم کرد که 
تحقیقات حقوق فدرال درباره این حادثه آغاز شده است.

در تظاهرات روز شنبه یک خودرو به تظاهرات کنندگان 
حامی نژادپرستی در ایالت ویرجینیا برخورد کرد و سه نفر 

کشته و ده ها نفر مجروح شدند.
این اتفاق شــنبه و در حالی رخ داد کــه پلیس در حال 
متفرق کردن درگیری میان گروه های راستگرای افراطی 

و مخالفان نژادپرستی بود.

 دیدار سناتورهای آمریکایی
 با سرکرده منافقین در آلبانی

سه تـــن از سناتورهای ایاالت متحده، به محل حضور 
شــماری از اعضای گروهک منافقین در تیرانا، پایتخت 

آلبانی رفته و با مریم رجوی دیدار کردند.
گروهک منافقین در بیانیه ای که در این مورد منتشــر 
کرده می گوید در این دیــدار در مورد آنچه راه حل های 
پایان دادن به بحران منطقه و تغییر دموکراتیک در ایران 
توصیف شده، گفت وگو شده است.در این بیانیه گفته شده 
سناتورها از انتقال امن اعضای گروهک منافقین در عراق 
به آلبانی استقبال کرده و در پیوند با »استقرار دموکراسی 
و حقوق بشر در ایران برایشان آرزوی موفقیت کرده اند«!

آخرین گروه از اعضای گروهــک منافقین که در کمپ 
»لیبرتی« در عراق ساکن بودند، در شهریور ماه گذشته، 
به آلبانی منتقل شد و به این ترتیب حضور رسمی آنها در 

عراق پس از ۳ دهه پایان یافت.

تظاهرات علیه فساد مالی 
نتانیاهو

تظاهرات علیه فســاد مالی نتانیاهو که از هفته گذشته 
در سرزمین های اشــغالی در حال برگزاری است ، شنبه 
شب گذشته نیز دنبال شد و معترضان با تجمع در مقابل 
منزل دادستان کل رژیم صهیونیستی ضمن اعتراض به 
نحوه رسیدگی به پرونده فســاد مالی نتانیاهو، خواستار 

استعفای او شدند.
 شامگاه شنبه حدود ۳ هزار نفر با تجمع در مقابل منزل 
»آویخای مندلبلیت« به نحوه رســیدگی وی به پرونده 

فساد مالی بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند.

عکس  روز يادداشتيادداشت

کافه سیاست

رییس جدید سازمان حفاظت محیط 
زیست منصوب شد

رییس جمهور طی حکمی رییس جدید ســازمان حفاظت محیط 
زیست را منصوب کرد.

حجت االســالم حســن روحانی، رییس  جمهور در حکمی عیسی 
کالنتری را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست منصوب کرد. متن حکم حجت االسالم حسن روحانی 

به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عیسی کالنتری

به اســتناد اصل یکصد و بیســت و چهارم قانون اساسی و نظر به 
مراتب تعهــد و تجربیات جنابعالی به موجب ایــن حکم به عنوان 
»معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست« 
منصوب می شــوید.توفیق شــما را در خدمت به کشــور و ملت 
شــریف ایران با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور 
 اخالقی دولت تدبیر و امیــد از خداوند بزرگ مســألت می نمایم. 

حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران

در رأس يک هیئت بلندپايه نظامی؛

سرلشکر باقری به ترکیه می رود
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرلشکر باقری، رییس ستاد کل 
نیرو های مسلح  بنا بر دعوت رسمی رییس ستاد کل نیرو های مسلح 
ترکیه، فردا  به این کشور سفر می کند. در این سفر، جمعی از مقامات 

بلندپایه نظامی و سیاسی وی را همراهی خواهند کرد.
هیئت ایرانی در سفر سه روزه خود با عالی ترین مقامات سیاسی - 

نظامی کشور ترکیه دیدار خواهد داشت.
مسئله مبارزه با تروریسم، تحوالت منطقه، روابط دو جانبه دفاعی 
و همکاری های مرزی، از محور های دیدار های سرلشــکر باقری با 

مقامات ترکیه خواهد بود.

حضور ناوهای ایرانی در غرب 
اقیانوس اطلس؛ در آینده نزدیک

فرمانده نیروی دریایی ارتــش از حضور ناوهــای ایرانی در غرب 
اقیانوس اطلس در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ امیر دریادار سیاری در مراسم رونمایی 
از کتب فرماندهان نداجا و نوشت افزار با نمادهای نداجا گفت: هیچ 
مقام نظامی در دنیا فکر نمی کرد که بتوانیم به اقیانوس آرام برویم، 
آفریقا را دور بزنیم، به کانال سوئز برویم ولی ما توانستیم. روزی ما 
اعالم کردیم که به اطلس و بعد از آن به غرب اطلس خواهیم رفت، 
آمدند در شبکه cnn از بندر عباس تا اطلس خط کشیدند و گفتند 
به هیچ عنوان ایران توانایی ورود به اطلس و عبور از آن را ندارد ولی 
ما وارد اطلس شدیم و در آینده نزدیک به غرب اطلس هم خواهیم 
رفت و آن موقع است که ما روی نقشه خط بکشیم و به آنها بگوییم 
که ما توانستیم و هر چه می گوییم بدون شک انجام خواهیم داد و از 

هیچ قدرتی هراس نداریم.

 امضای تفاهم نامه همکاری
 میان ایران و عراق برای اربعین

به گزارش برنا؛ یادداشــت تفاهم همکاری وزارت کشور جمهوری 
اسالمی ایران و عراق در خصوص برگزاری مراسم اربعین حسینی 

علیه السالم به امضای وزرای کشور ایران و عراق رسید.
این مراسم پس از یک ساعت گفت وگوی دو هیئت در وزارت کشور 
و با حضور رحمانی فضلی و قاسم األرجی، وزیر کشور عراق برگزار 
شد.محورهای این یادداشــت تفاهم به موضوعات مختلف مرتبط 
با مراسم اربعین و حضور زائران در این مراســم پر شکوه از جمله 
سالمت، اســکان، تامین امنیت، روادید، تردد، حمل و نقل و سایر 

مربوط است.

 کشف ۵۰ قبضه اسلحه وینچستر
 در کرمانشاه

به گزارش میزان؛ دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه 
گفت: از یک دستگاه تریلر حمل سوخت که رانندگی آن را یک فرد 
تبعه عراق بر عهده داشت ۵۰ قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز مدل 
وینچستر کشف و ضبط شد. محمدحسین صادقی از کشف و ضبط 
۵۰ قبضه اسلحه شکاری از یک تبعه یکی از کشور های همسایه خبر 
داد و گفت: در هفته گذشته در حوزه قضائی شهرستان اسالم آباد 
غرب از یک دستگاه تریلر به رانندگی شخصی به هویت مشخص که 
تبعه یکی از کشور های همسایه اســت بازرسی می شود. این تریلر 
حاوی سوخت مازوت بوده که راننده تعداد ۵۰ قبضه اسلحه شکاری 
غیرمجاز مدل وینچســتر را به صورت ماهرانه در خودرو جاسازی 
کرده بود. وی گفت: این فرد پس از ورود به کشور و تحویل محموله 
ســوخت در یکی از بندر های جنوبی این اسلحه ها را از تانکر خارج 
و به قســمت کابین منتقل می کند.این مقام قضایی ادامه داد: این 
متهم با بارگیری سوخت بنزین جهت تحویل اسلحه ها عازم اسالم 
آباد غرب می شود که توسط نیروی انتظامی توقیف و پس از بازرسی 

اسلحه های مذکور کشف می شود.

 آخرین عکس یادگاری روحانی
 با کابینه یازدهم

وزیران دولت یازدهم پس از جلســه هیئت دولت با رییس جمهور 
عکس یادگاری گرفتند.

حسن روحانی در این جلســه از تالش ها و اقدامات وزیران دولت 
یازدهم در عرصه های گوناگون تشکر و قدردانی و برای آنان آرزوی 

موفقیت کرد.

وزارت خارجه

وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: تمرکز بر همسایگان، 
یک سیاست جدیدی اســت که تعریف خواهیم کرد و 
سیاست همسایگی را به عنوان گفتمان جدید جمهوری 

اسالمی در دولت دوازدهم مطرح می کنیم.
محمدجواد ظریف، وزیر پیشــنهادی امور خارجه صبح 
دیروز در جلســه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان 
والیی حضور یافت. وی گفت: تمرکز را بر این گذاشته ایم 
که آمریکا نتواند یک بار دیگر اجماع جهانی ایجاد کند. 
برنامه ما این است که تالش زیادی داشته باشیم در اوج 

نقاضی های  آمریکا، اروپایی ها در این مسیر قرار نگیرند.
ظریف با اشــاره به قــرارداد »رنو« و »توتــال« با ایران 
همزمان با نقض برجام توسط آمریکا ادامه داد: تالش ما 
در راستای جلوگیری از تاثیر بدعهدی های آمریکا به سایر 
کشورهاست، برجام برای نزدیکی به آمریکا نبود؛ برجام 

برای این بود که آمریکا کمتر مزاحم و کمتر مانع شود.
وزیر پیشنهادی امور خارجه در خصوص دو اولویت مهم 
وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم گفت: دیپلماسی 
اقتصادی و توجه به منطقه؛ دو اولویت مهم وزارت خارجه 

در کابینه دوازدهم است.

دبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیــان اینکه بعد از 
بازداشت حســین فریدون، روحانی محافظه کار شده 
اســت، گفت: به نظر می رســد که روحانی از پوست 
 اصالح طلبی خود درآمــده و روح اصولگرایی به خود 

می گیرد که بسیار خطرناک است.
حجت االســالم محمد زارع فومنی ، با اشاره به کابینه 
پیشــنهادی دولت دوازدهم گفت:  کابینه پیشنهادی 
دارای نواقص زیادی است که مهم ترین آن جوان نبودن 

و عدم حضور زنان در کابینه است.
وی با بیان اینکه در کابینه دولت، به جز یک فرد، بقیه 
از ضریب سنی باالیی برخوردارند، افزود: نکته دیگر این 
است که تغییری در کابینه صورت نگرفته و تنها افراد در 
دولت جابه جا شده اند، باید گفت که هیچ گونه گردش 

نخبگانی در کابینه مشاهده نمی کنیم.
دبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیــان اینکه دولت 
حتی جرات نکرده یک وزیر زن در کابینه معرفی کند، 
تصریح کرد: این امر بــا روح رای 24 میلیونی منافات 
دارد، ۵۰ درصد آرای روحانی را زنان و جوانان تشکیل 
 دادند و عدم حضور زنان و جوانان در کابینه جای تاسف 

دارد.

دو اولويت مهم وزارت خارجه از زبان ظريف : 

 دیپلماسی اقتصادی
و توجه به منطقه

دبیرکل حزب مردمی اصالحات:

 روحانی روح اصولگرایی
 به خود می گیرد

مطهری: 

تحقق وعده های رییس جمهور 
بستگی به اراده خودش دارد

طیب نیا: 

اقتصاد کشور همچنان با 
چالش های جدی مواجه است

علی مطهری، نایب رییس مجلس در مورد ارزیابی اش 
از وزرای پیشــنهادی گفت: در حال حاضر جلســات 
کمیســیون ها از صبح تا عصر با حضور این وزرا برگزار 
می شود و عالوه بر آن جلسات خصوصی دیگری نیز در 
حال برگزاری است و نمایندگان در حال بررسی هستند 

و امیدواریم درست تصمیم بگیرند.
مطهری در پاسخ به این سوال که آیا وزرای پیشنهادی 
پاسخگوی وعده های رییس جمهور هستند؟ گفت: این 
بستگی به مدیریت آقای رییس جمهور دارد، اگر او این 
اراده را داشته باشد که به وعده هایش عمل کند، خواهد 
توانســت و وزرا در این زمینه نقش درجــه دو را دارند 
بنابراین اگر رییس جمهــور اراده تحقق وعده هایش را 

داشته باشد با همین کابینه هم قادر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ممکن است حداکثر یک یا دو نفر 
از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نگیرند، درباره چینش 
سیاسی کابینه عنوان داشــت: خوب است؛ چرا که هم 
از اصولگرایان و هم از اصالح طلبان اســتفاده شــده و 
این نشــان می دهد که تعصب گروهی و جناحی وجود 
نداشــته؛ همین که این کابینه، کابینه جناحی نیست 

امری مثبت است.

ایســنا: وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره 
تغییر وزیر در دولت دوازدهم اظهار کرد: شــاید دلیل 
تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انســجام و 

هماهنگی تیم اقتصادی است.
علی طیب نیا، صبح دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار 
ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربه ام برای 
ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار 

خوشحال هستم.
 وی با اشــاره به شــرایط اقتصادی کشــور در ابتدای
 دولــت یازدهم خاطر نشــان کرد: در ابتــدای دولت 
 یازدهم شرایط اقتصادی کشــور در وضعیت بسیاری
 خطیری قرار داشــت و ما در برقراری ثبات و آرامش و 
همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیت هایی مواجه 
بودیم و توانســتیم که ثبــات و آرامش را بــه اقتصاد 

برگردانیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولــت یازدهم  گفت: امروز 
شرایط برای اصالحات ســاختاری و نهادی در اقتصاد 
 کشور فراهم شده است، اما ما با چالش های جدی مواجه 

هستیم.

مهر: علی اکبر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی در آخرین جلسه 
هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: مهم ترین اولویت ما در سازمان 
انرژی اتمی این است که فعالیت های هسته ای را با تمام قوت و قدرت 

و در تمام ابعادش پیش ببریم.
رییس ســازمان انرژی اتمی افزود: طرح دو نیــروگاه به خوبی پیش 
می رود؛ با بیمارستان هسته ای قرارداد بسته شده است و مسائل مالی 
آن  ۹۵ درصد جلو رفته که اگر اجرایی شود پروژه بسیار بزرگی است که 

در منطقه بی نظیر است.
علی اکبر صالحی با بیــان اینکه در بحث رادیــو دارو 6۰ میلیون یورو 
سرمایه گذاری شده اســت گفت: امیدواریم این پروژه نیز به زودی به 
نتیجه برسد ما بزرگت رین تولید کننده رادیاتور در غرب آسیا خواهیم 
بود که به کل کشــورها صــادرات خواهیم داشــت. وی در واکنش به 

اظهارات ترامپ ادامه داد: ترامپ در توهم زندگی می کند.

وب سایت میدل ایســت آی با اشــاره به اظهارات ترامپ مبنی بر عدم 
 پایبندی ایــران به روح برجــام و عواقب بر هم زدن برجــام، 4 راه را نام 

می برد و شرایط تحقق یا عدم تحقق آنها را بررسی می کند.
گزینه های احتمالی معرفی شده:  تعقیب برنامه موشکی بالستیک ایران، 
شکایت به کمیسیون مشترک برجام، فشار بر ایران با ابزار بازرسی های 
بیشــتر، تحریک ایران به کنار گذاشتن برجام. نویســنده بعد از مطرح 
کردن این 4 گزینه استدالل می کند که هر 4 مورد به نتیجه نمی رسد.
نویسنده در پایان بر اساس گفته های ترامپ پیش بینی می کند آمریکا در 
پی مذاکره مجدد برجام است. رکس تیلرسون پیش تر گفته بود برجام به 
اهداف خود یعنی ممانعت از دستیابی ایران به بمب اتم دست پیدا نکرده و 
تنها موجب تعویق این مهم شده است. پس استراتژی آمریکا این است که 
فشار را بر ایران افزایش دهد تا دوباره به پای میز مذاکره بازگردد. آمریکا به 

دنبال افزایش مدت پذیرش تعهدات از سوی ایران است.

صالحی:

ترامپ در توهم زندگی 
می کند

میدل ايست آی: 

ترامپ در نهایت مذاکره
 مجدد برجام را طلب می کند

بررســی گزارش کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس درباره طرح یک فوریتی »مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
و تروریستی آمریکا در منطقه«، دومین دستور کار دیروز وکالی 

ملت بود.
پس از اظهارات موافقــان و مخالفان طرح و دفاع ســخنگوی 
کمیسیون و نماینده دولت، کلیات این طرح به رای گذاشته شد 
و نمایندگان با رای قاطــع 24۰ رای و بدون حتی یک مخالف با 
تصویب آن موافقت کردند.پس از بررســی جزئیات و اظهارات 
موافقان و مخالفان، نمایندگان با تصویب جزئیات نیز موافقت 
کردند.علی الریجانی بعــد از تصویب طرح مقابلــه با اقدامات 
ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه گفت: آمریکایی ها 

بدانند این گام اول بود که مجلس برداشت.
وی افزود: ضمن اینکه با احتیاط در بعضی امور گام برداشــتیم 
ولی 16 اقدام دیگر در شورای هسته ای تصویب شد که به اجرا در 
خواهد آمد. رییس مجلس گفت: وزارت خارجه و اطالعات در این 

زمینه وظایف خود را با جدیت انجام دهند.
الریجانی اظهار داشت: آمریکایی ها توجه داشته باشند دولت را 
موظف کردیم چنانچه آمریکا در مورد تحریم ها کارهایی انجام 
دهد که مخالف برجام است مطابق ماده 1۰ باید هم در زمینه اتمی 
و سایر امور اقدام متقابل انجام دهد و گزارش آن را به مجلس ارائه 
دهد.بر این اساس قوه قضائیه موظف شد کلیه اموال و دارایی های 

اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده را در قلمرو تحت 
صالحیت ایران توقیف کند.

همچنین قوه قضائیه موظف شد شعبه و یا شعب ویژه ای برای 
رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی 
آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه تروریستی این کشور در منطقه 

صدمه و یا خسارت دیده و یا می بینند، اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس وزارتخانه های »خارجه«، »دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح« و  »اطالعات« و »سپاه» و »ارتش« را موظف به 

تهیه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا کردند.
دولت نیز مکلف شد مبلغ 2۰ هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه 
دفاعی، مقابله با تروریسم و حمایت از سپاه پاسداران اختصاص 
دهد. وزارتخانه های اقتصاد و خارجه نیز موظف شدند، کشورهایی 
را در اولویت همکاری با ایران قرار دهند که از تحریم های ضدایرانی 

تبعیت نمی کنند.
نمایندگان مجلس شورای اســالمی همچنین در ادامه بررسی 
جزئیات طرح »مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا 
در منطقه«، با تصویب ماده 12 این طرح، مبلغ 1۰ هزار میلیارد 
ریال برای مقابله با تروریسم به نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اختصاص دادند.نمایندگان مجلس همچنین در ماده 2۵ 
این قانون وزارت اطالعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را با رعایت سلسله مراتب موظف کردند به منظور رصد 

اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا با کشورهای مستقل 
و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشــورت مدام بوده و 
تبادل اطالعات کنند.به عالوه براساس ماده 26 این طرح، وزارت 
امور خارجه موظف شد که گزارش اقدامات اجرای این قانون را در 
هر دوره شش ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس ارائه کند.
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه درباره این طرح 
گفت: طرح »مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در 

منطقه« هوشمندانه است.
 سیدعباس عراقچی این طرح را هوشمندانه دانست که اجازه بهانه 
جویی به طرف های دیگر را نمی دهد. وی گفت: طرح »مقابله با 
اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه« پاسخ بسیار 
متناسب و هوشمندانه و خردمندانه به دشمنی و خباثت آمریکا و 
خصومت های آن علیه جمهوری اسالمی ایران است.رییس ستاد 
اجرای برجام گفت: این طرح در حقیقت بحشی از اقداماتی است 
که هیئت نظارت بر اجرای برجام برای مقابله با طرح کنگره آمریکا 
پیش بینی کرده اســت و این طرح از قانونی که کنگره آمریکا 

تصویب کرده بسیار قوی تر است.
پیش تر »کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی« مجلس 
در جلسه 7 مرداد، کلیات طرح »مقابله با اقدامات ماجراجویانه 
و تروریســتی آمریکا در منطقه«  را ارائه و در جلسه  18 مرداد 
جزئیات آن را تصویب کرده بودند.سیدحسین نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
قبل از تصویب کلیات طرح گفت: این کمیســیون ۵ جلســه 
فوق العاده در ایام تعطیالت مجلس برای بررسی طرح »مقابله 
 با اقدامــات ماجراجویانه و تروریســتی آمریــکا در منطقه«

 برگزار کرد.
جلسه دیروز مجلس عالوه بر آنچه گفته شد، حواشی نیز در پی 
داشت و  در این راستا نمایندگان شاعر پیشه مجلس در جلسه 
سنگ تمام گذاشتند. دلخوش، در بخشی از نطقش شعری  در 

وصف ترامپ خواند:
هم در صف پخمگان و بی حاالن است - هم اینکه شباهتش به 

دالالن است
گویند این ترامپ نادان زمان اســت - سردسته کوران و کران و 

الالن است
پس از این شــعر طنز گونه دلخوش، کواکبیان هم با اشــاره به 
شهادت محسن حججی با شعرخوانی، برای داعش  خط و نشان 

کشید و خطاب به داعش با فریاد خواند:
 در چشمه خون غسل شهادت سازیم -  نارنجک خون به سوی 

خصم اندازیم
 با خون شــهید بیعتی تازه کنیم - در حق طلبی، جهان پر آوازه 

کنیم

میزان : نمايندگان مجلس شورای اسالمی ديروز با رای قاطع با تصويب طرح »مقابله با اقدامات ماجراجويانه 
و تروريستی آمريکا در منطقه«« موافقت کردند.

حاشیه های بهارستان در يک روز تابستانی؛

تصویب یک طرح با چاشنی شعر و شاعری در مجلس!

دیدگاهاحزابپارلمان
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انرژی یارانهنقدیسرپرستانخانوارپنجشنبهواریزمیشود
شصت و ششــمین مرحله یارانه نقدی خانوارهای ایرانی،پنجشنبه بیست و ششم 

مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

سکه تمام بهار آزادی
11،820،000 ریال)طرح جدید(

6،350،000 ریالنیم سکه

3،770،000  ریالربع سکه

2،490،000 ریالسکه یک گرمی

1،175،030 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان اظهار کرد: در کشور ایران کشت 
سیب زمینی در مناطق جنوبی از اواسط بهمن تا اواخر اسفند ماه و در 
مناطق معتدل شمالی از اوایل فروردین پس ازسپری شدن خطر سرمای 
بهاره شروع و تا اواخر فروردین ماه انجام می گیرد.امیر صفرپور با اشاره 
به برداشــت این محصول در مرداد ماه افزود: اولین برداشت محصول 
سیب زمینی از مزارع کاشت سیب زمینی این شهرستان آغاز شده است.

 وی با بیان اینکه ســطح زیر کشت این محصول هشــت هکتار است 
گفت: سطح زیر کشت محصول سیب زمینی این مزرعه حدود هشت 
هکتار بوده است که پیش بینی می شود بیش از ۳۰۰ تن سیب زمینی 

برداشت شود.
 وی خاطرنشــان کرد: مدت برداشت محصول ســیب زمینی با حضور

 ۴۰ نفر کارگر و به مدت پنج روز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از اهتمام جدی گاز اصفهان برای 
وصول مطالبات گاز بهای مصرفی در سال ۹۶ خبر داد و گفت: ۸۰ درصد 
مطالبات به هدفمندی یارانه ها تعلق می گیرد. سید مصطفی علوی با اشاره 
به بدهکاری واحدهای صنعتی شرکت گاز، افزود: متاسفانه با وجود مساعدت 
های مکرر این شــرکت به واحدهای صنعتی برخی از این واحدها با عدم 
پرداخت به موقع گازبهای مصرفی مشکالتی برای این شرکت ایجاد کرده اند. 
علوی افزود: مشترکین بدحساب تصور نکنند که با عدم پرداخت گازبهای 
مصرفی، امکان بخشش وجود دارد آنها با این کار به نگهداری شبکه های 
گازرسانی صدمه وارد می کنند. وی گفت: درصورت عدم پرداخت گازبها 
یک اخطاریه برای مشترکین صادر می شود که اگر مورد توجه قرار نگیرد 
در نوبت اول ۲۴ ســاعت و در نوبت دوم گاز مشترکین ۴۸ ساعت به طور 

موقت قطع می شود.

پیش بینی برداشت ۳۰۰ 
تن سیب زمینی از مزارع 

دهاقان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان: 

 گاز مشترکان بدحساب
 قطع می شود

اســتاندار اصفهان با انتقاد بر اینکه جایگاه صادرات اســتان معقول نیست، 
گفت: در ۴ ماهه گذشته اصفهان رتبه ششم صادرات کشور را داشته که هم 
در شأن جایگاه اقتصادی استان نیست و هم با این جایگاه، تسهیالتی که به 
اســتان هایی که در جایگاه های باالتر قراردارند تعلق می گیرد به اصفهان 

تعلق نخواهد گرفت.
 رسول زرگرپور در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، 
اظهارداشت: با توجه به انتقاد بنده به عنوان نماینده استانداران سراسر کشور 
در جلسه اخیر نشست مشترک استانداران و اعضای شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی نسبت به عدم پیگیری و اجرای مصوبات ملی که در شورای 
استان ها به تصویب می رسد، دولت متعهد شــده که طی ۳۰ روز مصوبات 
شورای گفت وگوی اســتان ها را در هیئت دولت بررسی کند که این باعث 

می شود مصوبات ملی هم ضمانت اجرایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان برای 
سومین سال متوالی رتبه نخست شــوراهای کشور را به خود اختصاص داده 
است، اظهار داشت: این جایگاه هم به لحاظ تشــکیل جلسات و هم تعداد و 

محتوای مصوبات بوده است.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه یکی از سه محور مربوط به اقتصاد 
مقاومتی واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش غیر دولتی برای فعال 
کردن و بهره برداری از آنهاســت، افزود: این محور در طول یک سال گذشته 
با فراز و نشیب هایی روبه رو بود که عمدتا مربوط به تعدد دستورالعمل ها و 

راهکارها می باشد که باعث توقف کار شده بود.

استاندار اصفهان عنوان کرد:

رتبه ششم صادرات اصفهان در کشور

خبر

افزایش ۶۶۰۰ مگاواتی مصرف برق 
در کشور

روز شنبه اوج مصرف برق به ۵۳ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید که نسبت 
به روز جمعه ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش داشت.

 گرچه به نظر می رســد در روزهای اخیر هوای برخی از نقاط کشور 
خنک تر شده، اما مصرف برق همچنان گواه بر باال بودن میزان گرما و 
استفاده از وسایل سرمایشی در کشور است، به طوری که در روز شنبه 
اوج مصرف برق به ۵۳ هزار و ۱۶۲ مگاوات رســید که نسبت به روز 
جمعه ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش داشت. کارشناسان صنعت برق 
معتقدند افزایش هر ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیش 
از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه بر این صنعت تحمیل می کند و چنان 
که می دانیم کشور ســاالنه برای جبران میزان مصرف خود نیازمند 
افزایش ۵ تا ۶ درصدی ظرفیت تولید نیروگاهی است. برآورد ها حاکی 
از این است که در چهار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت 
تولیدی نیروگاه های کشور افزوده شده است، ظرفیتی که با احتساب 
هزینه های توزیع و انتقال برق نیروگاهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
برای وزارت نیرو هزینه در بر داشــته، این در حالی است که بودجه 
وزارت نیرو در چهار سال گذشته بسیار کمتر از این میزان بوده است.

انرژی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، اتخاذ مالیات های 
سنگین و مالیات بر ارزش افزوده را از دالیل رکود حاکم بر 
صنعت استان اصفهان دانست و افزود: فشارهای مضاعف 
پرداخت مالیات و ۹ درصد ارزش افزوده از جمله مشکالت 

صنعتگران است.
سید ناصر موســوی الرگانی با بیان اینکه مالیات تکلیفی 

ســنگین برای صنعتگران اســت، تصریح کرد: تسهیالتی 
که با ۱۸ درصد به صنعتگر تعلق می گیرد و سود حاصل از 
وامی که باید به بانک پرداخت شود باالی ۲۵ درصد است، 
سبب شده تا صنعتگر نتواند پا به عرصه رقابت بگذارد و از 

صحنه خارج شود.
موســوی الرگانی اضافه کرد: در حــال حاضر تورم ما تک 

رقمی یعنی ۸ درصد اســت، اما صنعتگر ما باید ۲۵ درصد 
سود بانکی پرداخت کند.

وی با بیان اینکه رکود حاکم بر کشور از مشکالت اساسی 
است که موجب تعطیل یا نیمه تعطیلی بسیاری از بنگاه های 
اقتصادی شده، خاطر نشان کرد: دولت باید با برنامه ریزی و 
سامان دادن به وضعیت کنونی کشور تدبیری بیندیشد در 
غیر این صورت مردم و افرادی که در بخش تولید و صنعت 

کار می کنند با چالش جدی روبه رو خواهند شد.

رکود حاکم بر صنعت اصفهان با اخذ مالیات های سنگین

سازمانميادینميوهوترهباروساماندهيمشاغلشهريشهردارياصفهان

»آگهيمزایده«
      سازمان ميادین ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد تعدادي از مستحدثات خود شامل 
کارگاهی، کارگاهی فروشگاهی، فروشگاهی و دفاتر کار شهرک کارگاهی اميرکبير واقع در خيابان امام خمينی، کيلومتر 
8 جاده اصفهان- تهران، خيابان عطاالملک را به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضيان 
مي توانند از تاریخ 1396/05/16 تا پایان وقت اداري مورخه 1396/05/25 اقدام به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهيه 
اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکيم و به امور قراردادهای سازمان 
واقع در کنار گذر غربی بزرگراه شهيد صياد شيرازی، حدفاصل خيابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، 
پالک 5، طبقه سوم و یا ساختمان اداري شهرک کارگاهی اميرکبير واقع در خيابان امام خميني، خيابان عطاء الملک مراجعه 

نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 33866029 و33862521
1- مهلت ارسال پيشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30( مورخه 1396/05/26 مي باشد. 

2- پيشنهادات در تاریخ 1396/05/28 بازگشایي مي شود.
3- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی ضمانت نامه یا فيش بانکی الزامی است. 

4- سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
5- هزینه انتشار آگهي به عهده برنده مزایده است. 

نوبتدوم

اخبار

تولید ورق ساخت لوله های 
احیای مستقیم در فوالد مبارکه

نخســتین بار در کشور ورق ســاخت لوله های احیای 
مستقیم فوالد چادرملو در شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

طراحی و تولید شد.
کارشــناس متالورژی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: ورق های تولیدی با اســتانداردهای ASTM و از 
زیرگروه فوالدهای آلیاژی حاوی مولیبدن است که در 
مخازن تحت فشار و سازه های مقاوم به حرارت استفاده 

می شود.
شــاهرخ پورمســتدام افزود: این نوع ورق ها به میزان 
۱۳۶تن کالف با ضخامت ۱۲و عرض هزار و ۵۰۰میلی 
متربه میزان ۲۴۰تن مورد نیاز مشتری در این شرکت 

تولید و تحویل شد.
وی افزایش اســتحکام در دمای باال و افزایش مقاومت 
در مقابل خوردگی و خواص مکانیکی اســتاندارد را از 
ویژگی های این ورق ها برشمرد و گفت: محصول تولید 
شــده دارای کیفیت باال و قابل رقابت با مشابه خارجی 
است. کارشناس متالورژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
افزود: تمامی مراحل ساخت لوله های احیای مستقیم 
فوالد از جمله برش، فرم دهی و جوش پذیری با موفقیت  

اجرا شد.

عضو فراکسيون اميد مجلس: 

حل مشکل اشتغال ،8۰۰ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در حوزه اقتصادی 
و بانک ها دچار یک ســری مشکالت هســتیم و امکان 
سرمایه گذاری وجود ندارد. ما هم به حدود 7۰۰ تا ۸۰۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در برنامه ششم نیازمندیم تا 

بتوانیم مشکل اشتغال را حل کنیم.
علی بختیار با اشاره به وجود مشکالت جدی در بانکداری 
کشور، اظهار داشت: امیدواریم در سال های برنامه ششم 
توسعه و رفع تحریم ها در دولت دوازدهم و انجام کارهای 
جدی تر، زیر نظر مقام معظم رهبری بتوانیم قفل های 
موجود در حوزه اقتصادی را بازکنیم و این یک واقعیتی 
است که در حوزه اقتصادی و بانک ها دچار یک مشکالتی 
هستیم و امکان سرمایه گذاری وجود ندارد. وی در پایان 
با اشاره به شهادت محسن حججی ابراز کرد: در خصوص 
این جنایت نیز سپاه پاســداران یک اقدام جدی انجام 
خواهد داد و امیدواریم با یک وفاق ملی در عرصه نظامی 
و دیپلماسی، در راه توسعه و آبادانی کشور، قدم برداریم.

محمد قاسم احتشامی با اشــاره به اینکه ۹۵ درصد مردم 
همچنان از نان های ســنتی اســتفاده می کنند، بیان کرد: 
نان های صنعتی، مدت زمان محــدودی برای مصرف دارند 
که در بسته بندی آنها باید درج شود؛ اما بسیاری از نان های 
صنعتی موجود در ســوپرمارکت ها، نه بسته بندی مناسبی 

دارند و نه تاریخ تولید و انقضا روی آنها درج شده است.
مســئول خانه بهداشت شماره یک شــهر اصفهان با اشاره 
به فاسدشــدن و کپک زدن نان، ابراز داشــت: رطوبت هوا، 
رطوبت نان تازه، آلودگی محیطی، آلودگی دســتگاه برش 
نان و حمل ونقل نامناسب نان، سبب کپک زدن نان می شود؛ 
ویروســی که از طریق کپک نان منتقل می شــود بســیار 

خطرناک و حتی سرطان زاست.
وی تهی شدن آرد نانوایی از ســبوس را نامطلوب توصیف 
کرد و ادامه داد: وقتی از آرد گندم، سبوس آن را حذف کنیم 
باعث سفیدی نان و زیبایی ظاهری آن می شود درحالی که 
بیماری های دیابت و بیماری های قلبــی و عروقی را در پی 
دارد؛ بســیاری از نان های صنعتی موجود در بازار سرشار از 
جوش شیرین است که سبب آرتروز و بیماری های گوارشی 

می شــود. احتشــامی بابیان اینکه بســیاری از مکان های 
تولیدکننده نان صنعتــی غیرمجاز، مخفــی و زیرزمینی 
است، مطرح کرد: بحث ســاماندهی نان های صنعتی را از 
سوپرمارکت ها شــروع و ابالغ کردیم که نان صنعتی فاقد 
عالمت استاندارد و تاریخ تولید و انقضا را به معرض فروش 
نگذارند؛ نان های صنعتی مجاز را نیز در معرض نور خورشید 
و رطوبت قرار ندهند و به روش صحیــح آنها را حمل  و نقل 
کنند. وی در پایان با اشــاره به طرح جمــع آوری نان های 
صنعتی غیرمجاز، عنوان کرد: ۲۰۴۸ کیلو نان بی شناسنامه 
فقط در هفته اول این طرح، از سطح سوپرمارکت های شهر 
جمع آوری شد؛ اگر قرار اســت نان غیرمجاز را جمع آوری 
کنیم باید طرح جایگزین برای آن داشــته باشیم و نان های 

صنعتی مجاز را در اختیار مردم قرار دهیم.
آیت سهراب، مسئول خانه بهداشت شماره دو شهر اصفهان 
با اشاره به مجوز بهداشت به کارگاه های تولید نان صنعتی 
اظهار داشت: مجوزی که اداره های بهداشت صادر می کنند 
تنها در خصوص پخت و توزیع نان در محل است و مجوزی 

برای انتقال آن به مکان های دیگر صادر نمی شود.

وی در بخش دیگر با اشاره به پخت نان های خانگی، گفت: 
خانم هایی که نــان خانگی می پزند و معمــوال نیازمند هم 
هســتند اگر باهم یک مجوز بگیرند و یک کارشناس تغذیه 
داشته باشند مشکل آنها نیز حل می شود؛ اما گرفتن مجوز و 
درج تاریخ تولید و انقضا و بسته بندی مناسب از ضرورت های 

کار است.
نشست امنیت غذایی روز گذشــته فرمانداری، به پیگیری 
مشــکل نان محدود نشــد و طاهری،معاون خانه بهداشت 
شــماره دو اصفهان با اشاره به مشــکالت زیست محیطی 
بهارستان، اظهار داشــت: یکی از مشکالت زیست محیطی 
بهارستان، آلودگی آب کشــاورزی این منطقه است که از 
پســاب تصفیه خانه بهارســتان برای مصرف در کشاورزی 

استفاده  می شود.
وی ادامه داد: در نزدیکی این تصفیه خانه یک برکه طبیعی 
وجود دارد که پســاب وارد این برکه می شــود و نه تنها آب 

مصرف کشــاورزی را آلوده 
می کنــد کــه ســبب بوی 
نامطبــوع نیز می شــود و 
روزهایی که باد می وزد اهالی 
فازهــای ۲ و ۳ بهارســتان 

دچار مشکل می شوند.
معاون خانه بهداشت شماره 
دو، یکی دیگر از مشــکالت 
بهارستان را نزدیکی کارخانه 
تولید کود دامی در نزدیکی 
بهارستان عنوان کرد و افزود: 
در این کارخانــه روزانه ۳/۵ 
تن کود دامی تولید می شود 
که در همــان محل هم دپو 
می شود و عالوه بر بوی غیر 
قابل تحمل، ســبب افزایش 
حشرات نیز شــده است که 

امیدواریم در این جلسه تعیین تکلیفی برای آن انجام شود.
پس از گزارش مشکالت بهارستان، مشکل کشتارگاه هرند 
روی میز کار مسئوالن قرار گرفت؛ کشتارگاهی که با وجود 
تغییــرات، هنوز دچار مشــکالت عدیــده ای ازجمله نبود 
سردخانه اســت، در همین خصوص نماینده محیط زیست 
عنوان کرد: نه تنها ســردخانه و وضعیت بهداشت محیطی 
کشــتارگاه موردبحث اســت که فاضالب کشــتارگاه نیز 
به صورت غیراصولی دفع می شــود که باید این موضوع نیز 

تعیین تکلیف شود.

در نشست امنيت غذایی شهرستان اصفهان مطرح شد؛

آبياریزمينکشاورزیباپسابتصفيهخانهممنوعاست

به گزارش خبرگزاری فارس ؛ مسئول خانه بهداشت شماره یک شهر اصفهان با اشاره به درگير شدن مردم 
به مسائل مختلف و کمبود وقت آنها برای تهيه غذای سالم و تازه، اظهار داشت: نان یکی از مواد غذایی 

است که به صورت بسته بندی از سوپری ها خریداری می شود.

TV Card DVB-T کارت تلویزیونی

بازار

 MyGica T119 مای جیکا
DVB-T USB TV Stick

 510,000
ریال

 580,000
ریال

 Pegasus Mini پگاسوس
DVB-T Stick t119

 510,000
ریال

 600,000
ریال

MyGica WiTV wifi مای جیکا

 1,850,000
ریال

1,90,000 ریال

 اگر قرار است 
نان غيرمجاز را 

جمع آوری کنيم 
باید طرح جایگزین 

برای آن داشته 
باشيم و نان های 

صنعتی مجاز را در 
اختيار مردم قرار 

دهيم
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همایش »۴۰+« با محوریت تبیین سبک زندگی میانسال به مدت سه روز 
از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه در تاالرهنر اصفهان برگزار می شود. رییس باغ بانوان 
طلوع با بیان این مطلب گفت: این برنامه با موضوعات تغذیه و سالمت در 
قرآن، خوراک و زندگی سالم و همچنین بیان مباحث زناشویی با عنوان 
»عشق و امید« برگزار می شود. هاجر ابراهیمی افزود: همایش »۴۰+« 
از سوی دفتر تخصصی میانســال)باغ طلوع( سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان به مدت سه روز از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۵ تا 
۱۸ در محل تاالر هنر برگزار خواهد شد.وی ادامه داد: این برنامه با حضور 
استاد جمشید خدادادی محقق و پژوهشگر و همچنین بنیانگذار طب 
قرآنی برگزار می شود که عموم شهروندان با حضور در تاالر هنر می توانند 
 از صحبت های این کارشــناس در حوزه تبیین سبک زندگی بهره مند 

شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان از 
از برنامه ریزی برای اجرای اقدامات حمایتــی اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان از فعاالن گردشگری، صنایع دســتی و میراث فرهنگی 
استان اصفهان در ســال ۱39۶ خبر داد. فریدون اللهیاری تصریح کرد: 
این اقدامات حمایتی در حوزه های تکمیل و راه اندازی موزه های استان، 
احیای بافت های تاریخی و فرسوده شهرها و روستاها، توسعه فعالیت ها در 
روستاهای هدف صنایع دستی، توسعه زیرساخت های روستاهای هدف 
گردشگری، ساماندهی زیرساخت های گردشــگری در شهرستان های 
اســتان و همچنین حمایت از فعالیت های کارگاه های صنایع دستی و 

هنرهای سنتی خواهد بود.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای توســعه گردشگری متوازن در پهنه 

استان اصفهان صورت می پذیرد.

رییس باغ بانوان طلوع خبرداد:

برگزاری همایش »۴۰+« 
از ۲۴ تا ۲۶ مردادماه

مدیرکل میراث فرهنگی مطرح کرد:

توسعه گردشگری متوازن 
در پهنه اصفهان

سرپرسـت جشـنواره موسـیقی مقامی گفـت: در دومین جشـنواره موسـیقی 
مقامـی، فرهنگ هـای مختلـف همراه بـا موسـیقی خود کـه زبان کهـن تاریخ 

اسـت، بـه نصـف جهـان می آیند.
نبیـل یوسـف شـریداوی در گفت و گـو بـا خبرنـگار ایسـنا؛ با بیـان اینکـه  در 
جشـنواره امسـال فرهنگ هـای مختلـف همـراه بـا موسـیقی خـود کـه زبان 
کهن تاریخ اسـت بـه نصف جهـان می آینـد، اظهار کـرد: در دومین جشـنواره 
موسـیقی مقامـی  گروه هـای مختلفـی بـا گویش هـای خـاص خـود و اشـعار 

محلـی و لباس هـای مخصـوص بـه حیطـه خـود حضـور خواهند داشـت.
وي افزود: امسـال در گروه بختیاری سـعی کردیـم بهترین هـا را انتخاب کنیم 
و مـالک گروه هایـی بودنـد کـه اصالـت خـود را حفـظ کرده انـد و موسـیقی 
آنهـا به سـمت و سـویی نرفته اسـت کـه ذائقـه مخاطـب بـر آن تاثیـر بگذارد 
و آن چیـزی را کـه سـینه به سـینه از پـدران خـود بـه ارث برده انـد در صحنه 

موسـیقی اجـرا مي کننـد.
سرپرسـت جشـنواره موسـیقی مقامی بـا اشـاره به گروه هـای شـرکت کننده 
در ایـن جشـنواره ادامـه داد: شـرکت کننـدگان در ایـن جشـنواره جـوان 
هسـتند امـا راویـان و امانتـداران بسـیار خوبـی بـرای فرهنـگ و موسـیقی 
منطقه خـود هسـتند. در ایـن جشـنواره گروه هایـي از چهارمحـال بختیاری، 

 لرسـتان، کرمـان، کردسـتان، آذربایجـان و خوزسـتان بـه اجـرای موسـیقی 
خواهند پرداخت.

همچنیـن، سرپرسـت گـروه آسـو از سـنندج بـا اشـاره بـه اینکه هـر حرکتی 

در اعتـالی موسـیقی مقامی صـورت گیرد بسـیار موفقیـت آمیز خواهـد بود، 
اظهار کـرد: بهتریـن راه و روش برای نشـان دادن فرهنگ های هـر ملت همین 
جشـنواره ای اسـت کـه برگـزار می شـود؛ چـرا که در هـر ملـل تنها موسـیقی 
نیسـت و رقص هـای متفاوتـی نیـز وجـود دارد کـه ریشـه در فرهنـگ یـک 

منطقـه دارد.
احمد زارعـی ادامه داد: گروه آسـو برای جشـنواره مقامی از کردسـتان می آید 
و همـان طور کـه مـی دانیـد عالوه بـر موسـیقی غنـی ایـن خطـه رقص های 
مختلفی هم وجود دارد، موسـیقي در گوشه گوشـه زندگی کردها جریان دارد 

و حتـی هنگام عبـادت نیز موسـیقی خاص خـود را داشـته اند.
وی بـا اشـاره به اینکـه موسـیقی مقامـی بسـیار ارزشـمند اسـت، افـزود: این 
جشـنواره تاثیـر خوبـی خواهد داشـت، اما اگـر تنهـا در اصفهـان نباشـد و در 
جاهـای دیگر نیـز برگـزار شـود تاثیـر گذارتر خواهـد بـود. اگـر محدودیت ها 
برداشـته شـود بهتر اسـت چرا که با وجود محدودیت ها شـناخت بـرای مردم 

پیـش نمی آیـد.
گفتنـی اسـت، دومیـن جشـنواره موسـیقی مقامـی بـا حضـور گروه هایـی از 
بختیاری، لرسـتان، کرمان، کردسـتان، آذربایجان و خوزسـتان از ۲۱ مرداد تا 

۲۶ مـرداد در هنرسـرای خورشـید برگزار می شـود.

سرپرست جشنواره موسیقی مقامی:

موسیقی، زبان کهن تاریخ است

بازیگری که از سینما به رینگ بوکس رفت
تینا آخوندتبار، بازیگر سرشناس ســینما و تلویزیون که در یک سال گذشته در هیچ سریال 
 و فیلم ســینمایی ایفای نقش نکرده این روزها در رینگ مســابقات بوکــس بانوان مبارزه 

می کند.

در شهر

مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان:

رضا صادقی راهی بیمارستان شد
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان اظهار کرد: تکنســین های فوریت های پزشکی اصفهان به 

خواننده سرشناس امدادرسانی کردند.
عباس عابدی در خصوص جزئیات این امدادرســانی گفت: ساعت 
۲۱:۱۶ شامگاه شــنبه۲۱مردادماه در تماســی با سامانه اورژانس 
۱۱۵،تقاضای امدادرسانی به رضا صادقی خواننده سرشناس اعالم 

شد که بالفاصله واحد امدادی به محل اعزام شد.

وی اظهار کرد: ظاهرا این خواننده در زمان شروع اجرای برنامه خود 
و حرکت به سمت صحنه اجرا، دچار عدم تعادل شده و زمین خورده 

است.
مدیر روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی تکنسین های اورژانس اصفهان 
به این خواننده سرشناس، گفت: تکنسین های اورژانس پس از انجام 
اقدام های الزم و ثابت سازی پای راست، وی را برای بررسی بیشتر 

به یکی از مراکز درمانی اصفهان انتقال دادند.
عابدی خاطرنشــان کرد: بنا بر گفته تکنســین های فوریت های 
پزشکی ضربه واردشده به این خواننده جدی نبوده و باعث آسیب 

وی نشده است.

فصل نرگس در پردیس سینمایی 
چهارباغ اکران می شود

»فصل نرگس« فیلمی به کارگردانی و نویسندگی نگار آذربایجانی 
و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت محصول سال ۱39۴ است. این 
فیلم در ژانر اجتماعی است و با نگاهی انسان دوستانه، قصه ای امید 
بخش را به شیوه ای متفاوت روایت می کند. در خالصه داستان فیلم 
آمده اســت: »فصل نرگس روایت آدم های معمولی است که در وا 
نفسای امروز و در جهانی که میل به خودشیفتگی و خود محوری 
دارد، شفافیت روح و ذهنشان را از دست نداده اند و مفهوم احساس 
خوش ناشی از انسانیت و نوع دوستی را به درستی درک می کنند. 
»فصل نرگس« در جزئیات خود داســتان عشق است و دوستی با 
هم نوع، اما در تعریف کلی تر، هویت انسان ها را به چالش می کشد 

و اهمیت احترام به نفس زندگی را به مخاطب یادآوری می کند.«
در این فیلم بازیگرانی چون یکتــا ناصر، ریما رامین فر، امیر آقایی، 
پژمان بازغی، شایسته ایرانی، گوهر خیراندیش، محمد رضا هدایتی و 
... ایفای نقش می کنند. عالقه مندان برای دیدن این فیلم می توانند 
با تهیه بلیت از سایت سینما تیکت، در سانس های ۱۱:۰۰، ۱3:۰۰، 
۱۵:۰۰، ۱9:۰۰ و ۲۱:۰۰ به سالن شــیخ بهایی پردیس سینمایی 

چهارباغ مراجعه کنند.

اخبار

 در پردیس سینمایی چهارباغ؛

 »کارنامه بنیاد کندی«امروز 
نقد و  بررسی می شود

»کارنامه بنیاد کندی« کار مشترک محمد جعفری و آذر 
مهرابی است. این فیلم را باید در رده مستندهای گزارشی 
»مشاهده گر« جای داد. مستندی که می کوشد از دریچه 
چشم دوربین، بی آن که حضورش در صحنه ها و فضاهای 
مختلف فیلم به رخ کشیده شود، بی واسطه و مستقیم به 
پدیده های مورد نظر فیلم ساز نزدیک شود و تصویر واقعی 

از شخصیت ها و آدم های موجود در آن فضا ارائه دهد.
داستان این مستند روایتگر زندگی آموزگاری است که 
بعد از چهل سال برای یافتن شاگردان دیروزش، دست به 

سفری دور و دراز می زند.
این فیلم که اکران خود را در گروه سینمایی هنر و تجربه 
آغاز کرده، امروز در پردیس سینمایی چهارباغ عالوه بر 
اکران، در حضور کارگردانان این اثر نقد و بررســی نیز 
می شود.عالقه مندان برای دیدن این فیلم و شرکت در 
جلسه نقد و بررسی آن می توانند با تهیه بلیت از سایت 
ســینما تیکت،  رأس ساعت ۱۷ به ســالن چهارسوق 

پردیس سینمایی چهارباغ مراجعه کنند.

معاون فرهنگی هنری اداره  فرهنگ و ارشاد استان:

 هیچ کتابی در اصفهان 
سلیقه ای بررسی نمی شود

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان 
اصفهان در واکنش به انتقادات نویســندگان اصفهانی 
مبنی بر بررسی سلیقه ای کتاب در ارشاد اصفهان اظهار 
داشت: بررسی کتاب در ارشاد اصفهان، سلیقه ای عمل 
نمی شود و همه طبق قوانین تعریف شده از سوی وزارت 

ارشاد است.
پرویز طاهری افــزود: ۱۰  گروه بررســی کتاب داریم، 
نزدیک بــه 3۵ نفر بــررس کتاب به بررســی کتاب ها 
می پردازند و معموال اگر کسی کتابش برای بررسی قرار 
گرفت ممکن است بررس بگوید کتاب از چارچوب های 
پژوهشی خارج شده و یا اعتبار منبع قوی نیست، اما در 
هر صورت تهــران با اصفهان فرقی نــدارد چون در یک 
سامانه سراسرای کشوری اســت و متعلق به یک استان 

نیست.
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان 
اصفهان گفت: برخی از کتاب ها یک روزه مجوز می گیرند 
مانند فنی مهندسی، اما برخی کتاب ها ممکن است نیاز 
به بررسی مجدد داشته باشد و پس از بررسی توصیه کرده 

که نیاز به بررسی دیگر دارد.

حال که اهمیت این بخش از میــراث گرانبهای ایرانی درک 
شــده، پژوهشــگران به تحقیق و پژوهش و اندیشمندان به 
راه های حفاظت از آن روی آورده اند. سلسله نشست باغ ایرانی 
که به همت موزه حمام علیقلی آقا سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان برگزار می شود سعی بر آن دارد تا پرده از 

اسرار این باغ ها بردارد.
فرامرز پارسی معمار و پژوهشگر برجسته که سخنران پنجمین 
دوره نشست باغ ایرانی بود، در مورد درک اهمیت این باغ ها 
اظهارکرد: زمان زیادی طول کشــید تا فهمیدیم بافت های 
تاریخی مهم است. بافت های تاریخی تنها زیبایی ندارند بلکه 
بخش مهمی از فرهنگ بوده و ارزش های زیادی دارند، پیش از 
آنکه متوجه شویم بافت های تاریخی ارزشمند هستند بخش 

بزرگی از تاریخ از بین رفت.
وی به باغ های معروف ایرانی اشاره کرد و افزود: باغ هایی مانند 
فین کاشان و ارم شیراز ازجمله مکان هایی هستند که زیبایی 
آنها در دنیا زبانزد است. »ویلبر« اولین کسی بود که کتابی در 
مورد باغ های ایرانی نوشت و همه را متوجه اهمیت این باغ ها 
ساخت. باغ هایی که اشــرافی بوده و مردم عادی به آن گذر 
نداشتند، اما آیا اینها همان باغ هایی هستند که از آنها در اشعار 

سخن به میان می آید؟!
این معمار برجسته به وضعیت مالی نامساعد شاعران ایرانی 

اشاره کرد و گفت: آنچه در اشــعار ایرانی به جای مانده همان 
باغ هایی است که به دست مردم عادی ساخته می شد و سبب 
امرارمعاش آنها بود. در گذشته تحت تاثیر دنیای مدرن این 
باغ ها را عقب افتاده می دانستند و این سبب شد تا آنها تخریب  

شده و از بین بروند.
خارجی ها ما را متوجه اهمیت باغ های ایرانی کردند

پارســی، محققان خارجی  را ســبب توجه به باغ های ایرانی 
دانســت و گفت: عده ای از خارج از کشور آمدند و گفتند این 
باغ ها ارزشمند اســت و ارزش آن را برای ما مشخص کردند؛ 
با این وجود تا مدت ها معماری تاریخــی ما در توجه به ابنیه 
خالصه می شــد، ســال ها به طول انجامید تا متوجه شدیم 

بافت های تاریخی ارزشمند هستند.
وی بافت تاریخی را واجد ارزش فرهنگی معرفی کرد و گفت: 
بافت ها تاریخی تنها زیبایی ندارند بلکه بخش مهمی از فرهنگ 
کشور بوده و ارزش های زیادی دارند، اما قبل از آنکه بفهمیم 
این بافت های تاریخی ارزشــمند است بخش بزرگی از تاریخ 

نابود شد.
بافت های تاریخی زنده هستند

استاد معماری ایران بافت های تاریخی را زنده دانست و تصریح 
کرد: بافت های تاریخی مانند آدم زنده هستند و ممکن است 
خواسته هایی داشته باشــند، حرکت در بافت تاریخی بسیار 

مشکل است، وقتی با مردم طرف هستیم اگر با آنها مشارکت 
نکنیم راه به جایی نمی بریم، بــرای حفظ آثار تاریخی و بافت 
تاریخی نیاز به همراهی مردم اســت، مردم را باید با اهمیت 

بافت تاریخی آشنا کرد.
وی با بیان اینکه با بی اطالع گذاشــتن مردم از اهمیت بافت 
تاریخی مردم را از حقشان محروم می کنیم، ادامه داد: فعالیت 
اجتماعی در بافت تاریخی در حال شکل گرفتن است. مردم 
خود به فکر حفظ این میراث گران بها افتاده اند، در روســتاها 
جوانان با تشکیل انجمن هایی به معرفی و حفاظت از روستای 
خود می پردازند. امروز مردم متوجه شــده اند که این بافت ها 
باارزش اســت و می دانند حتی این بناها می تواند سود مالی 

داشته باشد.
پژوهشگر برجســته معماری در مورد اهمیت بافت تاریخی 
گفت: برخی بافت های تاریخی، سنی به مراتب بیشتر از ابنیه 
تاریخی دارند که در آن بافت وجــود دارد، برای مثال برخی 
معابر، سنی در حدود چند هزار سال قدمت دارند اما بنایی به 

این قدمت در آن بافت وجود ندارد.
ردپای باغ های ایرانی در اشعار فارسی

وی با بیان اینکه باغ مثمر تاریخی، باغی اســت که اثر آن در 
شعرهای ما باقی مانده است، خاطر نشان کرد: مردم در این 
باغ ها زندگی می کردند، شهر تاریخی تنها شهری نبوده که در 
درون باغ ها احاطه شده باشد، باغ در شهرهای تاریخی ما خود 

مفهوم شهر است زیرا در توسعه شهر نظام باغ ها تاثیر دارد.
پارسی به وضعیت کنونی باغ های ایرانی اشاره کرد و افزود: اگر 
به فکر نباشیم همان بالیی سر باغ های تاریخی می آید که بر 
سر بافت تاریخی آمد. باغداران به این فکر هستند که روزی 
این زمین ها ارزشمند شده و به آپارتمان تبدیل شود، برخی از 

این سرمایه برای توسعه شهرها استفاده می کنند.
حفظ باغ های ایرانی بدون حضور مردم بی معنی 

است
وی اضافه کرد: اولیــن گام براي نجات بــاغ ایراني پژوهش 
اســت هر آنچه برای ابنیه تاریخی رخ داد باید برای باغ ها نیز 
اتفاق بیفتد تا همه از ارزش آنها آگاه شــوند، ســپس باید به 
ثبت ملی برســند. احیای باغ ها با تکیه بر گردشگری مبتنی 
بر تسهیل گری می تواند راه موثری باشــد، می توان با حفظ 

اصالت ها این بناها برای آنها کاربری تعریف کرد.
پارسی تاکید کرد: شــهرداری  وقتی پروژه ها را احیا می کند 
نباید باغ ها را بخرد و به فضای ســبز تبدیل کنند؛ حفظ این 
فضاها به مردم بســتگی دارد، باغ های مثمر تاریخی بسیار 
ارزشمند هستند، در آینده شــهرهای ما نقش مهمی دارند 
و بخشی از آینده شهر ما هســتند، حفظ باغ ها بدون حضور 

مردم بی معنی است.

باغ های ایرانی یکی از سرمایه های مهم این کشــور هستند که در کنار ابنیه تاریخی در زمره مهم ترین 
میراث های ملی قرار دارند. توجه به این باغ ها در طول سالیان متمادی مغفول مانده است و این امر سبب 

شد تا بخش بزرگی از این باغ ها از بین برود و امروز از نعمت داشتن آنها محروم باشیم.

معمار و پژوهشگر برجسته ایرانی:

خارجی ها ما را متوجه اهمیت باغ های ایرانی کردند

اینستاگردی

 علیخانی جایزه خود را
 به شهید حججی تقدیم کرد

احســان علیخانی در اینســتاگرامش ویدئویی از مراســم جشن 
سینمایی حافظ منتشر کرد که در آن جایزه خود را به شهید محسن 

حججی تقدیم کرد.
احسان علیخانی نوشت:

تندیس حافظ...
ممنونم از همکارام، از دوســتام و از شــمایی که همیشــه دلم به 

چشمانتون قرِص،جای علی معلم خالی بود...
و با افتخار جایزه خودم رو تقدیم کردم به خانواده شــهید محسن 
حججی، که از اون نگاهش به دوربین میشه شعرها نوشت،کتاب ها 

نوشت،فیلم ها ساخت، وخجالت ها کشید.
مخلصیم...

احســان علیخانی در این مراســم تندیس حافــظ بهترین چهره 
تلویزیونی را کسب کرد.

پوشش بازیگران در هفدهمین دوره جشن حافظ
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ویژه 

یک شرکت تجاری، ژاکتی با قابلیت ذخیره سازی انرژی خورشیدی تولید 
کرده که بعد از غروب آفتاب تا ۱۲ ساعت روشــن می ماند و اطراف خود را 

روشن می کند.
شرکت Vollebak نام این ژاکت را Solar Charged گذاشته و می گوید 
با اســتفاده از این لباس، دیگر نباید نگران گم کردن مسیر یا زمین خوردن 
در تاریکی بود، زیرا با استفاده از آن محیط اطراف هر فرد در حد قابل قبولی 

روشن می شود.
برای شارژ کردن این ژاکت تنها کافی است آن را در طول روز به تن کرده و 
در محیط آزاد و زیر نور خورشید حرکت کنید. با چند ساعت حرکت در زیر 
نور خورشــید، این ژاکت انرژی الزم برای تولید نور سبز رنگ را به مدت ۱۲ 

ساعت به دست می آورد.
اگر ژاکت یاد شده در کل روز در کمد باقی بماند، برای روشن کردن آن تنها 
کافی است چند لحظه ای نور فالش گوشی روی این لباس تابانده شود. شارژ 
ژاکت مذکور با استفاده از نور چراغ خودرو یا المپ های استاندارد ۶۰ وات هم 

ممکن  بوده و قیمت این محصول۳۵۰ دالر اعالم شده است.

با این ژاکت خورشیدی شب ها مثل ستاره 
بدرخشید

خودروی جدید »آکورا«؛ مجهز به 
فناوری های امنیتی

شــرکت آکورا خــودروی جدیــد ۲۰۱۸RLX  را در »هفتــه مونته ری 
آئوتوموتیو« در هفته جاری رونمایی می کند. طراحی این خودرو در حقیقت 
نشان دهنده مسیر جدید این شــرکت در تولید خودروهای اسپرت سدان 

است.
  RLX ۲۰۱۸ دارای چهــار چــرخ متحــرک و فنــاوری نیرومحرکــه 
Sport Hybrid SH-AWD است. این فناوری در ابرخودروی NSX نیز 
به کاررفته که یکی از جالب ترین مدل های آکور است که در سال های اخیر 
رونمایی شده است. خودروی مذکور دارای ۳۷۷ اسب بخار نیروست و جالب 

آنکه موتوری ۶ سیلندر و همچنین سه موتور الکتریکی دارد.
البته مدل دیگر این خودرو با ۳۱۰ اسب بخار غیر هیبریدی است و موتوری 

۶ سیلندر و دنده ای اتوماتیک با ۱۰ سرعت دارد.
به هرحال آکورا در این خودرو فناوری هــای مختلفی را عرضه کرده؛ مانند 
سیستم کنترل کروز، دستیار کمک خودرو در سرعت پایین و دستیار ترافیک 

که این فناوری سبب می شود در ترافیک های سنگین از الین خارج نشود.
عالوه برآن خودرو دارای فناوری ایمنی مختلفی است مانند  سیستم کاهش 

احتمال برخورد با خودروی جلویی و سیستم ترمز اضطراری و غیره.

 شــرکت موتوروال مدل جدیدی از گوشی های ســری موتو ایکس موسوم به 
Moto X۴ را با دوربین دوگانه به زودی روانه بازار می کند.

تولید این گوشی ها از سال ۲۰۱۵، آغاز و به تازگی عکس هایی از Moto X۴ در 
فضای مجازی منتشر شده است.

بر اساس اطالعات موجود این گوشی مجهز به نمایشگر فوق دقیق ۵/۲اینچی 
است و در تولید آن از پردازنده قدرتمند Snapdragon ۶۳۰ استفاده شده. 
گوشی یاد شده در دو مدل با حافظه های ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی عرضه می شود و 

میزان حافظه رم آن نیز ۳ یا ۴ گیگابایت خواهد بود.
دوربین سلفی این گوشی ۱۶ مگاپیکسلی است و قابلیت تصویربرداری ویدئویی 
با دقت ۴K را دارد. در پشت این گوشی دوربین دیگری با حسگر ۱۲ مگاپیکسلی 
با قابلیت فوکوس خودکار نیز نصب شده است. دوربین پشتی دیگر این گوشی 

نیز دارای حسگر قدرتمند ۸ مگاپیکسلی است.
باتری گوشی مذکور یک باتری متوسط ۳۰۰۰ میلی آمپری است که در دو رنگ 
سیاه یا آبی عرضه می شود. قیمت گوشی یاد شده و زمان دقیق عرضه آن هنوز 

اعالم نشده است.

علم پژوهی

تولید ملکه باتری ها برای خودروهای برقی
یک شیمی دان سوئدی موفق به ثبت اختراعی در زمینه تولید باتری های برقی شده که 
»ملکه باتری ها« نامیده می شود. با این فناوری، مسافت طی شده توسط خودروهای 

برقی با یک بار شارژ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و قیمت آنها کاهش می یابد.

تولید گوشی جدید موتوروال با دوربین 
سلفی ۱۶ مگاپیکسلی

هوش سنج

یک شرکت راه ســازی، ســاختن جاده ای به طول 
۱۰۰کیلومتر را به عهده می گیرد. برنامه ای که شرکت 

برای احداث این جاده ارائه کرده، به شرح زیر است: 
- در ماه اول یک کیلومتر از آن آماده خواهد شد.

 )a10 ۱۰   )یک تقســیم بر a/۱ پس از آن، هر ماه -
کیلومتر از جاده آماده خواهد شــد که در آن a اندازه 
ساخته شده جاده )بر حسب کیلومتر( تا ابتدای آن ماه 
است؛ به نظر شما آیا واقعا این جاده آماده بهره برداری 

خواهد شد؟!

از داده های معما، معادله زیر را تشکیل می دهیم: 
X = ۱ + ۳ + ۶ + +4√X ۲/X  

از حل این معادله درجه دوم، به پاسخ های ۴ و ۱۰۰ می 
رسیم و به راحتی معلوم می شود که تنها جواب ۱۰۰ 

قابل قبول است.
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توصیف بدلند واقعا سخت است؛ زیرا با یکی از هنری ترین 
عناوین تاریخ موبایل طرف هستید. فقط از دیدگاه بصری 
صحبت نمی کنیم؛ بخش های صداگذاری و گیم پلی آن به 

ساده ترین شکل ممکن نیز زیبا هستند.
برای کنترل شخصیت اصلی بدلند تنها دو انگشت کافی 
است. در بازی صفحه لمسی به دو بخش چپ و راست تقسیم 
شــده و با ضربه زدن به هر قسمت، پروتاگونیست عجیب 
بازی به ســمتی که می خواهید پرواز می کند. درخشش 
اصلی بدلند ۲ را می توانیم به زیبایی بصری اش ربط دهیم. 
این بخش بازی همانند چتری دیگر قسمت های این عنوان 

را زیر سایه خود قرار داده و به آنها جذابیت بخشیده است.
محیط ها همانند یک تابلوی نقاشی هستند که رنگ هایش 
به حرکت درآمده است. به نظر ما دو المان در زیبایی بصری 
بدلند ۲ نقش بسیار مهم را ایفا می کنند: یکی به رنگ بندی 
بازی اختصاص دارد که در آن ترکیب رنگ ها به بهترین 

شکل ممکن صورت گرفته. دیگر عنصر جذاب کننده این 
بخش هم تغییر محیط ها هســتند. دیده اید در عناوین 

گوناگون، محیط ها معموال در هر مرحله عوض می شود؟
در بدلند ۲  هر لحظه امکان دارد مکانی که می روید تغییر 
کرده باشد و با منظره جدیدتری رو به رو شوید. اکنون به این 
مسئله، رنگ بندی محیط و گستردگی باالی آنها را اضافه 
کنید تا بهتر دریابید که با چه الماسی طرف هستید. حضور 
منطقه های جدید نســبت به قبل نیز از دیگر المان های 

مثبت بازی به شمار می روند.
البته صداگذاری در زیبایی بیشتر این بخش نقش بسیار 
مهمی را ایفا می کند. در بازی، با موسیقی مواجه نشده و 
تنها صدای محیط را می شنوید. این مسئله توانسته زیبایی 
بدلند ۲ را دو چندان کرده و بازی را به هنری ترین شکل 
ممکن جلوه دهد. برای ســخن پایانی تنها یک جمله می 
گوییم: اگر بدلند ۲ را تجربه نکنیــد، یکی از بزرگ ترین 

اشتباهات عمرتان را مرتکب خواهید شد.
شما می توانید با استفاده از لینک   goo.gl/PrZHNg  این 

بازی جالب را دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ
معرفی بازی Badland 2؛ 

هنر زیبایی

محققان ایرانی نظریه اینشتین 
درباره سیاه چاله ها را ثابت کردند

گروهی از محققان آلمانی و جمهوری چک با همکاری 
دانشمندان ایرانی بار دیگر نظریه آلبرت اینشتین درباره 

سیاه چاله ها را ثابت کردند.
درهمین راستا آنها سه ستاره در خوشه ای نزدیک یک 
سیاه چاله بزرگ در مرکز کهکشان راه شیری مطالعه 
کرده و با کمک اطالعات به دســت آمده از تلسکوپی 
بسیار بزرگ در شــیلی، حرکت ســتارگان در اطراف 

سیاه چاله را ردیابی کردند.
محققان در مشاهدات خود متوجه شــدند که یکی از 
ستاره ها به نام S۲ کمی از مدارخود منحرف شده که 
این امر نشان دهنده تاثیرهای نسبیتی است. در صورت 
تایید مشاهدات، نظریه نسبیت اینشتین درحوزه های 
گرانشی به وسیله اشیای آسمانی مانند سیاه چاله های 
کهکشانی نیز تایید می شود که حجم آنها ۴میلیون برابر 

خورشید است.
طبق نظریه نســبیت، اشیای عظیم آســمانی فضای 
اطراف خــود را خم می کنند و به همین دلیل ســبب 
می شوند اشــیای فضایی دیگر از مسیر مستقیم خود 

منحرف شوند.
آندریاس اکهارت یکی از اســتادان فیزیک تجربی در 
دانشــگاه کلن آلمان می گوید:  بیشــتر آزمایش های 
نسبیت، در حوزه خورشید و ســتارگان کهکشان راه 
شیری انجام می شود؛ به همین دلیل حجم سیاه چاله ها، 
یک یا چند برابر خورشید است. در این اواخر آزمایشی 
روی سیاه چاله ای با ۱۰ برابر حجم خورشید انجام شد.

ستارگان مورد مطالعه در مشــاهدات چنان نزدیک به 
سیاه چاله هستند که با یک یا ۲ درصد سرعت نور حرکت 
می کنند. نزدیک ترین فاصله این ستارگان تا سیاه چاله 
حدود۱۰۰ برابر فاصله خورشید تا زمین است که چنین 

فاصله ای در مقیاس کهکشانی بسیار نزدیک است.
درهرحال پیش از این حرکات عطارد نظریه اینشتین را 
اثبات کرده بود؛ اما گرانش خورشید در مقایسه با یک 
ابرسیاه چاله بسیار ضعیف است. به همین دلیل اکهارت 
و همکارانش تصمیــم گرفتند نظریه اینشــتین را در 

محیطی با شرایط پیچیده تر آزمایش کنند.
 مرضیه پارسا دانشجوی دکتری دانشگاه کلن و محقق 
ارشــد این پروژه گفت: مرکز کهکشان یکی از بهترین 
مکان ها برای مطالعه حرکت ســتارگان در یک محیط 

نسبیتی است. 
ما در طول تحقیقات از اینکه توانستیم متدهای مختلف 
را با دقت باال برای ســتاره های ســریع به کار بگیریم 
شگفت زده شدیم. در این تحقیق عالوه بر پارسا، سید 

الهه حسینی نیز شرکت کرده است.

دانشگاه شریفی ها اپلیکیشن آموزش 
زبان ساختند

محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق به طراحی نرم افزاری شدند 
که می توان با نصب آن در تلفن همراه زبان آموخت.

نرم افزار گوشی همراه هوشمند برای آموزش زبان انگلیسی به تازگی 
به بازار عرضه شده اســت که از لحاظ کیفیت آموزش و امکانات با 

کالس های حضوری آموزش زبان رقابت می کند.
آموزش زبان خارجی در ایران در حال برداشتن گامی به سمت آینده 
است که تغییرات عمده ای در کیفیت آموزش و معادالت بازار کسب 

و کار آموزشگاه های زبان انگلیسی سراسر کشور به وجود می آورد.
به نظر می رسد با ورود اپلیکیشن های آموزش زبان، حاشیه امنیتی 
آموزشــگاه های زبان که در ســال های اخیر پر رونق بوده و از نظر 
اقتصادی موفق هســتند، دچار تغییراتی به نفع زبان آموزان و در 
جهت ســهولت آموزش )و کم کردن فاصله دانــش آموزان از نظر 

کیفیت خدمات آموزشی دریافتی( در مناطق مختلف کشور شود.
تازه های اپلیکیشن شــاهد ورود اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی 
است که خدماتی مشابه و در مواردی بهتر از کالس های حضوری 
آموزش زبان ارائــه می کند. به کارگیری اســاتید زبــان اصلی با 
ملیت های آمریکایی، انگلیسی، اســترالیایی، و... که در این اپ از 
آنها برای تدریس استفاده شده، در بسیاری از آموزشگاه های زبان 

انگلیسی کشور کاری مشکل یا غیر ممکن است.
به عالوه، این تکنولوژی امکان تمرین لهجه استاندارد را به دقیق ترین 
صورت فراهم می کند. ارائه مطالب متنوع دقیقا سطح بندی شده، 
با قابلیت به روز رسانی دائمی و نظارت و ارتباط مستقیم همیشگی 
با اساتید، تمرین های دوره ای و مرور منظم؛ همه و همه با قابلیت 
برنامه ریزی شخصی در کنار سایر )برنامه ها و( مشغله های روزانه، 
با ازبین بردن نیاز به ســفرهای درون شــهری و جست وجو برای 
آموزش با کیفیت، شانس اپلیکیشن ها را برای برد در این عرصه از 

آموزشگاه های زبان باالتر می برد.
این اپلیکیشن برای سیستم عامل اندروید )که به تازگی وارد کافه 
بازار شــده( با امکان شــرکت در آزمون های تعیین سطح رایگان 
و امتحان های میان تــرم و پایان ترم، در کنــار ارائه مدرک معتبر 

آموزشی، شرایط آموزش زبان را تسهیل کرده است.

سامانه کار مجازی راه اندازی شد
محققان ایرانی موفق به راه اندازی سامانه کار مجازی شدند. مهدی 
محمدی مجری طرح سامانه کار مجازی گفت: سامانه کارآفرینان 
یک سامانه آزاد برای ســازمان های دولتی و خصوصی، مهندسان 
نرم افزار و شبکه، دانشــجویان، مدارس و موسسات آموزش عالی و 

مصارف شخصی و خانگی است. 
وی افزود: این سامانه با داشــتن مجموعه کاملی از امکانات تعریف 
پروژه های دولتی و خصوصی، نظارت بر پــروژه، برگزاری مناقصه 
مجازی و شــورای حل اختالف، توانایی ایجاد اشتغال و تامین نیرو 

برای طیف وسیعی از کارفرمایان و پیمانکاران را دارد.
محمدی تاکید کرد: این ســامانه عالوه بر اینکه به منظور برطرف 
کردن نیاز کارفرمایان و پیمانکاران، سرعت و کیفیت مناسبی دارد، 
از مدیریت آسانی برخوردار بوده و می تواند در عین سادگی به سرعت 
با کاربران ارتباط برقرار کرده و ابزارهای مورد نیاز را در کمترین زمان 

ممکن در اختیار آنها قرار دهد.
وی در رابطه با مشخصات فنی طرح گفت: این طرح شامل مراحلی 
از جمله ثبت نام، فعال سازی نام کاربری، بازیابی کلمه عبور، پروفایل 
کاربر، اطالعات شخصی، اطالعات حساب بانکی، اطالعات کاربری، 
عکس پروفایل، مهارت های من و نمایش وضعیت پروفایل به صورت 

نمودار است.
 ،Ajax مدیرعامل این شرکت، انتخاب مهارت های پروژه به صورت
پیاده ســازی نســخه های نهایی و استقرار سیســتم و... را از دیگر 
ویژگی های این طرح دانسته و در رابطه با بازار هدف محصول خود 
گفت: متخصصان رشته الکترونیک و رشــته IT، برنامه نویسان و 
طراحان گرافیک، مترجمین و مشــاوران می توانند از این سامانه 

استفاده کنند.
وی در ادامه برگزاری کمپین های تبلیغاتی، استفاده از امکاناتی مانند 
تبلیغات اینترنتی، بهینه سازی سامانه در موتورهای جست وجوگر 
بزرگ دنیا، معرفی سامانه در شبکه های اجتماعی، علمی و اقتصادی 
معتبر جهان را از اقدامات شــرکت برای معرفی این سامانه دانست 
و گفت: ایجاد مشــاغل خانگی و معرفی محصوالت و خدمات این 
مشاغل به افرادی که به آنها نیاز دارند، ایجاد فرصت های اشتغال برای 
برخی از رشته های خاص دانشگاهی، ایجاد زمینه الزم برای معرفی 
توانمندی ها و محصوالت و خدمات مشاغل آزاد و جمع آوری پایگاه 

داده ای از افراد این مشاغل، از مزایای این سامانه است.
محمدی، همچنین در رابطه با تسهیالت صندوق حمایت از صنایع 
الکترونیک گفت: مبلغی که به عنوان تسهیالت در اختیار شرکت 
قرار گرفت، صرف راه اندازی سامانه شد و برای ما مثبت بود؛ اما روند 

دریافت این تسهیالت کمی سختگیرانه است.

اخبار تازه از قابلیت های آیفون 8
کدهای افشا شده از پرچمدار جدید »اپل«که به زودی عرضه خواهد 
شد، نشان از این دارد که کاربران این گوشی می توانند تنها با نگاه به 

صفحه نمایش، پیام ها )نوتیفیکیشن ها( را بی صدا کنند.
 آیفون ۸ دارای ویژگی بی صدا کردن پیام ها و اعالن ها بدون نیاز به 

دخالت دست و تنها نگاه کردن به صفحه نمایش است.
فقط با نگاه کردن، کاربران می توانند صدای اعالن های متن، تماس 
و دیگر اعالن ها را خاموش کنند. این ویژگی با اســتفاده از فناوری 
تشخیص چهره که قرار است برای اولین بار در گوشی های »اپل« به 

کار گرفته شود، امکان پذیر می شود.
این ویژگی توســط »گیلرمو رمبو« که یک توسعه دهنده سیستم 

عامل ios است، با استفاده از کدهایی که 
برای اسپیکر هوشــمند »اپل« موسوم 
به »هوم پاد« انتشار یافته، کشف شده 

است.
این فرد در هفته های اخیر همچنین 
دیگــر ویژگی های جدیــد آیفون ۸ 
ازجمله فناوری تشــخیص چهره را 
با اســتفاده از همین کدها شناسایی 
کرده و از طریق توییتر دیگران را از آن 

مطلع ساخته است.
 یــک ویژگی که از فناوری مشــابه 
اســتفاده می کنــد، در برخــی از 
گوشی های »سامســونگ« برای 
چندین نسل در دسترس است. این 
فناوری »Smart Stay«  نام دارد 
که گوشــی با نگاه کاربر به صفحه 

نمایش فعال می شود.

این روزهــا مواجهه با کودک دو ســه ســاله ای که موبایل 
یــا تبلت بــه دســت گرفتــه، دیگــر کســی را متعجب 
نمی کند. در عصری به ســر می بریم که تکنولــوژی به تار 
و پــود زندگی خانــواده ها نفوذ کــرده و تعامــل کودکان 
با گجت هــای الکترونیکی امــری اجتناب ناپذیــر به نظر 
 می رســد؛ بنابراین ممانعت از آن حقیقتــا کار عاقالنه ای

 نیست.
نکته مهم اینجاست که باید تعامل کودکان با این گجت ها را 
در مسیر درست هدایت کرد. آیا هدف تان از دادن گجت به 
دست کودک صرفا سرگرمی موقت و ساکت کردن اوست یا 
اینکه می توانید از پتانسیل های فوق العاده این دیوایس ها 

برای اهداف آموزشی و تربیتی هم استفاده کنید؟
اگر جزو دســته دوم هستید، اپلیکیشــن »کودک سالم« 

می تواند کمک حال خوبی برایتان باشد.
کودک سالم مجموعه ای از داســتان های صوتی را در خود 
گردآورده تا هم کودکان را با آن سرگرم کنید و هم مفاهیم 
تربیتی را بیاموزید. مجموعه داستان های صوتی کودک سالم 
برای گروه های سنی یک تا ده سال تدارک دیده شده و هر 

کدام موضوعات خاصی را در بر می گیرد.
در صفحــه اصلی این اپلیکیشــن مــی توانید تمــام این 
داستان های صوتی را ببینید؛ از داســتان های کالسیک و 
آشنایی مثل سیندرال و جادوگر شهر اُز گرفته تا داستان هایی 
که توسط نویسندگان ایرانی داستان های کودکانه، نوشته و 

توسط گویندگان حرفه ای به کتاب صوتی تبدیل شده اند.
کودک سالم مدت زیادی نیســت که کارش را آغاز کرده و 
نقطه ضعف مشهودی دارد؛ آن هم اینکه آرشیو پر و پیمانی 

را در آن نمی بینید. ولی خوشبختانه همین تعداد کم کتاب 
از کیفیت خوبی برخوردارند، به خوبی در دسته های مختلف 
تفکیک بندی شــده اند و بســته به موضوع می توان آنها را 

جست وجو کرد.
تیم ســازنده کودک ســالم فیلترهــای متنوعــی را برای 
جست وجوی کتاب ها در نظر گرفته که جست وجو براساس 
کلیدواژه، ســبک، موضوع و گروه بندی ســنی را شــامل 
می شــوند. به لطف این فیلترها می توانید مناســب ترین 

داستان را برای تربیت فرزند خود پیدا کنید.
برای پخش هر داستان صوتی باید به اینترنت متصل باشید اما 
امکان دانلود و پخش آفالین هم برایتان فراهم شده، به شرط 
آنکه هزینه اش را بپردازید. کودک سالم بابت یک ماه استفاده 
از اپلیکیشن مبلغ هشــت هزار تومان از شما حق اشتراک 
دریافت می کند که با توجه به آرشیو محدود داستان هایش 

هزینه باالیی به نظر می رسد.
البته شکی نیست که ســازندگان کودک سالم بابت ضبط 
داســتان ها و اضافه کردن موســیقی به پــس زمینه زمان 
زیادی را صرف کرده اند و باید گفت که نتیجه بســیار خوب 
و با کیفیت بوده، بنابراین غیر طبیعی نیســت که از کاربران 
در ازای ارائه این خدمات هزینه قابل توجهی را درخواســت 
کنند. حال اینکه راضی به پرداخت آن شوید یا خیر، بستگی 
به آن دارد که چقدر محتوا را برای فرزندانتان مفید و آموزنده 

ببینید.
وقتی از یک اپلیکیشــن مخصوص کــودکان صحبت می 
کنیم، طراحی رابــط کاربری در آن اهمیت بســیار زیادی 
 پیدا می کند. خوشبختانه عملکرد گروه تجارت الکترونیک 

ویرا برید در این زمینه قابل قبول بوده و توانسته محیط شاد و 
جذابی را ایجاد کند که کار در آن هم برای والدین و هم برای 

کودک ساده و قابل فهم است.
تیم توســعه دهنده نهایت تــالش خود را بــه کار گرفته تا 
اپلیکیشن را با گنجاندن آیکن های اضافه، شلوغ و پیچیده 
نکند. برای کودکان کوچک تر که برای حضور در اپلیکیشن 
نیاز به نظارت والدیــن دارند نیز تدابیــر خوبی مثل »قفل 
کودک« در نظر گرفته شده تا کودک نتواند با زدن دکمه ها 

پخش داستان را متوقف کند.
اپلیکیشــن کودک سالم فعال برای سیســتم عامل اندروید 
منتشر شده، اما نســخه ای از آن برای پلتفورم iOS نیز در 
راه است که برای مطلع شــدن از زمان انتشار آن می توانید 
به وب سایت کودک ســالم ســر بزنید. اگر کودک سالم را 
اپلیکیشن مفید و موثری می بینید و می خواهید در گسترش 
آن سهیم باشید نیز توسعه دهندگان از شما در زمینه هایی 
مثل قصه گویی و داستان نویســی و تصویرسازی دعوت به 
همکاری کرده اند که در صــورت تمایل می توانید از طریق 

منویی مجزا در اپلیکیشن با آنان ارتباط برقرار کنید.
کودکان، آینده ســازان این ســرزمین هســتند و استفاده 
نادرســت از تکنولوژی می توانــد آثار مخربی بــر رفتار و 
تصمیمات آنها در آینده داشته باشد. بنابراین چه خوب است 
که فرهنگ استفاده درست از امکانات تکنولوژی و محصوالتی 
مثل کودک ســالم را در میان خانواده های دارای فرزند جا 
بیندازیم تا در پرورش نســل های آینده نقش مفیدی ایفا 
 کرده باشــیم. برای دانلود این اپلیکیشن می توانید از لینک  

goo.gl/fZxDX4   استفاده کنید.

معرفی اپلیکیشن کودک سالم؛ 

قصه های صوتی برای کودکان

فناورانه
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ابالغ رای
5/176 کالسه پرونده: 960148ش7 شــماره دادنامه: 9609976793702076- 
96/4/18 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق 
قرض الحسنه خلیل الرحمن رهنان به مدیریت آقایان محمدحسین باقرصاد و باقر 
حالجی به نشانی: اصفهان رهنان خیابان ابوذر صندوق قرض الحسنه خلیل الرحمن 
رهنان با وکالت: محمد تقی فقیهی به نشانی: خمینی شهر میدان شهدا ابتدای خیابان 
طالقانی جنب اداره برق ط فوقانی پوشاک نادری دفتر وکالت کریم اکبریان. خوانده: 
محمد رستمی فرزند عنایت اله به نشانی مجهول المکان. شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی صندوق قرض 
الحسنه خلیل الرحمن رهنان به مدیریت آقایان محمدحسین باقرصاد و باقر حالجی 
با وکالت محمدتقی فقیهی به طرفیت آقای محمد رستمی فرزند عنایت اله به خواسته 
مطالبه مبلغ نه میلیون ریال وجه چک به شماره 495833-93/12/23 به عهده بانک 
ملی ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی باتوجه به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 492/500 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )93/12/23(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. رای اصالحی: کالسه پرونده: 960148ش7 شماره دادنامه: 
9609976793702112-96/4/22 مرجع رسیدگی: شعبه 7 شورای حل اختالف 
اصفهان.  خواهان: صندوق قرض الحســنه خلیل الرحمن رهنان به مدیریت آقایان 
محمدحسین باقرصاد و باقر جاللی به نشانی: اصفهان رهنان خیابان ابوذر صندوق 
قرض الحســنه خلیل الرحمن رهنان با وکالت محمدتقی فقیهی به نشانی: خمینی 
شهر میدان شــهدا ابتدای خیابان طالقانی جنب اداره برق ط فوقانی پوشاک نادری 
دفتر وکالت کریم اکبریان خوانده: محمد رستمی فرزند عنایت اله به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: صدور دادنامه اصالحی. گردشــکار: باعنایت به محتویات پرونه و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای اصالحی می نماید. رای اصالحی: در 
خصوص دادخواست خواهان مبنی بر صدور دادنامه اصالحی به دلیل  در دادنامه شماره 
96099767993702076-96/4/18 صادره از این شورا، به استناد ماده 309 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی شورا نظر به اینکه در دادنامه 
شماره 96099767993702076 مورخه 96/4/18 صادره از این شورا باتوجه به اینکه 
خواسته خواهان قسمتی از چک مورد ادعا به مبلغ 810/000 تومان بوده است و لیکن 
در رای صادره سهواً کل مبلغ چک مورد ادعا ذکر گردیده است لذا مستنداً به ماده 198 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 810/000 تومان 
دادنامه فوق الذکر اصالح می گردد و لیکن هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر در 
تادیه و حق الوکاله وکیل طبق دادنامه اصلی به قوت خود باقی است. رای صادره به تبع 
رای اصلی ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد تسلیم رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع است. م الف: 
 13413 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)613 کلمه، 6 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/511  شماره صادره: 96/20027015813 - 96/5/19 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک 3578 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام سمیه خبازیان فرزند رضا در جریان ثبت است و رای شماره 
139660302027001648 مورخ 1396/02/16 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/06/13 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:15755 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)270 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/512  شماره صادره: 96/2027015814 - 96/5/19 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک 3577 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا فرزام نیا فرزند سید حسن در جریان ثبت است و رای 
شــماره 139660302027001628 مورخ 1396/2/9 از طرف هیات حل اختالف 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/06/13 روز دو شنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:15795 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)271 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/516 به تاریخ 1396/02/25 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه دوم شورای حل 
اختالف آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 867/95 
تحت نظر اســت با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونــده و ضمن اعالم ختم 
رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شورا در خصوص 
دادخواست آقای جواد نورمحمدی فرزند محمدآقا با وکالت آقایان محمدرضا فرقانی 
و علی عارفیان به طرفیت آقایان 1. محسن مظلوم کاریز سوخته فرزند غالم حسن 
و 2. سیدعلی حسینی فرزند سیدرضا به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و هشتاد و دو 
میلیون ریال وجه پنج فقره چک به شماره های 605201 مورخ 95/04/15 و 605202 

مورخ 95/05/15 و 605203 مــورخ 95/06/15 و 605204 مــورخ 95/07/15 و 
605205 مورخ 95/08/15 به انضمام خسارات دادرســی و تأخیر تأدیه با عنایت به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق چک های مذکور و گواهینامه 
های عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با توجه به وجود چک 
های مســتند دعوا در ید خواهان و امضای خوانده ردیف اول در ذیل چکها و امضای 
خوانده ردیف دوم در ظهر آنها و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری 
و اماره مدیونیت خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار 
از اصل استصحاب - در مورد اشــتغال ذمه خواندگان- واینکه دلیلی مبنی بر برایت 
ذمه خواندگان ارایه اقامه و با تحصیل نگردیده است و خواندگان نیز علی رغم وصف 
ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده اند 
النهایه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مســتندا به مواد 310 و 311 و 313 و 320 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی طبق 
تعرفه قانونی که قابل محاســیه و وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای 
نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن 
ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی این 
شهرستان می باشد.قاضی شــورای حل اختالف آران و بیدگل- زهره گرامی نوش 
آبادی آدرس خواهان: جواد نورمحمدی با وکالت محمدرضا فرقانی فرزند نعمت اله به 
آدرس کاشان، خ شهید بهشتی، خ ایمان جنوبی،مجتمع نیکان، طبقه 4 واحد8. آدرس 
خوانده: سید علی حسینی فرزند سیدرضا به آدرس :آران و بیدگل، میدان شهید اربابی، 
پاساژ صنعت، آخرین دفتر، سمت چپ، محسن مظلوم کاریز سوخته فرزند غالم حسن 
 به آدرس: مشهد، میدان عســگریه، مفتح 32/8 پالک 212. م الف: 5/2/96/362 

)471 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

5/517 آقای روح اله حیرانی بیدگلی دارای  شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست 
به کالســه 399/96  از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان خانم الهه بهمنی میانرودی به شناســنامه 162 در تاریخ 
96/04/23 اقامتگاه دایمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به روح اله حیرانی بیدگلی به شماره شناســنامه 19 به عنوان همسر 
متوفی، الناز حیرانی بیدگلی به شــماره شناســنامه 6190189903، گلناز حیرانی 
بیدگلی به شــماره شناســنامه 6190231624 به عنوان فرزندان متوفی، امین اله 
بهمنی میانرودی به شماره شناســنامه 318 به عنوان پدر متوفی، زهرا توسلی فرد 
به شماره شناسنامه 616 به عنوان مادر متوفی بوده والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک 
ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــود. م الــف: 13/2/96/363 
 شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف آران و بیدگل- عبــاس اربابی بیدگلی

)169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/523 در خصوص پرونده کالســه 960404 خواهان صغری احمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا جهانبخش تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/06/29  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 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:15369 شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )مجتمع شماره دو()108 کلمه، یک کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5 شــماره ابالغنامــه: 9610100352904045 شــماره پرونــده:  /524
9609980352900016 شماره بایگانی شعبه: 960136 شاکی نوراله زارعی شکایتی 
علیه متهم ســاناز زارعی فرزند نوراله با موضوع رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت 
)غیر از زنا( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )103 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهارباغ خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 312 ارجاع و به کالسه 9609980352900016 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1396/06/29 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر خود جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 15309 شعبه 103 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )103 جزایی سابق()165 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106797100258 ابالغنامــه: شــماره   5 /525
پرونده:9609986797100322 شماره بایگانی شعبه:960322 ابالغ شونده حقیقی: 
1- زهرا چیت ساز تاریخ حضور: 1396/06/25 شــنبه ساعت 17:30 محل حضور: 
اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان 
صبا پالک 57 در خصوص دعوی بهرام عبداللهی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر شوید. 2- بهرام عبداللهی فرزند علی کدپستی: 8164976411 
کدملی: 4622414406 به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان شهر اصفهان خ 
هشت بهشت غربی مجتمع بهشت واحد1 تاریخ حضور: 1396/06/25 شنبه ساعت 
17:30 در خصوص دعوی زهرا چیت ســاز به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر شوید. م الف:15347 شعبه 41 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

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

شــماره   9610106805100160 ابالغنامــه: شــماره   5 /526
پرونده:9609986805100106 شماره بایگانی شعبه:960106 ابالغ شونده حقیقی: 
سید محسن مرتضوی کهنگی فرزند سیدحســین کدپستی 819681414 کدملی: 
1286990920 به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری ک عباس پ 98 تاریخ حضور: 
1396/06/26 یکشنبه ســاعت 8:30 محل حضور اصفهان کنارگذر اتوبان شهید 
خرازی حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف. در 
خصوص دعوی حسن تاج بخش به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 در این شعبه حاضر شــوید.م الف:15434 شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان 

)مجتمع شماره سه()83 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/527 در خصوص پرونده کالســه 960179 خواهان فریبــا ابراهیم زاده نظری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت طیبه اســیوند چمعالــی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 96/06/28  ســاعت 9/30 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:15361 
 شعبه هفتم حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )مجتمع شماره دو(

)109 کلمه، یک کادر(

مفاد آراء
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
5/542 برابر رای شماره 139660302016000050 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی شاهپوری ارانی 
فرزند مصطفی بشماره شناســنامه 50 صادره از حوزه یک تیران در ششدانگ یک 
باب خانه مسکونی به مساحت 392.95 مترمربع مجزی شده از پالک 1392 فرعی 
از 2 اصلی واقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی 
مع الواسطه آقای کربالیی محمدشاه پوری فرزند حاجی محمدجعفر محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/06/07

شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تیران 
م الف: 193

ابالغ وقت رسیدگی
5/528 در خصوص پرونده کالسه 960424 خواهان امیرعباس هخامنش دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیــت کیوان فاضل محالتی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 96/06/27  روز دوشــنبه ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 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:15375 شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()109 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/529 در خصوص پرونده کالســه 168/96 خواهان یاسین سلطانیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه سه فقره چک  به طرفیت قیصر محمدی عبده وند تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 96/6/27 ســاعت 17 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 15357 شعبه 49 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه()119 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/530 در خصوص پرونده کالسه 960434 خواهان الیاس خدائی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علیرضا مؤذنی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه مورخ 96/6/28 ســاعت 8:30  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 واقع در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 15429 شعبه نهم شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()115 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   9610106805100157 ابالغنامــه: شــماره   5 /531
پرونده:9609986805100107 شماره بایگانی شعبه:960107 ابالغ شونده حقیقی: 
سید محسن مرتضوی کهنگی فرزند سیدحســین کدپستی 819681414 کدملی: 
1286990920 به نشــانی اصفهان خ جابر انصاری ک عباس پ 98 تاریخ حضور: 
1396/06/26 یکشنبه ساعت 8 محل حضور اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی 
حدفاصل آتشگاه و میرزاطاهر مجتمع شماره سه شورای حل اختالف. در خصوص 
دعوی حسن تاج بخش به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.م الف:15430 شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره سه(

)83 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/532 در خصوص پرونده کالسه 960335 خواهان حمید خلیلی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1- کوروش بهمنی 2- رسول جعفری 3- منصور مقربی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/6/28 ساعت 17:30  تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 15426 شعبه 17 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()119 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5 شــماره ابالغنامــه: 9610100351505488 شــماره پرونــده:  /533
9609980351500308 شماره بایگانی شعبه: 960359 خواهان عباس نفیسی مجد 
و اعظم احمدپور مبارکه دادخواستی به طرفیت خوانده فریبرز شاهرخی لردجانی و سعید 
خیام باشی به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و به کالسه 9609980351500308 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/6/26 و ساعت10 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 15317 شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)175 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

5/535 کالسه پرونده: 451-96 حل 4 شماره دادنامه: 856 تاریخ رسیدگی: 96/5/16 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سید مرتضی 
فاطمی ف محمود مقیم خمینی شهر خ امام شمالی خ هادی خوانده: زرتشت فتحی 
ف محمدتقی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای سید مرتضی 

فاطمی به طرفیت زرتشت فتحی به خواسته مطالبه مبلغ 22/350/000 ریال وجه دو 
فقره چک به شــماره های 893001/251633 - 91/12/29 )13/000/000 ریال( 
9004/614346-07 ، 93/1/30 )9/350/000 ریــال( عهده بانک ملی به انضمام 
خسارت دادرســی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان در جلســه 
رسیدگی مورخه 96/5/14 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه 
به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/5/14 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مســتنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون 
شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 23/350/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که توســط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
138937500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی 
شهر می باشد. م الف: 4527 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )مجتمع شماره یک( )357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

5/536 کالســه پرونده: 96-450 شــماره دادنامه: 860 تاریخ رسیدگی: 96/5/16 
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: سید مرتضی 
فاطمی ف محمود مقیم خمینی شهر خ امام شمالی خ هادی خوانده: میالد منصوریان 
ف حسین مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید: رای قاضی شــورا: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای سید مرتضی فاطمی 
به طرفیت آقای میالد منصوریان به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 021224- 92/8/25 )10/000/000 ریال( شعبه شریعتی 
گنبد  به انضمام خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه باتوجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشــت مصدق چک و باتوجه به اظهارات خواهان 
در جلسه رســیدگی مورخه 96/5/14 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه از ناحیــه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخــت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشــورتی اعضاء شورا به شــرح صورتجلسه مورخه 
96/5/14 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 
9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 
و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صــدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
که توســط دایره محترم اجرای احکام حقوقی براساس شــاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی محاســبه می گردد و پرداخت  232000000ریال هزینه دادرســی 
در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف مدت بیست روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 4528 
 شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( 

)352 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/541 شــماره صــادره: 1396/42/393162- 1396/5/1 نظــر به اینکه ســند 

مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 9720 فرعی از 4999 اصل واقع در بخش 
5 اصفهان ذیل ثبــت 144876 در صفحه 296 دفتر امالک جلــد 784 به نام آقای 
عبدالکریم شــیروانی تحت شــماره چاپی 500793 )دفترچه ای( ثبــت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس ششــدانگ مع الواسطه طی ســند اقاله شماره 68594 
مورخ 1387/07/04 دفترخانه اسناد رسمی 85 اصفهان به خانم گیتی متقی املش 
انتقال قطعی یافته و نامبرده )گیتی متقی املش( با ارائه درخواســت کتبی به شماره 
وارده 1396217020024015802 مــورخ 1396/04/27 بــه انضمــام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شــماره 14421 مورخ 1396/3/31 به 
گواهی دفترخانه 290 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به 
علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتجملس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض  اصل ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت 
 المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 15874 قویدل رئیس ثبت جنوب اصفهان

)250 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/756 در خصوص پرونده کالســه 95- 1128 خواهان بانک ملت با وکالت خانم 
مریم صادقی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت عباس مقارن عسگرین 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 96/7/5 ساعت 9 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 خیابان 
آتشگاه 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف: 14282 شعبه  53 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان)مجتمع شماره سه(

)115 کلمه، یک کادر(
حصر وراثت

5/575  سید شمس الدین طاوسی ینگا بادی دارای شناســنامه شماره 78 به شرح 
دادخواست به کالسه 343/96 ش 2 ح از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حبیب طاوسی ینگا بادی به شناسنامه 218 
در تاریخ 96/04/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- منیژه ابراهیم پور دهاقانی فرزند محمدابراهیم به ش.ش 4776 
متولد 1315 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 2- سید ابوالفظل طاوسی ینگا بادی 
فرزند سید حبیب به ش.ش 29 متولد 1356 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 3- سید 
شمس الدین طاوس ینگا بادی فرزند سید حبیب به ش.ش 78 متولد 1343 صادره از 
دهاقان )پسر متوفی( 4- سید ماشاءاله طاوسی ینگا بادی فرزند سید حبیب به ش.ش 
145 متولد 1358 صادره از دهاقان )پســر متوفی( 5- ما ه بیگم طاوسی ینگا بادی 
فرزند سید حبیب به ش.ش 96 متولد 1337 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- بدریه 
بیگم طاوسی ینگا بادی فرزند سید حبیب به ش.ش 35 متولد 1338 صادره از دهاقان 
)دختر متوفی(  7- اشرف السادات طاوسی ینگا بادی فرزند سید حبیب به ش.ش 162 
متولد 1351 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 8- فخرالسادات طاوسی ینگا بادی فرزند 
ســید حبیب به ش.ش 175 متولد 1348 صادره از دهاقان )دختر متوفی( و به غیر از 
نامبردگان ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف 96/144 شعبه دوم شورای حل اختالف دهاقان)262 کلمه، 3 کادر(
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عملیات اجرایی ساخت زائرسرای بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری در مشهد مقدس 
آغاز شد. امام جمعه شهر بروجن گفت : این زائر سرا، توسط خیر بروجنی سیدمحمد متقی، وقف 

و پروانه ساخت آن به رایگان توسط شهرداری مشهد صادر شده است.

آغاز ساخت زائرسرای بروجن در مشهد مقدس
اخبار

قاسم سلیمانی دشــتکی در مورد طرح راه آهن استان افزود: 
اگرچه شیوه تامین منابع مالی طرح راه آهن استان همه را خسته 

کرد، اما این طرح برگشت ناپذیر و اجرای آن حتمی است.
وی با بیان اینکه خسته شدن به منزله ناامید شدن نبود، افزود: 
بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با رییس سازمان مدیریت برنامه و 
بودجه و مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های مختلف 

برای اجرای این طرح برگزار شد.
به گفته وی، برخی از تصمیمات به کار کارشناســی قوی تر و 
شیوه نامه تامین منابع نیاز داشــت؛ زیرا برخی از این طرح ها 

نیازمند اعتبار بسیار زیاد بود.
ســلیمانی دشــتکی اجرای طرح راه آهن را یکی از آرزوها و 
مطالبات مردم اســتان دانســت و گفت: برای اجرای طرح راه 
آهن چهارمحال و بختیاری تالش های بسیاری شد تا راه آهن 
اصلی ترین طرح استان باشد؛ زیرا در زمان اجرا و بهره برداری 

بیش از ۲ هزار شغل ایجاد می کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه راه آهن استان 
ارتباط بین این اســتان و آب های آزاد جنوب کشــور و فالت 
مرکزی را فراهم می کند، افزود: با احداث راه آهن صنایع مادر 
مانند فوالد، مواد اولیه خود را به راحتی و با ارزان ترین قیمت 
تهیه می کنند و تولیدات این صنایع بــرای صادرات از طریق 

آب های آزاد از این راه آهن عبور می کند.
به گفته وی، برای احداث خط راه آهن حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است که سرمایه گذار داخلی از عهده 
این کار بر نمی آمد؛ در نتیجه یک کنسرسیوم بین المللی برای 

اجرای آن پیشنهاد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سفر رییس جمهوری 
کره جنوبی به ایران، رؤســای جمهور دو کشــور ایران و کره 
جنوبی، پروتکل ها و تفاهم نامــه های همکاری را امضا کردند 
که راه آهن یکی از این تفاهم نامه ها بود. وی تصریح کرد: پس 
از این روند، بررسی تیم های ۳۰ تا ۴۰ نفره در سطح استان آغاز 
شد و درحال حاضر طرح مطالعاتی و بررسی کارشناسی مسیر 

در حال انجام است.
سلیمانی دشــتکی افزود: ما خیلی دوســت داشتیم عملیات 
اجرایی این طرح در دولت یازدهم آغاز شود، اما نشد و پیگیری 

آن در دولت دوازدهم به شدت دنبال می شود.
وی یکی دیگر از طرح های حســاس برای این استان را طرح 
انتقال آب بن - بروجن دانست و گفت: این طرح در سال ۹۱ به 
اجرا درآمد و اعتبــار آن از ۲۰ میلیارد به ۱۳۰میلیارد ریال در 

سال ۹۲ رسید.
به گفته وی، در سفر سال ۹۳ رییس جمهوری و هیئت دولت 
به این استان، این طرح به عنوان یکی از طرح های مهم استان 
قلمداد شد و در نهایت ۳ میلیارد ریال اعتبار برای آن در سال ۹۳ 
اختصاص یافت. وی افزود: قرار بود قسمتی از این طرح را بخش 
 خصوصی اجرا کند که متاسفانه این بخش نتوانست وارد اجرای

 طرح شود و در نتیجه دولت طی یک حرکت انقالبی، در سال 
۹۵ اعتباری حدود یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال را به این طرح  
اختصاص داد. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی از 
این طرح در سال نخست دولت دوازدهم و مجموع آن در سال 

۹۷ به بهره برداری کامل می رسد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در دولت یازدهم طرح های 
مهم راهســازی در اســتان، اجرا و این طرح ها باعث توســعه 

زیرساخت های استان شد.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: سخت ترین کار برای مسئوالن 
چهارمحال و بختیاری، اجرای طرح های عمرانی در سال ۹۴ بود 

که دولت با کاهش بودجه مواجه شد.
وی افزود: در ســال ۹۵ نیز به دلیل وجود دیون فراوان و خالی 
بودن خزانه، دولت با شرایط سختی روبه رو بود که خوشبختانه با 

تدبیر و امید، این سال با دستاوردهای مهمی طی شد.
به گفته وی، با تالش همه مسئوالن استان بیش از ۹۰ درصد 
از ۸۴ طرح ســفر اســتانی رییس جمهوری و هیئت دولت به 
چهارمحال و بختیاری اجرایی شــده و تعــدادی از طرح های 
ورزشی باقی مانده از محل مصوبات سفر استانی تا پایان امسال 

و سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی با گرامیداشت ۲۰ مرداد، هشتاد و سومین سالگرد تاسیس 
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( و سالروز شهادت محمود 
صارمی خبرنگار این رسانه در افغانستان گفت: این رسانه رسمی 
کشور نقش مهمی در امر اطالع رســانی صحیح و به موقع در 
ایران و عرصه بین المللی دارد و در این راستا ایرنای مرکز استان 
به خوبی از انجام وظایف اطالع رسانی شفاف و دقیق برآمده و 

تحول خوبی را در این عرصه شاهد بودیم.
به گزارش ایرنا، با اجرای پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری، 
تحول بزرگی در جابه جایی و حمل و نقل ریلی مســافر و کاال، 
بین استان های بزرگ و صنعتی کشــور رخ می دهد و فاصله 
استان های جنوبی تا مرکز کشور را حدود ۵۰۰ کیلومتر کوتاه تر 

می کند.
در عملیات اجرایی قطعه دوم از کیلومتر ۴۲ تا ۶۳، یک ایستگاه 

و دو تقاطع غیر همسطح و یک پل اجرا می شود.
در قطعه سوم نیز از کیلومتر ۶۳ تا ۹۰ دارای یک ایستگاه و یک 
تقاطع غیر همسطح بوده و ۷ کیلومتر باقی مانده شامل راه های 

دسترسی با ایستگاه هاست.
حدود ۲۰۰ دستگاه پل کوچک و چهار دستگاه تونل در مسیر 
راه آهن در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود و در مسیر قطعه 
دوم این پروژه، یک تونل به طول ۶۲۰ متر وجود دارد که حفاری 

۱۸۰ متر آن باقی مانده است.
با راه اندازی این خط ریلی ۷۵ میلیون تن بار از فالت مرکزی 
ایران به بنادر جنوبی منتقل می شود و مسیر فالت مرکزی به 

بنادر جنوبی کشور ۴۷۰ کیلومتر کاهش می یابد.

با مسئوالن

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان:

 224 متخلف زیست محیطی 
در چهارمحال دستگیر شدند

مدیر کل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
از دستگیری ۲۲۴ متخلف زیست محیطی طی ۴ ماهه 

نخست سال جاری در استان خبر داد.
شــهرام احمدی اظهار کرد: طی ۴ ماهه نخست امسال 
۲۲۴ متخلــف در قالــب ۱۹۶ تخلــف در حوزه های 
 مختلف زیســت محیطی در چهارمحــال و بختیاری

 دستگیر شدند.
وی افزود: از این تعداد ۷۴ تخلف مربوط بوته  و ریشه کنی 
گیاهان دارویی مانند کرفس، موســیر و غیره و تخریب 
محیط  زیست، ۵۷ مورد مربوط به چرای غیرمجاز دام، 
۱۴ مورد زمین خواری، ۷ مــورد درگیری با مامور یگان 
حفاظت محیط زیســت و یک مورد نگهداری و خرید و 

فروش گونه های جانوری حفاظت شده است.
مدیر کل حفاظت از محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به ضبط ۸ اسلحه شکاری از این متخلفان ادامه 
داد: مناطق حفاظت شده سراســر استان به وسیله ۲۱ 
پاسگاه با حضور ۲۴ ساعته ماموران یگان حفاظت محیط 

زیست نظارت و رصد می شوند.

تصویب تسهیالت ۵۵ میلیارد 
ریالی برای طرح رونق در استان

اعضای ستاد تســهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و 
بختیاری پرداخت ۵۵ میلیارد ریال تسهیالت در قالب 
»طرح رونق تولید «  به ۷ طرح و واحد تولیدی در استان 
را تصویب کردند.طرح رونق تولیــد به منظور حمایت 
از واحدهای کوچک و متوســط تولیدی بــا پرداخت 
 تسهیالت الزم به صنایع دارای مشکل نقدینگی اجرایی

 شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار 
کرد: این تعداد طرح برای ۷۸ نفر اشتغال ایجاد می کند.
سید نعیم امامی افزود: این تسهیالت در صورتی به طرح 
و واحدهــای تولیدی و صنعتی تعلق مــی گیرد که به 
واسطه آن حداقل ۱۰ درصد اشتغال و ۱۰ درصد میزان 

تولید افزایش یابد.
به گزارش ایرنا؛ در این نشست مشکالت تقسیط بدهی، 
وثیقه بانکی، بدهی مالیــات و تامین اجتماعی ۶ طرح 
تولیدی و صنعتی در استان بررســی و راهکار ارائه شد. 
یکهــزار و ۱۲۷ طرح و واحد تولیــدی در چهارمحال و 

بختیاری فعال است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اجرای طرح ملی راه آهن استان برگشت ناپذیر است، گفت: 
این طرح در دولت دوازدهم نیز به صورت جدی پیگیری می شود.

برگزاری مراسم سالگرد نخستین شهید 
مدافع حرم جامعه پزشکی در شهرکرد

مراسم سالگرد نخستین شهید مدافع حرم جامعه پزشکی کشور در 
منطقه غرب شهرکرد )اشکفتک( برگزار شد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم، مسئوالن، خانواده معظم شهدا، 
یادگاران دفاع مقدس و اقشار مختلف بسیجیان و دوستداران فرهنگ 
ایثار و شهادت، یاد و خاطره شهید محمدحسن قاسمی اشکفتکی 

را گرامی داشتند.
شهید محمد حسن قاسمی اشکفتکی، اولین شهید جامعه پزشکی 

در دفاع از حرم آل ا... است که در سوریه به فیض شهادت رسید.
شــهید مدافع حرم محمدحسن قاســمی اشــکفتکی از استان 
چهارمحال و بختیاری، تکنسین بیهوشی بیمارستان های میدانی 
سوریه بود که نیمه اول مردادماه ۹۵ ، حین انتقال مجروحین جنگی 
در استان حلب، به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید 
و پیکر پاکش، نیمه دوم آبان و پس از گذشــت بیش از سه ماه، در 
آزادسازی منطقه توسط رزمندگان جبهه مقاومت، شناسایی و به 

میهن اسالمی برگردانده شد.

 افتتاح نمایشگاهی با عنوان »سه تار« 
در شهرکرد

نمایشگاه ساز سنتی و اصیل ایرانی عصر دیروز با حضور عالقه مندان 
به هنر موسیقی در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی و هنری 

غدیر شهرکرد افتتاح  شد.
علی هلل گانی از افتتاح نمایشگاه با عنوان سه تار در شهرکرد خبر داد 
و اظهار کرد: نمایشگاه ساز سنتی و اصیل ایرانی عصر دیروز با حضور 
عالقه مندان به هنر موســیقی در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع 

فرهنگی و هنری غدیر شهرکرد افتتاح  شد.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه این نمایشــگاه از دست ســاخته های سه 
هنرمند فعال در عرصه موسیقی است، اضافه کرد: آثار رضا داودیان، 
خدابخش چمن و جاســم واحد، به مدت ســه روز از امــروز تا ۲۶ 

مردادماه در معرض دید عالقه مندان قرار می گیرد.
گفتنی است ساعات بازدید از این نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر 
از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصر از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای عالقه مندان 

به هنر موسیقی است.

افزایش پنج درصدی جابه جایی کاال 
در جاده ها

جابه جایی کاال در محورهای چهارمحال و بختیاری امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش یافته است.

معاون حمل و نقــل اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
چهارمحال و بختیاری گفت: در چهار ماهه نخست امسال بیش از 
یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۵۵۸ تن کاال در جاده های استان جابه جا 

شده است.
حسین مالکی با اشاره به اینکه جابه جایی این میزان بار در ۹۲ هزار 
و ۷۰۵ سفر صورت گرفته اســت افزود: بیشترین جابه جایی کاال از 
استان، به اصفهان، شــیراز و تهران و درصد کمتری مرتبط با درون 

استان بوده است.

راهیابی تیم فارسان به مسابقات لیگ 
فوتسال بانوان کشور

تیم فوتسال بانوان الماس فارسان به مسابقات لیگ دسته دو فوتسال 
نوجوانان کشــور راه یافت. مدیــر کل ورزش و جوانان مرکز گفت: 
مسابقات فوتسال بانوان نوجوان قهرمانی استان با حضور تیم های 
الماس فارسان، شهرداری گوجان و هیئت فوتبال هفشجان در سالن 
ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.آقای قاســمی افزود:  در پایان 
این رقابت ها تیم الماس فارسان با کسب عنوان قهرمانی، به عنوان 

نماینده استان راهی مسابقات لیگ دسته دو فوتسال کشور شد.
وی گفت: شــهرداری گوجان و هیئت فوتبال هفشــجان در این 

مسابقات مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

آغاز مسابقات وزنه برداری 
دانش آموزی کشور در شهرکرد

پس از نه سال توقف، مسابقات وزنه برداری آموزشگاه های کشور در 
مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز شهرکرد آغاز شد.

مسئول انجمن فدراسیون وزنه برداری گفت: این مسابقات باحضور 
۸۴ وزنه بردار متشکل از ۲۴ تیم از مقطع متوسطه اول برگزار می شود. 
آقای رضا خانی افزود: این مسابقات به همت دکتر حمیدی معاون 
وزیر آموزش و پرورش با هدف اســتعدادیابی دانش آموزان شروع 

شده است.
وی گفت: ۲۶ داور،۲۳ مربی و ۲۳ نفر به عنوان سرپرست سالمت، در 

برگزاری هرچه بهتر این رقابت ها مشارکت دارند.

 کنترل بیماری های واگیر 
در جمعیت حیات وحش استان

فارس: مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری 
اداره کل محیط زیست، بیماری های واگیر در جمعیت حیات وحش 
استان کنترل شــده اســت. عبدالمحمد نجاتی با بیان اینکه طی 
سال های گذشــته موردی از بیماری های واگیر در جمعیت حیات 
وحش چهارمحال و بختیاری مشــاهده نشده اســت اظهار کرد: با 
همکاری اداره کل محیط زیست، بیماری های واگیر در جمعیت حیات 

وحش استان کنترل شده است. 
وی ادامه داد: اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با کنترل، 
ریشه کنی، تست و درمان بیماری های دامی در اطراف حیات وحش، 
در کنترل بیماری های دام های اهلی و حفظ گونه های حیات وحش 
نقش موثری دارد. مدیرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیاری 
افزود: طی چند ســال اخیر با وجود بیماری هــای PPR )طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک( و تب برفکی، تاکنون دام های حیات وحش 
استان درگیر بیماری نشده  اند. نجاتی با بیان اینکه ضدعفونی کردن 
آبشخور  دام های حیات وحش، واکسیناسیون دام های اهلی، تست 
دام های حیات وحش و درمان دام ها درصورت بیماری، از مهم ترین 
مؤلفه های کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در حیات وحش است 
اضافه کرد: بنابر اعالم محیط زیست چهارمحال و بختیاری ۳ هزار و 
۱۳۹ رأس قوچ و میش، ۸۶۵ گراز و یک هزار و ۶۹۷ رأس کل و بز در 

حیات وحش استان وجود دارد.

طرح آموزشــی پلیس کوچولو در کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری اجرا شــد. مدیرکل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: این طرح با هدف آموزش قوانین راهنمایی 
و رانندگی برای کودکان و به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی برای آنان اجرا 
می شود.فرزاد رحیمی افزود: یادگیری مفاهیم تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
برای جلوگیری از آســیب دیدن کودکان، نحوه بستن کمربند ایمنی خودرو، 
استفاده از پل عابر پیاده در مکان هایی که امکان این عبور وجود دارد، توضیح 
نحوه عبور از خط کشی عابر پیاده و تشریح نحوه بیرون آمدن از پشت ماشـین 
پـارک شـده کنـار خیابـان از جمله موضوعاتی است که کودکان و نوجوانان با 
آنها آشنا شدند.وی گفت: استفاده از بازی و نمایش در محیط شبیه سازی شده، 
استفاده از هنر نقاشی عالیم راهنمایی روی سنگ و استفاده از عالیم در مدرسه 

از دیگر برنامه های اجرایی در این آموزش هاست.

بخش کتابخانه ای جشــنواره قصه گویی رضوی، همزمان با بیستمین 
جشنواره بین المللی قصه گویی، در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان چهارمحال و بختیاری برگزار شد. مدیر کل کانون پرورش فکری 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: در این جشنواره کودکان و نوجوانان 
پای قصه مادر بزرگ ها نشســتند. فرزاد رحیمی افزود: پیوند نسل ها و 
الگو برداری کودکان و نوجوانان از بزرگ ترهای خود، ازجمله اهداف حضور 
این نسل ها در کنار یکدیگر اســت. رحیمی با اشاره به برگزاری بیش از 
۱۰ جشنواره کتابخانه ای در استان چهارمحال و بختیاری افزود: مرحله 
استانی جشنواره بین المللی قصه گویی قرار است از ۲۰تا ۲۲ شهریور ماه 
در شهرکرد برگزار شود. در این مرحله منتخبین مرحله کتابخانه ای در 
حضور عموم عالقه مندان، قصه های خود را اجرا کرده و برگزیدگان جهت 

حضور در مرحله کشوری معرفی می شوند.

اجرای طرح آموزشی 
پلیس کوچولو در 

چهارمحال و بختیاری

برگزاری بخش 
کتابخانه ای جشنواره 

قصه گویی رضوی

حمله به تکنسین های 
 اورژانس 11۵ 

در جونقان

تابناک: مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری، از ضرب و شتم تکنسین های اورژانس ۱۱۵ توسط همراه بیمار در جونقان خبر داد.
محسن ابراهیمی از ضرب و شتم تکنسین های اورژانس ۱۱۵ توسط همراه بیمار در جونقان خبر داد و اظهار کرد: تکنسین های اورژانس که برای درمان یک بیمار در شهر جونقان 

از توابع شهرستان فارسان در چهارمحال و بختیاری اعزام شده بودند، در کمال ناباوری مورد ضرب و شتم همراه بیمار قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه یکی از تکنسین های اورژانس از چند ناحیه مورد آسیب واقع شده است، افزود: با توجه به اینکه نیروهای اورژانس ۱۱۵ سریعا به محل اعزام شدند، اما متاسفانه 

همراه بیمار در میانه راه با خودروی شخصی، آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ را متوقف و با چماق به تکنسین اورژانس حمله می کند و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می دهد.
مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری، با انتقاد از رفتار برخی افراد با پرسنل اورژانس ۱۱۵، گفت: هدف پرسنل اورژانس ۱۱۵ 

خدمت و امدادرسانی به مردم است و تاخیر در رسیدن بر بالین بیمار به هیچ وجه متوجه تکنسین های اورژانس ۱۱۵ نیست.
ابراهیمی ادامه داد: ساختار عملیاتی اورژانس در کل کشور از زمان اعالم ماموریت توسط مرکز پیام اورژانس به سمت محل حادثه، بیشتر از ۹۰ ثانیه نیست و بقیه زمان تا رسیدن 

به محل، مربوط به ترافیک بوده و باتوجه به ماهیت و رسالت کاری اورژانس ۱۱۵، این گونه خشونت ها باعث دلسردی تکنسین های اورژانس ۱۱۵ می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن روستایی چهارمحال و بختیاری بااشاره 
به اینکه تاکنون ۴۳ هزار مسکن روستایی مقاوم سازی شده 
است، گفت: حدود ۴۵ درصد واحدهای روستایی مقاوم سازی 
شده و حدود ۲۰ هزار واحد روســتایی نیازمند مقاوم سازی 

است.
سهراب رییسی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹۷ 

واحد روستایی در استان مقاوم سازی شده  است.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون ۴۳ هزار مســکن روســتایی 
مقاوم سازی شده است، افزود: حدود ۴۵ درصد از واحدهای 
روستایی مقاوم سازی شده و حدود ۲۰ هزار واحد روستایی 

نیازمند مقاوم سازی است.
رییسی با اشاره به اینکه تاکنون دو هزار سهمیه در خصوص 
مقاوم سازی مسکن روستایی به استان ابالغ شده است، تصریح 
کرد: پیش بینی می شــود تا پایان امســال چهار هزار واحد 

روستایی مقاوم سازی شود.
وی خاطرنشان کرد: تســهیالت ویژه ای به منظور بهسازی 
مســکن روســتایی در اختیار متقاضیانی قرار می گیرد که 
واحدهای آنها بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و... 
تخریب شده است. رییسی گفت: از ابتدای اجرای صدور اسناد 
مالکیت تاکنون ۶۲ هزار و ۲۵۴ فقره سند مالکیت روستایی و 

پنج هزار و ۵۳۰ فقره سند شهری صادر شده است.

 20 هزار واحد روستایی در
 استان نیازمند مقاوم سازی است

فرمانــده انتظامــی چهارمحال 
وبختیاری از کاهش ۱۱ درصدی 
سرقت از ابتدای امسال تاکنون در 

استان خبر داد.
ســردار غالمعباس غالمــزاده در 
نشست خبری افزود: در این مدت 

 سرقت به عنف، ســرقت مغازه و خودرو کاهش داشته است.
به گفته وی، سرقت مسلحانه و سرقت طالفروشی و باندی در 

استان اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: از اول امســال بیش از یک تن و ۲۷۰ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر در محورهای مواصالتی استان و همچنین محالت 

کشف شده است.
سردار غالمزاده از متالشی شدن ۱۴ باند مواد مخدر خبر داد 
و گفت: کشــفیات مواد مخدر در این مدت ۷۷درصد افزایش 

داشته است.
وی اظهار کرد: مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اســتان ۳۰ درصد 
افزایش داشته که در این مدت ۱۵۵ میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در استان کشف و ضبط شده است. فرمانده انتظامی چهارمحال 
وبختیاری از کاهش وقوع تصادفــات در جادهای مواصالتی 
استان و درون شهری خبر داد وگفت: نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته وقوع تصادفات ۳۰ درصد کاهش داشته است.

 کاهش 11درصدی سرقت 
در چهارمحال و بختیاری

به گزارش وب دا، سرپرست سازمان 
بســیج جامعه پزشــکي اســتان 
چهارمحال و بختیاري، از استقرار 
بیمارستان صحرایي در شهرستان 

کوهرنگ خبر داد.
دکتر مهین غفاري افزود: بیمارستان 

صحرایي به همت کانون بسیج جامعه پزشکي شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان کوهرنگ،  ســازمان بسیج جامعه پزشکي 
استان و همکاري دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، در روزهاي 
۲۴ و ۲۵ مردادماه جاري در منطقه دیمه از توابع شهرســتان 
کوهرنگ برپا مي شــود. وي با اعالم این خبر افزود: حدود ۱۰ 
پزشک متخصص ازجمله جراح، متخصص بیماري هاي عفوني، 
اطفال، زنان و زایمان،  داخلي،  دندان پزشکي به همراه چندین 
پرستار و کارشناس بهداشت و پیشگیري از بیماري ها، با حضور 
در منطقه به جمعیت ساکن و جمعیت عشایري منطقه خدمات 
عمومي و تخصصي ارائه مي کنند. دکتر غفاري افزود: ضمن ارائه 
خدمات بهداشتي و درماني،  غربالگري چند نوع سرطان شایع 
ازجمله سرطان دهانه رحم و ارائه خدمات مشاوره بهداشتي و 
روانشناسي جهت متقاضیان صورت می گیرد. وي تصریح کرد: 
پیش بیني مي شود قریب به ۳۰ هزار نفر از جمعیت عشایري 

و ساکن در منطقه، از خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.

کوهرنگ، میزبان سپید جامگان 
بسیج جامعه پزشکي مي شود

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح راه آهن استان برگشت ناپذیر است

حدود 45 درصد از واحدهای روستایی 
مقاوم سازی شده و حدود 20 هزار واحد 

روستایی نیازمند مقاوم سازی است
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اخباريادداشت

محیط زيست

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری، 
از برون سپاری سه خدمت عصا، عینک و سمعک بازنشستگان کشوری به دفاتر 
پیشــخوان دولت خبر داد. بهروز انتظاری با اعالم این خبر اظهار کرد: به دنبال 
اجرای مرحله نخست برون سپاری خدمات صندوق شامل چهار خدمت چاپ 
حکم، چاپ فیش حقوق، صدور کارت منزلت و استعالم، در مرحله دوم سه خدمت 
عصا، عینک و سمعک بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری 
نیز به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد. انتظاری همچنین با اشاره به هزینه این 
خدمات در دفاتر پیشــخوان، اظهار کرد: برای انجام این خدمات در تمام دفاتر 
پیشخوان دولت مبلغ ۵۶۰۰ تومان تعیین شده است که دفاتر موظف به چاپ و 
ارائه رسید به بازنشستگان هستند. در حال حاضر، صندوق بازنشستگی کشوری 
برای خرید عصا ۲۵ هزار تومان، عینک ۱۰۰ هزار تومان و سمعک ۲۵۰ هزار تومان 

تنها برای یک بار به بازنشستگان زیرپوشش خود پرداخت می کند.

مديرکل پست استان اصفهان:

60درصد امالک استان 
کد پستی ندارند

ارائه خدمات به 
بازنشستگان در دفاتر 

پیشخوان دولت

مدیرکل پست استان اصفهان بابیان اینکه در جریان این طرح، پست اصفهان 
با ۲۸ دستگاه دولتی و ۳ دســتگاه خصوصی ارتباط برقرار می کند، بیان کرد: 
با اجرای این طرح نزدیک به ۷۰درصد از اســتعالمات فیزیکی حذف شده و با 
الکترونیکی شدن پرونده های امالک، از زمین خواری و جعل سند پیشگیری 
می شود. سعید رجالی از اجرای طرح »GNAF« )مدیریت نشانه مفهوم مرجع( 
خبر داد و گفــت: این طرح ازجمله طرح های ملی بود که در راســتای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، در اســتان اجراشده و از بیشتر موازی کاری ها 
جلوگیری کرد. وی بابیان اینکه اگر خواستار اجرای دولت الکترونیک هستیم 
باید زیرساخت های اجرای این طرح ها را فراهم کنیم، ادامه داد: متاسفانه در 
استان اصفهان ۶۰ درصد امالک و منازل کد پستی ندارند و این برای شهری مثل 
اصفهان پذیرفتنی نیست؛ بر این اساس اداره پست استان پیگیر فراهم ساختن 

زیرساخت های موردنیاز برای اجرای دولت الکترونیک در استان است.

دستگیری عامالن 
استخر پارتی اصفهان

دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: از چند روز گذشته تاکنون با بازداشت ۶4 دختر و پسر نیمه عریان در استخر پارتی یکی از ویالهای اصفهان، شناسایی و تعقیب 
عامالن اصلی این تجمع ناهنجار در دستور کار دادسرای عمومی و انقالب اصفهان قرار گرفت. حسن رحیمی با بیان اینکه در کمترین زمان عامالن و متهمان اصلی این پرونده 
غیر اخالقی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند افزود: دستگاه قضائی استان با هر گونه اقدام که عفت عمومی را جریحه دار کرده و باعث ترویج و اشاعه 
فساد و فحشا در جامعه شود، برخورد جدی می کند. وی به جوانان و خانواده ها توصیه کرد که با دقت و نظارت کافی، مراقب اقدامات مجرمانه برخی افراد متخلف درقالب 

فراخوان های غیر قانونی )که عواقب جبران ناپذیری به دنبال دارد( باشند.
چند روز گذشته با دستور مقام قضائی و همکاری سربازان گمنام سپاه ناحیه امام صادق)ع( ۶4 دختر و پسر نیمه برهنه که با حضور در استخر پارتی قصد انتشار فیلم های 

غیراخالقی در فضای مجازی را داشتند، دستگیر شدند.

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: جمعیت واجد 
شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند در استان اصفهان 

4 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است.
حسین غفرانی اظهار داشت: سهم استان اصفهان نسبت به 
جمعیت کشور برای دریافت کارت ملی هوشمند ۶/4درصد 
اســت.وی افزود: افرادی که کارت ملی آنان مفقود شده یا 
به سن ۱۵ ســال تمام رســیده اند و افرادی که مشخصات 
شناسنامه ای آنها تغییر کرده، برای دریافت کارت هوشمند 

ملی در اولویت هستند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان ادامه داد: تا کنون یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در اســتان اصفهــان برای دریافت 
کارت ملی هوشمند مراجعه کرده اند که تعداد یک میلیون و 
۳۰۰هزار نفر کارت ملی هوشمند را دریافت کرده و ۲۰۰هزار 

نفر در انتظار صدور کارت ملی هوشمند هستند.
وی با اشــاره به اینکه مهلت اعتبار کارت ملی قبلی تا پایان 
سال جاری به اتمام می رسد، مطرح کرد: بیش از ۷۰ درصد 
جمعیت استان اصفهان را جوانان تشکیل می دهند و ردیف 
سنی بین ۱۵ تا ۶۵ سال بیشترین جمعیت استان اصفهان 

هستند.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به اینکه جمعیت 
جوان افق چشم انداز کشور هستند و باید برای اشتغال آنان 
تدابیری اندیشیده شــود، تصریح کرد: در ســال ۱4۲۰ تا 

۱4۳۰ جمعیت کشــور را جامعه سالمندی تشکیل خواهد 
داد، مســئوالن و متخصصان علم جمعیت با اجرای فرامین 
مقام معظم رهبری باید در راستای افزایش جمعیت کشور 

سیاست های ۱4 گانه را اجرا کنند.
وی گفت: تمام سیاست های اداره کل ثبت احوال، مبتنی بر 
تکریم ارباب رجوع و رســیدگی به خدمات است؛ همچنین 
تعویض شناسنامه به ۷۰ دفتر پیشــخوان پستی در سطح 

استان واگذار شده است.
غفرانی در ادامه بیان کرد: صدور کارت ملی هوشمند عالوه 
بر احراز هویت شــخص، تمام نیازمندی های یک فرد مانند 
سالمت و تامین اجتماعی را در محیطی امن  و بستری برای 

تسهیل در رفتارها فراهم می کند.

رییس شورای اسالمی بادرود از راه اندازی دفتر خدماتی 
پلیس +۱۰ در این شهر در آینده نزدیک خبر داد.

حسین میرزائیان در جلسه تجلیل از اصحاب رسانه در 
محل شهرداری این شهر اظهار کرد: خبرنگاران چشم 
بینا و گوش شــنوای مردم شهر هســتند و انصافا همه 
مسائل شهری را رصد می کنند و در مجموع توانسته اند 
جایگاه خود را در میان مردم پیدا کنند. وی افزود: یکی از 
نقش های مهمی که خبرنگاران می توانند در جامعه ایفا 
کنند، بحث فرهنگ سازی و تبیین فرهنگ شهروندی 
است که بر این اساس می توانند در محورهای ساماندهی 
آب های هرز و نگهداری از فضای ســبز به شــهرداری 

کمک کنند.
رییس شورای شهر بادرود تصریح کرد: عملکرد مثبت 
4 ساله شــهرداری بادرود، با توجه به کمبود اعتبارات 
توانســته پروژه های مهم عمرانی را انجام دهد که البته 
مردم شهر بادرود سزاوار بیش از این هستند و امیدواریم 

در دوره جدید شورا ها این فعالیت ها دوچندان شود.
وی گفت: با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز 
وجهت جلوگیری از رفت وآمد مردم به مرکز شهرستان، 
به زودی دفتر خدمات الکترونیک پلیس +۱۰ در بادرود 
افتتاح می شود تا برای شهروندان مفید فایده و مثمر ثمر 

باشد.

میرزائیان راه اندازی مجدد تاکســی درون شهری را که 
یکی از آرزوهای دیرینه مردم بوده، از جمله فعالیت های 
شورا در چند روز اخیر برشمرد و خاطر نشان کرد: مردم 
شــهربادرود مردمی میهمان نواز و خونگرم هســتند؛ 
تاحدی که در طول سال های گذشته هیچ عابری در راه 
نمی ماند و مردم سریعا عابر پیاده را به صورت رایگان به 

مقصد می رساندند.
رییس شــورای شــهر بادرود گفت: علت رکود تاکسی 
شهری در این شهر، به همکاری بی شائبه مردم در کمک 
به عابرین برمی گشــت؛ ولی با توجه به وجود شهرک 
آزادگان و شهرک صابریه و نزدیکی اول مهر و بازگشایی 

مدارس، راه اندازی تاکسی بسیار ضروری بود.

ريیس شورای شهر بادرود خبر داد:

راه اندازی دفتر خدماتی پلیس +۱0 در بادرود

خبرثبت احوال

مديرکل ثبت احوال استان اصفهان:

حدود 4 میلیون کارت ملی هوشمند باید در استان اصفهان صادر شود

بی توجهی راننده جوان حادثه آفرید
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه 
ســواری پژو در محور مولنجان، راننده ۳۰ ســاله این خودرو جان باخت و دو 

سرنشین آن مجروح شدند. جمع آوری۸0میلیارد ریال زکات 
در استان اصفهان

حجت االسالم غالمحسین رنجبر در جلسه ســتاد احیای زکات 
شهرســتان برخوار و تجلیل از مؤدیان زکات برخوار بیان کرد:  از 
ابتدای ســال تاکنون بیش از ۸۰ میلیارد ریال زکات در اســتان 
اصفهان جمع آوری شــده که ۶۰ درصد آن برای امور فقرا و 4۰ 
درصد برای طرح های عمرانی عام المنفعه مثل  ســاخت مسجد 
هزینه شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال بیش از ۱۵۰ 

میلیارد ریال جمع آوری شود.
وی گفت:  زکات های جمع آوری شده، شامل زکات مستحبی نقد 

و کاال،   زکات واجب نقد و کاال و زکات فطره است.
رییس ستاد احیای زکات استان اصفهان افزود:  در ۵ سال گذشته 
شهرســتان برخوار، رتبه های برتر جمع آوری زکات در اســتان 

اصفهان را به خود اختصاص داده است.
وی گفت:  شهرستان های اصفهان، کاشان، برخوار، آران و بیدگل 
و اردستان، ۵ شهرستان برتر استان اصفهان در جمع آوری زکات 
هستند. در ادامه، رییس ستاد احیای زکات شهرستان برخوار گفت: 
امسال بیش از پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال زکات در شهرستان 
برخوار جمع آوری شده که چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون آن برای 
طرح های عمرانی و ۹۳۰ میلیون ریال آن بــرای کمک به فقرا و 

محرومین هزینه شده است.

صالحیت۹۷درصد استخدامی 
آموزش و پرورش تایید شد

سرپرســت دبیرخانه هیئت مرکــزی گزینــش وزارت آموزش 
و پرورش، در مــورد روند گزینــش پذیرفته شــدگان در آزمون 
اســتخدامی اظهار داشــت: صالحیت عمومی حدود ۸ هزار نفر 
بررسی شده است و بالغ بر ۹۷ درصد افراد پذیرفته شدند و گروهی 
که چنین شرایطی را نداشــتند طبق قانون برای بررسی مجدد به 

آنها فرصت دوباره ای داده شده است.
شــاپور محمدزاده  ادامه داد: اگر صالحیت افرادی در این مرحله 
نیز تایید نشد، پرونده به هسته گزینش مرکزی ارسال می شود تا 
مجددا صالحیت آنها مورد بررسی قرار گیرد و حتی در شرایط تایید 
صالحیت نشدن در این دوره حداکثر ۳ ماه فرصت دارند تا به دیوان 

عدالت اداری مراجعه کنند.
سرپرست دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش 
اظهار کرد: مبنای کار در گزینش افراد، اعتدال و میانه روی آنها و 

اصل کار، حفظ کرامت انسانی و دوری از تفکرات سلیقه ای است.
محمدزاده در مورد گزینش در هر دوره از آزمون های استخدامی 
گفت: بعد از برگزاری آزمون و اعالم نتایج، اسامی چند برابر ظرفیت 
از طرف وزارتخانه اعالم شــده و گزینــش صالحیت های عمومی 
صورت می گیرد. وی با اشــاره به اینکه چارچوب قوانین گزینش 
سال ۱۳۷4 وضع شده است، تصریح کرد: در چارچوب قانون روند 
گزینش پیگیری می شود تا شایسته ترین افراد برای نظام آموزشی 

و تربیت نسل های آینده انتخاب شوند.  
محمدزاده ادامه داد: معلمان مدارس دولتی براســاس تبصره یک 
ماده ۱۶ قانون، قبل از قطعی شدن اســتخدام باید مورد بررسی 
هســته گزینش قرار گیرند و براین اساس گزینش یک بار پیش از 

استخدام انجام می شود.

تامین اجتماعی 40 مستمری بگیر 
ازکارافتاده و بازنشسته دارد

مشاور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی 
۲۰ نفــر کارافتــاده از ۱۰۰ تا ۱۲۱ ســال و همین طــور ۲۰ نفر 
مســتمری بگیر از ۱۱۵ تا ۱۲۰ سال دارد که مســن ترین آنها در 
تهران، زنجان و اصفهان ساکن هستند. امیرعباس تقی پور با اشاره 
به اینکه سازمان تامین اجتماعی 4۲ میلیون نفر بیمه شده تحت 
پوشــش دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۱۳ میلیون نفر بیمه شده 

اصلی و ۳ میلیون و ۲۳۰هزار نفر مستمری بگیر هستند.
تقی پور ادامه داد: ســازمان تامیــن اجتماعی با یــک میلیون و 
۵۰۰هزار کارگاه و واحد تولیدی در ارتباط اســت و خدمات ۱۸ 
گانه به بیمه شــدگان خود ارائه می دهد که از جمله آنها پرداخت 

مستمری به بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی و بیمه ای است.
مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 
بیان داشت: این ســازمان با بیش از 4۰۰ مرکز درمانی در سراسر 
کشــور خدمات درمانی مســتقیم ارائه می دهــد و همین طور با 
مراکز درمانی وزارت بهداشــت نیز  طرف قرار داد است که درمان 

غیرمستقیم محسوب می شود.
وی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی در راستای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان را اجرایی 
کرد که در این طرح یک هزار میلیارد تومان بخشــودگی جرایم 
داشته ایم.تقی پور یادآور شــد: تامین اجتماعی ۲۰ نفر کارافتاده 
از ۱۰۰ تا ۱۲۱ سال  و ۲۰ نفر مستمری بگیر از ۱۱۵ تا ۱۲۰ سال 
دارد که مسن ترین آنها در تهران، زنجان و اصفهان ساکن هستند.

»پورشه« و »بنز« قاچاقچیان 
موادمخدر به مزایده گذاشته شد

تعدادی از خودروهــای قاچاقچیان مواد مخدر شــامل تعدادی 
»پورشه«، »بنز« و »لکسوس«، از طریق مزایده به فروش گذاشته 
شد. به گزارش خبرگزاری ایمنا، ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران در نظر دارد تعدادی از خودروهای مصادره شده قاچاقچیان 

مواد مخدر را طی مزایده ای به فروش برساند.
بر اســاس این گزارش، در این مزایده ۷۲ دستگاه انواع خودروی 
سنگین، ســواری و موتورســیکلت به فروش خواهد رسید و این 
درحالی است که در لیســت خودروهای مشمول مزایده، تعدادی 
  ،»SLK۲۰۰ خودروی لوکس از جمله »پورشــه پانامــرا«، »بنز
»لکسوس«، »لندکروز« و چندین خودروی چند صد میلیونی به 
چشم می خورد. بر اســاس ماده ۱۷ قانون، وسایل نقلیه ای که در 
اجرای ماده ۳۰ قانون به نفع دولت )ستاد( ضبط شده و باتصویب 
ستاد در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد،  باید براساس شرایطی 

که ستاد تعیین کرده، استفاده شود. 
همچنین بر اســاس تبصره این ماده قانونــی، در صورتی که بنابه 
تشخیص باالترین مسئول سازمان کاشف استان وموافقت دبیرخانه 
ســتاد، خودروی مزبور واجد کارایی الزم در امر مبارزه نباشد، از 
طریق کمیسیون فروش با حضور نماینده سازمان کاشف و با رعایت 
مقررات مربوطه، از طریق مزایده به فروش رسیده و وجوه حاصله 
صرفا جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهای ســازمان کاشف و 
حمایت از خانواده معزز شــهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان 

هزینه خواهد شد.

ريیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل:

منشأ گرد و غبار و ریزگردها 
خارجی نیست

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران و بیدگل 
اظهار داشــت: بــا توجه به قــرار گرفتن شهرســتان 
آران و بیــدگل در مرکــز کشــور و همچنیــن دالیل 
مختلف جغرافیایــی و اقلیمی اطراف آن، ریشــه گرد 
 و غبــار و ریزگردهــا در ایــن شهرســتان خارجــی

 نیست.
رضا شفیعی به فعال شدن نوار ریگ بلند ۹۰ کیلومتری 
در اطراف کویر آران و بیدگل اشاره و تصریح کرد: برای 
جلوگیری از بروز گرد و غبار، الزم است هر چه سریع تر 
فعالیت های تثبیت شــن در آران و بیدگل از سر گرفته 

شود.
رییس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری آران و بیدگل، 
تثبیت حرکت شن های روان در اطراف نصرآباد را از دیگر 
مسئولیت های مرکز عمده تولید ریزگرد در شهرستان 
آران و بیدگل بیان کرد که کار نهال کاری آن امســال با 

اعتباری ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای طرح های نوین بیابان زدایی برای 
رفع این مشکل، تصریح کرد: مالچ های جدیدی که بدون 
استفاده از نفت تولید می شود و با طبیعت سازگاری دارد، 

جایگزین شیوه های قدیمی مالچ پاشی شده است.
شفیعی اضافه کرد: میزان مصرف مالچ نفتی در هر هکتار 
۱۰ تن است، در حالی که نزدیک به پنج تن از این ماده 

جدید توان ایجاد پوشش برای یک هکتار را دارد.
وی با اشاره به اینکه چندین شــرکت در مناطق اطراف 
روســتای فخره به انجام مراحل تحقیقاتــی مربوط به 
طرح های نوین مالچ پاشی اقدام کرده اند، تاکید کرد: آران 
و بیدگل یکی از مراکز مهم اجرای طرح های آزمایشــی 

بیابان زدایی است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری آران و بیدگل 
اضافه کرد: با توجه به اقلیم کویری شهرستان، دانشکده 
منابع طبیعی دانشگاه کاشان می تواند در آران و بیدگل 
مستقر شــود و از امکانات بســیار خوب تحقیقاتی آن 

بهره مند شود.
وی عنوان کرد: پیشنهادی به سازمان جنگل ها و مراتع 
ارائه شد که آران و بیدگل به مرکز آموزش بیابان برای کل 

کشور تبدیل شود.
آران و بیدگل با ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت تاغ و 
قره داغ، ویترین فعالیت های بیابان زدایی در کشور است. 

شهرام عروف زاد با بیان اینکه نگاه جدیدی در تربیت  معلمان 
در دانشــگاه فرهنگیان به وجود آمده اســت، گفت: تغییر 
در هویــت بچه ها و افزودن به اضالع هویتــی دانش آموزان 

طرح ریزی  شده است.
عروف زاد اظهــار کرد: ایجــاد تقویت روحیه پژوهشــی و 
توسعه و گسترش پژوهش، دانشــگاه فرهنگیان را با توجه 
 به ماموریتی که دارد از ســایر دانشــگاه ها متمایز ساخته 

است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار در سال ۹۵ دانشگاه فرهنگیان 
۶۷ هزار دانشجو داشته است، گفت: با توجه به سیاست های 
سازمان مرکزی دانشــگاه، در حوزه کیفیت بخشی آموزشی 
در سال جاری روند کاهشی داشــته و در سال ۹۶ در سطح 
ســازمان مرکزی ۱۰ هزار نفر به  صورت دانشجوی پیوسته، 
دانشجوی ماده ۲۸، مقطع ارشد و دانشجوی معلمان شاغل 

در آموزش  وپرورش را شاهد بوده ایم. 
سرپرســت مدیریت امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان 
استان اصفهان، با اشاره به قطبی شــدن رشته ها بر اساس 
اســتان ها، اظهار کرد: در دانشــگاه فرهنگیان ۱۶ رشــته 

وجود دارد که اصفهان در ۱4 رشــته از ایــن تعداد فعالیت 
می کند و دو رشــته در مقطع ارشــد وجود دارد که ادبیات 
فارســی، آموزش ابتدایی و مدیریت و برنامه ریزی ازجمله 

این برنامه هاست. 
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در استان اصفهان نزدیک 
به هشت هزار عنوان کتاب به کتابخانه های تخصصی دانشگاه 

فرهنگیان افزوده شد.
وی درخصوص شــرایط پذیرش دانشــجویان در دانشگاه 
فرهنگیان، اظهار کرد: دانشــگاه فرهنگیان یک دانشــگاه 

ماموریت گراست. 
دانشــجویان ما زیر ۲۲ ســال بــوده و ازلحاظ جســمانی 
باید از ســالمت عمومی برخوردار باشــند و شرط حداقل 
 معــدل ۱۵ ازجملــه معیارهــای ورود بــه این دانشــگاه 

است.
عروف زاد در رابطه بــا میزان به کارگیــری و تربیت آزمون 
اســتخدامی آموزش  و پرورش که در خردادماه ســال ۹۶ 
انجام گرفت، گفت: این برنامه در قالب اســتخدام پیمانی و 
دانشجوی مشمول ماده ۲۸ بوده و سهم اصفهان بعد از فرآیند 

مصاحبه دانشجوی نهایی برای دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
نزدیک به 4۰۰ نفر بوده اســت که نزدیک به ۲۱۷ نفر آقا و 

۱۸۲ نفر خانم بوده اند.
سرپرســت مدیریت امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان در خصوص ارزیابی های انجــام  گرفته در 
این دانشگاه، گفت: یکی از تفاوت های دانشگاه فرهنگیان با 
سایر دانشگاه ها، داشتن معاونت نظارت، تضمین کیفیت و 
بالندگی است که با توجه به برنامه های خوب خود، ارزیابی 

۳۶۰ درجه از دانشگاه را انجام می دهد.
وی بابیان اینکه بر اساس اذعان متخصصان و مسئوالن حوزه 
آسیب های اجتماعی در سال ۹۵ دانشگاه فرهنگیان یکی از 
بهترین محیط های آموزشی نسبت به سایر دانشگاه ها بوده 
است، اظهار کرد: برنامه های خوبی درخصوص ایجاد زمینه 
پیشگیری و توانمندسازی دانشجویان در طول سال تحصیلی 

در این دانشگاه انجام  گرفته شده است.
عروف زاد بابیان اینکه دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در 
سال ۹۶ به نسبت سال ۹۵، ازلحاظ سهم تحقیقات استانی 
رشــد کمی قابل مالحظه و خوبی داشــته است، گفت: این 
تحقیقات در حوزه رفتارهای دانشجویی، فضاهای خوابگاه ها، 
برنامه های فوق برنامه ای، رشد و توسعه دانشگاه ازلحاظ کمی 

و کیفی و روش های آموزشی انجام  گرفته است. 
سرپرســت مدیریت امور پردیس های دانشــگاه فرهنگیان 
اســتان اصفهان تاکید کرد: قرار اســت تمامی ورودی های 
آموزش  وپرورش از طریق دانشــگاه فرهنگیان انجام گیرد؛ 
بنابرایــن افراد در هنگام انتخاب رشــته و دانشــگاه به این 

موضوع توجه داشته باشند.
وی از سیاست های تشویقی مناسب سازمان مرکزی دانشگاه 
فرهنگیان و مدیریت های اســتانی برای رتبه های دو و سه 
 رقمی کنکور که عالقه مند به ورود به این دانشگاه باشند خبر 
داد و گفت: دانشگاه فرهنگیان برای کسانی که رتبه دو رقمی 
دارند و به این دانشگاه ورود پیدا می کنند مبلغ ۲۰ میلیون 
ریال، برای دانش آموزان سه رقمی ۱۰ میلیون ریال و برای 
کسانی که در مدرسه نخبه ورزشی بوده اند، مبلغ ۱۰ میلیون 

ریال درنظر می گیرد.
عروف زاد بــا بیان اینکــه یکــی از اقداماتی که دانشــگاه 
فرهنگیان هر ســاله انجام می دهد، برگزاری جشنواره های 
 متعدد است، ابراز کرد: جشــنواره قرآن و عترت یکی از این 

جشنواره هاست. 
در سال ۹۵ دانشگاه فرهنگیان میزبان سی و یکمین جشنواره 
قرآن و عترت در مشهد مقدس بود که از همه دانشگاه های 
دولتی و غیردولتی در آن حضور داشتند و دانشگاه فرهنگیان 

مقاالت زیادی در این مسابقات داشت.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان:

سهم اصفهان در آزمون  استخدامی آموزش و پرورش 400 نفر است 

سرپرست مديريت امور پرديس های دانشگاه فرهنگیان اســتان اصفهان گفت: سهم اصفهان در آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش بعد از فرآيند مصاحبه، نزديک به 400 نفر بود که از اين تعداد حدود 217 نفر آقا 

و 182 نفر خانم بوده اند.
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»انجمن صنایع مستظرفه از مدیر انجمن وزرا، مارشال 
دوک دو دالمانی خواهش نمود که ... در آخر سال 1839 
دو صنعت گر، یکی معمار و دیگری نقاش انتخاب نماید 
تا از بقایا و آثار قدیمه این کشور)ایران( در ازمنه مختلف یادداشت ها و نقشه هایی 
بردارند. پس موسیو کست و موسیو فالندن که اولی مدتی در بناهای قاهره کار کرده 
و از  خود ابراز لیاقت نشان داده بود به آکادمی معرفی شدند...«. این گزارشی است از 
انجمن صنایع مستظرفه فرانسه در دوره قاجار که درخصوص دو تن از اعضای هیئت 
اعزامی فرانسه به ایران تهیه شده است. قرار است در این انجمن از این دو نفر تقدیر و 
تشکر ویژه به عمل آید. این دونفر یکی »اوژن فالندن« و دیگری »پاسکال کست« نام 
داشته است. همان طور هم که در متن گزارش آمده بود، پاسکال، معمار بود و فالندن 
نقاشــی چیره دســت. حضور این دونفر در ایران که در اثر جابه جایی در معادالت 
سیاسی ایران زمان محمدشــاه قاجار صورت گرفت، برای تاریخ اصفهان و ایران پر 
برکت بود؛ زیرا نقاشی ها و اسکیس هایی که این دو هنرمند از بناهای تاریخی ایران 
برداشته اند، امروزه مانند سندی بی همتا از ایران قاجاری محسوب می شود. سندی 
که )هرچند بدون اشکال نیست( می توان با اتکا به آن، به تصویری نسبتا روشن از 

وضعیت میراث تاریخی ایران آن روزگار دست یافت.

   ایران؛ سرزمین افسانه های شرقی
ایرانی که سفرنامه نویسان دوره صفوی برای اروپاییان ترسیم کرده بودند بی شباهت 
به افسانه های هزار و یک شب نبود. پس از سقوط صفویه، تنها در دوره قاجار بود که 
اروپاییان موفق شدند قدم به دربار ایران بگذارند و تصویر واقعی تری از ایران فرسوده 
به غرب مخابره کنند. ایرانی که حاال دوران زوال خود را پشت سر می گذاشت و در 
میان قدرت های نوظهوری نظیر روســیه و انگلیس، مانند پیکری نیمه جان دست 
به دست می شد. در این میان دولت فرانسه تصمیم می گیرد برای گسترش منافع 
خود سری به این کشور اسرارآمیز بزند. بدین جهت هیئتی کارشناسی از یک وزیر 
مختار، چند دبیر ویژه، یکی دو افسر نظامی، یک پزشک و یک مترجم تشکیل شد تا 
عازم ایران شوند. در لحظات آخر اما دو نفر دیگر هم به این هیئت مهم سیاسی اضافه 
شــدند:یک نقاش و یک معمار که اتفاقا وظیفه مهمی بر دوششان بود. آنها موظف 
بودند در غیاب هرگونه رسانه تصویری، ایران نقاشی شده را روی کاغذ تحویل دولت 

فرانسه دهند. داشتن تصویری درست و واقعی از کشوری که قرار بود دولت فرانسه 
در آن سرمایه گذاری کند، در این زمان بســیار الزامی می نمود. بدین ترتیب وزیر 
مختار فرانسه و هیئت همراهش در سال 1840 میالدی)1255 ه.ق( پاریس را به 
قصد ایران ترک کرد؛ سفری که امروزه نقاشی های آن بخشی از تاریخ نانوشته ایران 

در عصر قاجار محسوب می شود.

  اصفهان در قاب نقاش
»]تهران[ برای پایتخت بودن صالحیت ندارد و تنها پادشاهان قاجاریه آن را پایتخت 
قرارداده اند، آن هم تنها بدین منظور که با شاهان صفوی رقابت کرده باشند؛ اما هنوز 
پایتخت حقیقی ایران، اصفهان است که ابنیه نفیس دارد. اهمیت تهران به واسطه 
پایتخت بودن و اقامت سفرا و امرای بزرگ دولت است.« اوژن فالندن نقاش هیئت 
اعزامی، عالوه بر تصاویری که از ایران کشیده، سفرنامه مفصلی هم نوشته است که 
می توان از خالل آن، به حقایق جالب توجهی دســت یافت. فالندن با اینکه ایرانی 
نبوده اما در مدت کوتاهی که در این کشور زیسته اســت، به خوبی از رقابت تهران 
و اصفهان بر سر پایتختی مطلع می شــود و ارزش های تاریخی اصفهان را برجسته 
می کند. یکی از مهم ترین نقاشی های فالندن، تصویری است که از مسجدی کمتر 
شناخته شده اما زیبا در نزدیکی دروازه شمالی شــهر ترسیم کرده است. از مسجد 
باباسوخته یا مسجد ابوسعید بهادرخان که از شاهکارهای دوره مغولی بوده امروزه 
اثری برجای نیست؛ مگر مناره تاریخی آن که به »مناره باقوشخانه« مشهور است. 
اما در دوره قاجار این مســجد هنوز وجود داشــته و فالندن ضمن تشریح زیبایی 
هایش، مناره و گنبد آن را در نزدیکی دروازه طوقچی ترســیم کرده:»در وسط این 
خیابان مسجد کوچکی است که به نظر من یک نوع جواهر حقیقی ایران آمد. برای 
چه باید هیئت و وضع ساختمانش را تمجید کرد؟ در صورتی که در کنارش بقایایی 
از قسمت های سرنگون شــده و مخروبه دیده می شود. این مسجد را »بابا سوخته« 
می نامند و وجه تســمیه اش معلوم نشــد. نه تنها گنبد و مناره هایش در کاشــی 
مستغرق است بلکه کلیه وجوه و اطراف مسجد هم از باال تا پایین به همین وضع می 
باشد... مناره اش فوق العاده شیوا و پســندیده می آید و از توده مارپیچ های سبز و 
سفید تشکیل می شود که در فواصلشان کاشــی کاری های آبی به کار رفته است.« 
ظاهرا مسجد ابوسعید بهادرخان درســال 1298 قمری برای استفاده از مصالح آن 

جهت ساختن مسجد نو بازار تخریب می شــود. فالندن همچنین تصویر بی نظیر 
دیگری از منطقه شهرستان و پل شهرستان و بناهای ساحل شمالی زاینده رود دراین 
منطقه ترسیم کرده و در این باره این طور می نویسد:»شهرستان از دو کلمه شهر و 
استان تشکیل شده که بر روي هم جایي را گویند که در آن بنایي ساخته باشند. تاریخ 
نویسان شرق اظهار مي دارند که محل شهر اصفهان را ابتدا  در این قریه تعیین کردند 
که سپس تغییر یافت و به جاي فعلي اصفهان مستقر شد. نمي شود این عقیده را قبول 
کرد؛ چه آثاري از تاسیس آن مشــهود نمي گردد اما از وضعیت محلي که در ساحل 
زنده رود دارد و طرز تقســیم آب رودخانه و پل بزرگي که بر روي رودخانه کشیده 
شده و دو ساحل را به هم متصل مي سازد معلوم مي شود شهرستان مهمی بوده است؛ 
شاید عده زیادي از ساکنین آن ترک وطن گفته و به شهر جدید رفته باشند. در نتیجه 
بعد از مدتي به کلي از اسم و رسم افتاده و به صورت فعلي در آمده است. در بین آثار 
برجاي مانده آن هنوز مسجدي کوچک برجاست که گنبد و مناره دارد.« این مسجد 
امروزه دیگر باقی نیست و مناره شهرستان نیز در اوایل قرن اخیر تخریب شده است؛ 
اما مقبره راشد خلیفه عباسی هنوز از دوران سلجوقیان در محله شهرستان موجود 

است که در نقاشی های فالندن هم به چشم می خورد.

  یک معمار، یک نقاش، یک شهر
»... کمی هم از عملیات موسیو کست صحبت بداریم. وقتی که این شخص، اندازه ها 
و طرز معماری بناهای قدیمه را معین داشــته، وی را معماران فرانسه از هر جهت 
شایسته تمجید و تشویق دانسته اند...هر قدر از اهمیت نقشه های کست و فالندن 
صحبت کنیم کافی نیست و ارزش حقیقی زحماتشان معین نمی گردد... .« درست 
است که دولت فرانســه از روی تصاویر این دو هنرمند برای مقاصد و منافع سیاسی 
خود دست به شناسایی ایران زد اما در هر حال آثار آنها امروزه برای خود ایرانیان هم 
بی اندازه مفید بوده است. اصفهان اواســط دوره قاجار با هیچ روشی بهتر از بررسی 
نقاشی های این دو نفر قابل شناسایی نیســت و با اینکه در برخی از نقاشی هایشان 
خطاهای آشکار اندازه گیری و ترسیم به چشم می خورد)عمدی یا سهوی( اما این 
مسئله به هیچ وجه از ارزش تاریخی کار آنان نمی کاهد. کست و فالندن از بسیاری 
از بناهای اصفهان و ایران تصویربرداری کرده اند. کاخ آیینه خانه، کاخ سرپوشیده، 
مجموعه سعادت آباد، برخی از مناره های تاریخی، مسجد ابوسعید بهادرخان، محله 

شهرستان و بسیاری از تصاویری که این دونفر نقاشــی کرده اند امروز دیگر وجود 
ندارند و تنها به مدد همین تصاویر دقیق و هنرمندانه است که می توان به جزئیات 

معماری و تاریخی آنها پی برد.

این نقاشی را اوژن فالندن از داخل کاخ چهلســتون تصویر کرده است. در چشم انداز، ظاهرا گنبد و 
مناره مسجد جامع عباسی به چشم می خورد؛ در صورتی که از ایوان اصلی کاخ چهلستون، مسجد 
جامع عباسی به شکلی که فالندن ترسیم کرده دیده نمی شود. این درحالی است که کاخ عالی قاپو هم 
به طور عامدانه اصال در این نقاشی به چشم نمی خورد. با این حال جزئیات دلپذیری از چهلستون در 

این نقاشی دیده می شود که برای بیننده بسیار راهگشاست. 

تاریخ به روایت یک نقاش و یک معمار
نقاشی های ماندگار اوژن فالندن و پاسکال کست، بخشی از تاریخ نانوشته اصفهان و ایران را روایت می کند

»اینجا آرامگاه سخنگوی نامدار ایران، حکیم دانشمند، شاعر بی مانند، عارف ربانی، همای شیرازی اصفهانی 
است که دیوان شعرش محبوب و مشهور است. تولدش در شیراز به سال 1212 بوده و وفاتش در اصفهان. 

ماده تاریخ فوتش را سید بقا چنین گفته: هما شد بالزن در سایه عرش 1290«
این کتیبه سنگ آرامگاه همای شیرازی از شعرا و عرفا و نویسندگان ایران در قرن سیزدهم هجری است که البته در حال حاضر دیگر سنگی 
روی قبر وی نیست و فقط محل قبر را با سنگی معمولی مشخص کرده اند. آرامگاه وی سمت راست درب ورودی امامزاده و چسبیده به 
مقبره امامزاده احمد)ع( ولی در بیرون مقبره و در صحن آن قرار دارد. هما در سال 1290 ه.ق در اصفهان حیات را وداع گفته و در امام زاده 
احمد به خاک سپرده شده است. هما در سن چهارده سالگی برای ادامه تحصیل به نجف رفت و هیجده سال در آنجا زندگی کرد. پس از 
اتمام تحصیالتش به هندوستان سفر کرد و نهایتا پس از سفرهای دیگر به شیراز و مکه، به اصفهان آمد؛ سپس به تهران رفته و وارد دربار 
محمد شاه قاجار شد و سپس به خراسان رفت و به مدت طوالنی آنجا سکنی گزید. بعد به افغانستان و ترکستان و سپس به کرمان رفت و 

در نهایت به اصفهان مراجعت کرد و به دلیل آب و هوای خوب این شهر، آن را برای سکونت انتخاب کرد.
                                                                                 وطن جویی اگر در ملک ایران       

                                                                                                                                                  اقامت در دیار اصفهان به
تخصص همای شیرازی در سرودن غزل است ولی در انواع دیگر شعر نیز مهارت داشت. دیوان او مشتمل بر هیجده هزار بیت است. هما 
در خط نستعلیق نیز استاد بود. در عمارت سرپوشیده که توسط ظل السلطان تخریب شد کتیبه ای به خط او وجود داشته است. عنقا و 
سها و طرب از فرزندان همای شیرازی هستند. ابوالقاسم طرب فرزند همای شیرازی در سال 1270ه.ق پا به عرصه گیتی نهاد. او که از 
سخنوران روزگار خود بود نیز پس از فوت در سال 1330ه.ق در همین محل و در مقابل پدر یعنی در سمت چپ درب ورودی امامزاده و 
در صحن آن خفته است. سنگ قبر وی را نیز برداشته اند و در حال حاضر تنها محل آن در صحن مشخص شده است. جالل الدین همایی، 
اصفهان شناس معروف، فرزند ابوالقاسم طرب است. در واقع همای شیرازی پدربزرگ جالل الدین همایی است. آرامگاه جالل الدین همایی 
در تخت فوالد و در تکیه میر قرار دارد. در سمت چپ درب ورودی امامزاده احمد، اتاقی با ارسی قرار گرفته که داخل آن قبرهای مرمری 
و زیبای شاهزادگان قجری است. یکی از آنها همدم الســلطنه فرزند امیر کبیر و همسر ظل السلطان است که روی سنگ قبر وی اشعار 
زیبایی از عنقا، فرزند دیگر همای شیرازی حک شده است. سنگ قبر کناری مربوط به عزیز السلطنه دختر همدم السلطنه است که روی 

سنگ قبر وی نیز سها فرزند دیگر همای شیرازی به زیبایی اشعاری سروده است. عنقا و سها هر دو در تخت فوالد اصفهان خفته اند. 

همای سعادت
عکس روز

چهارسوق

امام زاده ای با کوله باری از خاطرات تاریخی
در قــرن چهاردهــم 
هجری محله حسن آباد 
به نام »محله واذار« نامیده می شد و پس از آن 
»محله باغات« نام داشته است. امام زاده ای بسیار 
قدیمی در این محله قــرار دارد که دوره های 

مختلف و شاهان مختلف را دیده است. 
»پیوسته به کاخ ســاروتقي مسجد کوچکي 
اســت که باني اش هم او بوده است و در جانب 
دیگر کوچه، کمي باالتر  مقبره شاه احمد، یکي 
از اوالدان امام موسي کاظم)ع( از جمله دوازده 
امام اســت که به اعتقاد شــیعیان جانشینان 
راســتین پیغمبر اســالم بوده اند. این مزار در 
معبدي کوچک که گنبدي بر فراز آن است قرار 
دارد و بنا بر قول مشهور، سیصد سال از بناي آن 
گذشته است. بناي موصوف چهار گوشه و چهار 
پا از سطح زمین باالتر است؛ پنجره اي دارد که با 
میله هاي آهنین مشبک شده و از درون کوچه، 
از راه این پنجره مي توان مزار را مشاهده کرد. 
رهگذران به نشان تبرک و تقدس این پنجره 

را مي بوسند.«

این گفته های شاردن، سیاح مشهور فرانسوی 
است که در دوران صفویه، مدتی طوالنی را در 
اصفهان زیســته و مقبره امام زاده احمد)ع( را 

دیده است.
امام زاده احمد)ع( از نوادگان حضرت علی)ع( 
است که طبق گفته های حافظ ابونعیم اصفهانی، 
در قرن دوم هجــری و در زمان خالفت هارون 
الرشــید به اصفهان مهاجرت می کند. وی در 

همین محل دار فانی را وداع می گوید.
وقتی می خواهیم به داخــل عمارت برویم در 
آستانه درب ورودی امام زاده پنجره ای مشبک 
رو به کوچه قرار دارد که شاردن نیز از آن نام برده 
است. در زیر آن یک سنگ سیاه رنگی مشاهده 
می شود که طول آن ســه متر است. روی آن 
تاریخ 563 ه.ق حک شــده که نشــانگر دوره 
سلجوقیان اســت. اکنون از درب ورودی وارد 
محوطه امام زاده می شــویم. در سمت راست، 
مقبره امام زاده مشاهده می شود. روی مقبره، 
گنبد کوچکی قرار دارد. ســقف داخل گنبد 
مقرنس کاری شده و دارای گچبری است. داخل 

مقبره کاشی کاری شــده و اطراف قبر، ضریح 
منبت کاری شده ای قرار دارد. در کتیبه های 
مختلف این بنا آثار مرمت در دوره های مختلف 
تاریخی ذکر شــده اســت. در صحن آرامگاه 
چشممان به مزار افراد بزرگی می خورد که در 
دوره های مختلف در اینجا مدفون شده اند که از 
جمله این بزرگان، همای شیرازی شاعر معروف 

و فرزندش ابوالقاسم طرب است. 
در بین دو قبر همای شیرازی و طرب و در مقابل 
سردر صحن امام زاده، یک شیر سنگی قرار دارد 
که روی آن دو خنجــر و یک طپانچه حجاری 
شده است و تاریخ روی شیر سنگی زمان صفویه 
را نشان می دهد. کمی باالتر از آرامگاه طرب و 
در سمت چپ، ایوانی قرار دارد که در آن اتاقی 
زیبا گچبری شده و ارسی دار دارای نقاشی هایی 
زیباست. در آنجا سه قبر با سنگ مرمرهای زیبا 
مشاهده می شــود؛ یکی از آن سه قبر مربوط 
به همدم الســلطنه دختر امیرکبیر و همسر 
ظل السطان است. در کنار این مزار هم دختر 
او یعنی عزیز الســلطنه دفن شده. می گویند 

در این قسمت از امام زاده، مزار دختر اهلل وردی 
خان)سازنده سی و سه پل( هم وجود دارد که 
البته به چشم نمی آید. در دوره صفویه، در سال 
1115ه.ق و در زمان ســلطنت شــاه سلطان 
حسین تعمیرات و مرمت کاملی از بنا صورت 
گرفته و حتی شاید صحن امام زاده و ایوان ها در 

این دوره اضافه شده باشد.

اصفهانگردی

محمدرضا 
موسوی خوانساری

       خیلی دور، خیلی نزدیک
کتاب عجایب المخلوقات درباره 
کوهی عجیب به نام »کوه قاف« 
صحبت می کند:»بدانک کوه قــاف که آن را »جبل 
االخضر«  خوانند، از آن ســوی ظلمات گردزمین 
درآمده اســت و دیگر کوه ها عروق های)رگ های( 
وی اند و اسکندر چون از ظلمات بیرون شد، روشنایی 
دید و کوهی طول و عرض وی بدیدند، فرشته ای را 
دید دست در آن زده...چون اسکندر به وی رسید، 
فرشته گفت ای بنی آدم از عالم سیر نشدی تا اینجا 
آمدی؟! اسکندر گفت این چه کوه است؟ گفت کوه 
قاف است و آسمان بر سر وی چون قبه ای است و این 
کوه اُم الجبال است و همه کوه ها به وی پیوسته است. 
مرا بر وی موکل کرد تا وی را نگه می دارم و اگر نه عالم 
را به یک جنبش خراب کند.« البته کوه قاف در عالم 
عرفان ایرانی و اسالمی غایت و مقصد عرفا شناخته 
می شود و رسیدن به کوه قاف دستیابی به دورترین و 
دست نیافتنی ترین آمال بشری بوده است؛ آرزوهایی 
که در وصال به حق معنا می شده و این وصال در قله 

کوه قاف شکل می گرفته است.

عجایب
و

غرایب

زاینده رود زاینده رود

پاسـکال کسـت و اوژن فالنـدن دو گردشـگر مشـهور فرانسـوی 
بـوده اند کـه دسـتی هـم در معمـاری داشـته انـدو توصیفـات و 
نقاشـی هایشـان از بناهای تاریخی عصر محمدشـاه قاجار بسـیار 
دیدنی اسـت. توصیـف کاخ و بـاغ چهلسـتون از زبان ایـن دو نفر 
نیـز خواندنی بـه نظر می رسـد:» تخت پادشـاه ازسـنگ یشـم بر 
پشـت شـیرها و مجسـمه هایي ازهمین سـنگ قرار داشـته که با 
سـنگ هاي قیمتي دیگر تزئین شـده بـود ولـي افغان هـا آن را به 
غارت بردنـد. دردو سـالن اطراف سـالن مرکـزي، وزراي پادشـاه 
جمـع مي شـدند، در طرفین سـالن مرکـزي دو ایـوان و درمغرب 
کاخ قسـمت جلوخـان مانندي اسـت کـه از دوطرف بـه دو اطاق 
متصـل مي شـود وایـن دو اطاق محـل اجتمـاع صاحـب منصبان 
دربار بـوده اسـت؛ پنجره هـا از شیشـه هاي رنگین تشـکیل یافته 
که نهایـت هنرمنـدي درآن بـه کار رفته اسـت، درهاي سـالن ها 
ازدو نـوع اسـت؛ بعضـي مشـبک از چـوب وبسـته اسـت وبقیـه 
درهایي اسـت کـه تخته هاي آنها از نقاشـي هایي پوشـیده شـده؛ 
تمـام دیوارهـاي تـاالر سـالن تاجگـذاري از نقاشـي ها و تزئینات 
طالیـي و قاب هـاي آینـه پوشـیده شـده؛ پایه هـاي دیوارهـا از 
سـنگ هاي مرمر تبریز اسـت؛ دراطراف کاخ، جوي هـاي آب زالل 
جریـان دارد کـه بـه دو مخـزن آب منتهي مي شـوند و هـردو 26 
متـر پهنا دارنـد؛ منتهـا طول یکـي 108 متـر و آن دیگـر 78 متر 
اسـت؛ دراصلي بـاغ سـلطنتي درسـمت مشـرق واقع شـده ویک 
کوچـه طاقدار اسـت؛  در گوشـه جنوب شـرقي دیـوار محوطه باغ 
در عمارت دیگـري به نـام »نارنجسـتان« باز مي شـود که بسـیار 
زیباسـت ودر مدخـل سـالن اصلـي ایـن قصر کـه درهـاي آن به 
سمت باغ و اسـتخر آب باز مي شـود، نقاشـي هایي از فتحعلي شاه 
و بعضـي دیگـر از شـاهزادگان قاجار دیـده مي شـود؛ درعقب این 
سـالن تـاالر دیگري اسـت که صـاق گنبـدي شـکل دارد و خیلي 
خوب تزئین شـده، دراین قسـمت هم تصاویري از شخصیت هاي 
معـروف ایـران و اروپا دیـده مي شـود؛ درمرکـز دیـوار جنوبي باغ 
در حرمسـراي پادشـاهي اسـت کـه بـه وسـیله یـک در مخفـي 
بـه عمـارت نارنجسـتان اتصـال دارد؛ ازگوشـه جنـوب شـرقي 
بـاغ سـلطنتي از یـک گـذر طاقدار بـه باغ هـاي پـر میـوه اي وارد 

مي شـویم کـه به عمـارت هشـت بهشـت اتصـال دارد.«

چهلستون روی بوم نقاشی

مهرداد 
موسوی خوانساری

سفرنامه
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حضور اردوغان در مراسم ازدواج تکواندو کار ایرانی
رجب طیب اردوغــان، رییس جمهور ترکیه در مراســم ازدواج مهران عســکری و نور تاتار 
تکواندوکاران ایرانی و ترک در آنتالیا شــرکت کرد. تاتار جزو قهرمانان ملی ترکیه محسوب 
می شود و ازدواج او با یک تکواندو کار ایرانی بازتاب های وسیعی را در ترکیه به همراه داشته است.

قهرمــان وزنه برداری المپیــک ریو در خصوص آخرین شــرایط 
تمرینــی اش اظهارداشــت: همه چیز 
خوب پیش می رود و چند روز دیگر 
اردویی در خارج از تهران داریم و 
به تدریج برای مسابقات داخل 

سالن آسیا آماده می شوم.
سهراب مرادی افزود: در ورزقان 
سعی کردم کمی وزن وزنه ها را 
افزایش دهــم و رکوردهای خوبی 
زدم، اما باید باز هم بهتر شــوم تا با 

در پیک نهایی که مســابقات جهانی است، با قدرت 
صالبت روی تخته بایستم.

دارنده مدال طالی المپیــک ریو در وزن ٩٤ کیلوگرم در پاســخ 
به این ســوال که آیا در مســابقات داخل سالن آســیا قصد دارد 
رکوردشکنی کند یا خیر، عنوان کرد: قطعا یکی از اهداف من زدن 
رکوردهای جدید و ثبت رکورد جهان و المپیک است، اما همه چیز 
به وقتش خوب است. مرادی ادامه داد: شــاید در مسابقات داخل 
سالن رکوردهای باالیی بزنم و شاید نه و بســتگی به آمادگی آن 
وقت من دارد. وزنه بردار کشورمان با اشاره به شهادت شهید مدافع 
حرم محسن حججی خاطرنشان کرد: شــهادت این مرد بزرگ را 
به خانواده وی تبریک می گویم و به خودم می بالم که همشــهری 
مانند او دارم که از جان خودش می گذرد تا ایران و ایرانی در آرامش 
باشند. مرادی گفت: نه تنها اصفهانی ها بلکه یک ایران نشان افتخار 
به شــهید حججی می دهند و او با چهره مصمــم خود درس های 

زیادی به ما داد.

قهرمان وزنه برداری المپیک ریو:

 چهره مصمم شهید ححجی 
مستطیل سبزدرس  های زیادی به ما داد

 اصرار روی استفاده از دفاع نا آماده
 برای چیست؟

 کرانچار و لزوم بازنگری 
در خط دفاع

تیــم زالتکو کرانچــار در ســه هفته اخیر لیــگ برتر 
آمار دفاعی ضعیفی داشــته اســت و این موضوع لزوم 
 بازنگری این مربی در مورد خط دفاعی تیمش را نشان 

می دهد.
۶ گل در عرض سه هفته، آمار ضعیف دفاعی سپاهان را 
نشان می دهد که کامال بیانگر وضعیت آشفته خط دفاعی 
این تیم است. حتی اگر ۶ گل را هم مالک قرار ندهیم با 
بررســی تعداد زیاد حمالت خطرناک و شوت های در 
چارچوب روی دروازه سپاهان می توان به نتیجه مشابه 

درباره خط و البته سازمان دفاعی سپاهان رسید.
البته این درست که مدافعان و بازیکنان جدید سپاهان 
برای هماهنگی و ارائه بازی های بهتر نیاز به زمان بیشتری 
دارند، اما اشــتباهات فردی و عدم آمادگی بدنی بعضی 
از بازیکنان خط دفاعی سپاهان مثل» ژایرو رودریگز« 
ربطی به هماهنگی و زمان بیشتر ندارد. رودریگز که در 
بازی برابر پدیده کامال ضعیف ظاهر شده بود، در دیدار 
برابر پارس جنوبی هم در نیمه نخســت کامال پرانتقاد 
ظاهر شــد. او در نیمه دوم نیز روی فرار منجر به پنالتی 
نانگ جا ماند و روی صحنه گل هم جایگیری نامناسب 
او باعث شد آفساید پر شــود و روی توپ برگشتی، گل 

تساوی به ثمر برسد.
عملکرد پر اشتباه ژایرو رودریگز در ترکیب سپاهان در 
حالی با عدم واکنش زالتکو کرانچار رو به رو شده است 
که این تیم سیاوش یزدانی، یکی از مستعدترین مدافعان 
میانی فصل گذشته را روی نیمکت دارد اما از او استفاده 
نمی شود. کرانچار که در گذشته نیز در مورد استفاده از 
بازیکنانی مثل بولکو و جالوویچ پافشاری عجیبی انجام 
می داد و با وجود عملکرد پر انتقــاد آنها، به طور مداوم 
از این بازیکنان بازی می گرفــت گویا همین راه را برای 
رودریگز هم می رود و البته ضررش را مثل بازی با پارس 

جنوبی متحمل می شود.
این درست که شایعاتی مبنی بر جذب سیاوش یزدانی 
بدون هماهنگی با کرانچار شنیده می شود و یا یزدانی در 
یکی دو نوبت تمرینی به گفته این مربی تاخیر یا غیبت 
داشته است ،اما به نظر می رسد یزدانی آنقدر پتانسیل 
و توانایی دارد که بتواند پــس از برخورد انضباطی که با 
او صورت می گیرد به تفکرات کرانچار راه پیدا کند و به 
گزینه قابل اعتمادی در ترکیب دفاعی سپاهان تبدیل 
شود. در هر صورت باشگاه سپاهان برای او هزینه کرده و 

کرانچار نیز باید از همه پتانسیل های موجود بهره ببرد.

نقل قول روز

با تهدید فدراســیون فوتبال، احتمال کنار گذاشــته شــدن تیم 
 نفت از لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا قوت 

گرفت. 
بر همین اساس با اعالم تاج، رییس 
فدراســیون فوتبال اگر نفت به 
تعهداتــش عمل نکنــد از لیگ 
کنار گذاشته خواهد شد.نفتی ها 
باید بــه تعهدات خــود در قبال 
فدراســیون و AFC عمل کرده تا 
بتوانند مجوز حرفــه ای را دریافت 
کنند؛ در غیر این صــورت با حذف 
این تیم از لیگ برتر، ادامه رقابت ها با 15 تیم دنبال شده و بازی های 
این تیم نیز 3 بر صفر به سود حریفان اعالم خواهد شد ضمن اینکه 
 برای رقابت های لیگ قهرمانان آســیا نیز یک تیــم دیگر معرفی 

خواهد شد.

 تیم نفت از لیگ برتر 
کنار گذاشته می شود؟

مسئوالن ورزش و وزنه برداری نسبت به وضعیت وزنه برداران روستای 
حاجی آباد بی تفاوت بودند و تنها اقدامی که در این مدت انجام گرفته 

رنگ کردن حمام عمومی برای آنها بوده است.
ماجرای تمرین کردن وزنه برداران روستای حاجی آباد نجف آباد اصفهان 
در حمام عمومی با اینکه یک اتفاق تاسف بار برای ورزش ایران محسوب 
می شد، اما باعث نشد سعید آذری به عنوان رییس هیئت وزنه برداری 
استان اصفهان و حتی فدراسیون  واکنشی نشان دهند و بخواهند قدم 
مثبتی برای این وزنه بــرداران بردارند. درواقع بی تفــاوت از کنار این 

مسئله عبور کردند.
حسین ا... وردی، مربی وزنه برداران روستای حاجی آباد در گفت وگو با 
ایسنا  در باره اینکه به وضعیت وزنه برداران روستای حاجی آباد رسیدگی 
شد یا خیر، تصریح کرد: فدراسیون یا هیئت وزنه برداری استان واکنشی 
نشان ندادند . حاال اگر تصمیمی هم گرفته باشند ما از آن اطالعی نداریم 
و چیزی هم ندیدیم.  اداره ورزش  و جوانان شهرستان هم ابتدا واکنش 
منفی نشان داد به طوری که اعالم کرد وزنه برداری در روستای حاجی 
آباد باید تعطیل شود و وزنه برداران به نجف آباد بروند که وزنه برداران 

پیگیر شدند که در همین حاجی باد تمرین کنند.
وی  ادامه داد: مســئوالن هم پس از پیگیری وزنه بــرداران،  از حمام 
جدیدی که در اختیار ما قرار دادند، بازدید کردند و می خواهند مبلغ دو 
میلیون تومان هزینه کنند و  کف آن را تعمیر  و دیوارهایش را رنگ کنند 
تا وزنه برداران بتوانند در آن تمرین کنند.نکته جالب اینکه نماینده ها 

موقعی که رای می خواهند به روستا  می آیند، اما االن یک نفر نیامده 
از محل تمرین وزنه برداران بازدیدکند.  ا... ورودی از استعفای خود به 
عنوان مربی  روستای حاجی آباد خبر داد و گفت: من به خاطر مشکالت 
معیشتی از سمت خودم استعفا دادم . 1۰ سال است حقوقی دریافت 
نکردم؛ به اداره ورزش و جوانان شهرستان هم گله می کنم می گویند 
نمی توانند کمک کنند؛ چرا که شهرستان را با ۲۰ میلیون تومان اداره 
می کنند . وی ادامه داد: می گویند از وزنه برداران شــهریه بگیرم اما 
شرایط مالی آنها به گونه ای نیست که بتوانم شهریه بگیرم. من شاگردی 
داشتم که ساعت 1۲ شــب آجر خالی می کرده تا ۲۰ تومن دستمزد 
بگیرد  و بتواند کفش  و دوبنده بگیرد . مــن چطورمی توانم از این فرد 
شهریه بگیرم؟  مربی دیگری هم از شهرستان  و استان حاضر نیست بیاید 

در روستای حاجی آباد کار کند چون باید رایگان این کار را  انجام دهد.

درحاشیه 
فقِر توجه از سوی مسئوالن ورزشی؛

رنگ کرن حمام، تنها رسیدگی به وضعیت وزنه برداران روستای حاجی آباد

قاب روز

 حضور مسئولین بسیج ورزش 
در مراسم گرامیداشت شهید حججی

سوال روز

منشا، مهاجم نیجریه ای پرسپولیس عصر روز شنبه گادویــن 
همزمان با حضور تعدادی از اعضای هیئت 
مدیره این باشگاه از جمله علی اکبر 
طاهری، حمیدرضا گرشاســبی و 
جعفر کاشــانی در کمیته اخالق 
در این کمیته دیده شــده است. 
ظاهرا کمیته اخالق به خاطر مدل 
موهای منشــا، او را احضار کرده 

است.

منشا در کمیته اخالق؛

 موهای دردسرساز؟

حاشیه روز

بعد از اینکه پانیونیوس یونــان در مرحله پلی آف لیگ اروپا 
با تیمی از رژیم صهیونیســتی هم گروه شد، این باشگاه در 
بیانیه ای اعالم کرد که از مسعود شجاعی و احسان حاج صفی 
در بازی رفت  استفاده نمی کند تا به عقاید آنها احترام بگذارد. 
اما این باشگاه یونانی در بازی برگشت با توجه به نیاز به این 

دو بازیکن ) چون بازی رفت را واگذار کــرده بود ( آنها را در 
ترکیب اصلی قرار داد و هر دو بازیکن هم با مچ بندهای منقش 

به پرچم ایران در زمین حاضر شدند.
بعد از این اتفاق، بحث درباره آینده این دو بازیکن باال گرفت، 
تا اینکه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش با محکوم کردن این 

اتفاق، اعالم کردند که به زودی و با حضور این دو بازیکن، به 
بررسی وضعیت آنها خواهند پرداخت. در واقع فدراسیون و 
وزارت ورزش با این کار سعی کردند که اساسنامه فدراسیون 
فوتبال را اجرا کنند و از طرفــی از گرفتن تصمیم عجوالنه 

امتناع کرده تا با این اقدام مناسب، اوضاع آرام تر شود.
با گذشت چند روز، علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای 
اســالمی هم با محکوم کردن حضور این دو بازیکن مقابل 
نماینده رژیم صهیونیســتی، اعالم کرد که شجاعی و حاج 
صفی می توانند از مردم عذرخواهــی کنند و قول دهند که 

چنین ماجرایی دیگر تکرار نمی شود تا موضوع ختم شود.
اما به یکباره شــرایط آرام با مصاحبه  معاون وزیر ورزش از 
بین رفت. » ایــن دو بازیکن به خط قرمزهای نظام پشــت 
کرده اند و از تیم ملی محروم هســتند.« این حرف ها فوتبال 
ایران را با چالشی جدی روبه رو کرد.مسئله ای که می توانست 
با حفظ چارچوب ها و در ســکوت حل و فصل شــود خیلی 
زود به آن ســوی مرزها کشیده شــد و پرسش هایی مطرح 
گردید. آیا فدراسیون فوتبال ایران مستقل عمل می کند؟ آیا 
دخالتی دولتی در امور فوتبال صورت گرفته اســت؟ آیا این 
محرومیت منطبق با قواعد و قوانین فوتبالی اســت؟اکنون 
که تیم ملی به جام جهانی صعود کرده و پرسپولیس هم در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا جزو بخت های 
قهرمانی آسیاســت، تکرار تاریخ و احتمــال تعلیق فوتبال 
می تواند بسیار ناخوشایند باشد. درحال حاضر در فدراسیون 
فوتبال، از »تاج« گرفته تا »ساکت« و اعضای هیئت رییسه 
فدراسیون خوب می دانند که فیفا پاسخ می خواهد، اما به واقع 
مشخص نیست فدراسیون فوتبال و مسئوالنش این روزها چه 
می کنند که در این هیاهو، سکوت کرده اند و هیچ توضیح و 
 پاسخی برای افکار عمومی یا نهادهای رسمی فوتبال ندارند. 
این روزها یک اظهارنظر رســمی مقامات فدراسیون فوتبال 
ایران، می تواند آبی باشد بر آتش بدخواهان منافع ملی ایران.

فدراسیون فوتبال تا امروز با سکوت بهترین کار را انجام داده 
اما بیش از این »سکوت« جایز نیســت. »تاج« و مدیرانش 
باید زودتر موضع گیری کنند. باید اعالم شود که فدراسیون 
فوتبال نهادی مســتقل اســت و هیچ رخداد فوتبالی بدون 
تصمیم و اداره مدیرانش رخ نداده و نمی دهد تا بیش از این 
اجازه جوالن به بدخواهان کشــور و منافع ملی ایران عزیز 

داده نشود.

چالشی برای فوتبال و سوال هایی بی پاسخ؛

االن زمان»ساکت« بودن نیست!

اعالم محرومیت دو بازیکن تیم ملی، واکنش های منفی به دنبال داشت. سخنگوی فیفا درباره این اتفاق و 
اصل استقالل فدراسیون سواالتی را از مقامات ایرانی پرسیده که به نظر می رسد نیازمند پاسخ و واکنش 

سریع »مهدی تاج« است.

در ترکیب اصلی ذوب آهن در ۲ دیــدار آغازین این تیم در لیگ هفدهم 
یک نام نه چندان شناخته شده به چشم می خورد. محمد امینی که فصل 
گذشته برای تیم لیگ یکی مس کرمان بازی می کرد و در آستانه شروع 
فصل جذب ذوب آهن شــد و در هفته اول لیگ برتر در سمت چپ خط 

دفاعی تیم اصفهانی به میدان رفت. 
این مدافع ۲1 ساله، اما تنها به واسطه مصدومیت مهران درخشان مهر 
توفیق حضور در ترکیب اصلی ذوب آهن را پیدا کرد. درخشان مهر که در 
اردوی تیم امید آسیب دیده بود ،۲ هفته ابتدایی لیگ را از دست داد اما 
پس از بهبود طبق انتظار به ترکیب بازگشت تا امینی پس از ۲ حضور ٩۰ 
دقیقه ای در زمین به نیمکت ذخیره ها منتقل شود و در انتظار فرصت های 

بعدی بماند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس برای دومین هفته متوالی سرخپوشان پایتخت 
را در رقابت های لیگ برتر همراهی نمی کند.

برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نمی خواهد در آستانه بازی 
این تیم مقابل االهلی عربستان با مصدومیت ناگهانی بازیکنانش روبه رو شود. 
از این رو کادر فنی پرسپولیس، قصد استفاده از محسن ربیع خواه که در بازی با 
تراکتورسازی تبریز دچار مصدومیت شده بود را ندارد. برانکو نمی خواهد روی 

این بازیک ریسک کند تا مجددا دچار آسیب دیدگی شود.
کادر فنی پرسپولیس در دیدار با سیاه جامگان مشهد هم قصد استفاده از این 
بازیکن را ندارد و کمال کامیابی نیا برای دومین بازی متوالی در ترکیب اصلی 
سرخپوشان پایتخت قرار خواهد گرفت.بازی پرسپولیس با سیاه جامگان 

روز چهارشنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر در تهران برگزار می شود.

 پایان ماموریت
 پس از ۱۸۰ دقیقه

برانکو، روی ربیع خواه 
ریسک نمی کند

به نقل از روزنامه ســان انگلیس، باشــگاه چلســی برای مهاجم 
اسپانیایی اش »دیه گو کاســتا« به دلیل عدم 
حضور در تمرینات این تیم یک جریمه 

نقدی سنگین در نظر گرفته است
از قرار معلوم آبی هــای لندن از 
دو هفته پیش منتظر بازگشــت 
کاستا از تعطیالت تابستانی اش 
بوده اند و خودداری او از بازگشت 
به اردوی شاگردان آنتونیو کونته 
برایش جریمــه ای نقــدی معادل 
 3۰۰ هــزار پوند به همــراه خواهد 

داشت.
 کاستای ۲8 ساله در ابتدای تابســتان ادعا کرد که کونته با ارسال 
پیامک هایی به او به اطالعش رسانده است که دیگر در برنامه هایش 
 جایی ندارد و نخواهد توانســت در کنار سایر نفرات چلسی تمرین 

کند.

پیکه هفته ها پیش در سلفی خود با نیمار گفته بود که »او می ماند« با 
رفتن نیمار و در واکنش به تمسخر این سلفی 
توسط رسانه های مادریدی اظهار داشت: 
همان زمان که گفتم می ماند، واضح 
بود که می رود.جرارد پیکه، مدافع 
تاثیرگــذار تیم فوتبال باشــگاه 
 بارســلونا گفــت: آن روز گفتم

 »se queda« اما می دانســتم 
که نیمار می رود. به خاطر هواداران 
این را گفتم و دوست نداشتم ناامیدی 
مردم را تماشا کنم. وی ادامه داد: نیمار 
با کاری که کرد، خاطره خیانت لوئیس فیگو  را از بین برد و خودش در 

صدر جدول خیانتکاران ایستاد. برای او متاسفم!   

جریمه نقدی چلسی در انتظار کاستا

اعتراف تلخ پیکه درباره نیمار

فوتبال جهان

به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ مدیر میراث فرهنگی لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در مسیر راه باستانی اصفهان به خوزستان و در مکان »گردنه 
رخ« کتیبه سنگی قرار دارد که در دوران صفوی بر فراز تپه 

ایی در منطقه »گردنه رخ«حک شده است.
بهشــاد حســینی تصریح کرد: این کتیبه متعلق به دوران 
سلطنت شــاه عباس صفوی که بر روی تخته سنگی بزرگ 
حک شده در شهرستان لنجان ودر نزدیکی روستای کلیشاد 

رخ در استان اصفهان واقع شده است.
وی ادامــه داد: با توجــه به پیگیــری های متعــدد انجام 
شــده، این کتیبه پس از آنکه توســط افرادی از جای خود 
خارج شــده و قصد داشتند آن را به اســتان همجوار انتقال 
دهند، مرمت و ســپس در جای خــود تثبیــت گردید، تا 
 به عنوان یــک اثــر تاریخی در شهرســتان لنجــان باقی

 بماند.

به نقل از روابــط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان؛ مدیر میراث فرهنگی لنجان با اعالم این خبر گفت: 
در مسیر راه باستانی اصفهان به خوزستان و در مکان »گردنه 
رخ« کتیبه سنگی قرار دارد که در دوران صفوی بر فراز تپه 

ایی در منطقه »گردنه رخ«حک شده است.
بهشــاد حســینی تصریح کرد: این کتیبه متعلق به دوران 
سلطنت شــاه عباس صفوی که بر روی تخته سنگی بزرگ 
حک شده در شهرستان لنجان ودر نزدیکی روستای کلیشاد 

رخ در استان اصفهان واقع شده است.
وی ادامــه داد: با توجــه به پیگیــری های متعــدد انجام 
شــده، این کتیبه پس از آنکه توســط افرادی از جای خود 
خارج شــده و قصد داشتند آن را به اســتان همجوار انتقال 
دهند، مرمت و ســپس در جای خــود تثبیــت گردید، تا 
 به عنوان یــک اثــر تاریخی در شهرســتان لنجــان باقی

 بماند.

 با وجود هشــدار جدی فدراســیون فوتبال به سپاهان رفتار 
نابه هنجار برخی تماشاگران در دیدار با سایپا در بازی با پارس 

جنوبی هم تکرار شد.
پس از به ثمر رسیدن گل سپاهان در دیدار با پارس جنوبی از 
هفته سوم لیگ برتر، یکی از تماشاگران اقدام به پرتاب ترقه کرد. 
این اتفاق در حالی در ورزشگاه نقش جهان افتاد که کمتر از 1۰ 

روز پیش از آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سپاهان را به 
خاطر پرتاب نارنجک در جریان بازی با سایپا از هفته اول لیگ 
برتر جریمه کرد و به باشگاه اصفهانی هشدار داد که مراقبت های 
الزم را برای جلوگیری از تخلفات مشابه تماشاگران انجام دهند 
در غیر این صورت تنبیهات شــدیدتری مثل انجام مســابقه 
خانگی بدون حضور هواداران در مورد آنها اعمال خواهد شد. 

اما ظاهرا معدود تماشــاگرانی که اقدام به این کارها می کنند 
چندان در جریان احکام و هشدارهای کمیته انضباطی نیستند 
و بدون در نظر داشتن تبعات رفتار نابه هنجارشان با تکرار آن 
هم به سپاهان و هم به سایر هواداران آسیب می رسانند. جدای 
از تماشاگرانی که در این باره توجیه نیستند باید از کسانی که 
حفظ امنیت مسابقه را بر عهده دارند هم پرسید که چگونه این 
اشیای خطرناک با وجود همه هشدارها و تجارب تلخ قبلی باز 
هم به راحتی سر از ورزشگاه نقش جهان در می آورند و بی محابا 

در جریان مسابقه مورد استفاده قرار می گیرند.

تماشاگرانی که توجیه نیستند؛

ترقه ها چگونه سر از نقش جهان در می آورند؟
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بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین تا یک ماه آینده
جمشید جمشــیدیان،مدیرمرکز معاینه فنی خودروی شهرداری اصفهان، از پیشرفت 
۹۵درصدی احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین خبر داد و اعالم کرد: این مرکز 

ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

دیدگاه

مراسم یاد بود شهید مدافع حرم ؛ » محسن حججی « در نجف آباد اصفهان 

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اظهار کرد: مطالبه شهروندان از شورای شهر و مدیران آینده، افزایش 
سرعت قطار توسعه کالن شهر اصفهان است. اصغر آذربایجانی افزود: 
از دولت دوازدهم درخواســت دارم با دوری از برچسب زدن و موضوع 
خالف واقع اصفهان برخوردار، به این شهر و استان نگاه ویژه داشته و 
به دوراز قیل وقال های سیاسی و قومیتی، در جهت رفع مشکالت بسیار 
مهم و اساسی که آینده زیست شهری اصفهان )که متعلق به فرهنگ 
و هویت ایران و جهان است( را به مخاطره انداخته، بدون شعارزدگی 
گام های اساسی بردارند که نخستین گام آن تحقق قول رییس جمهور 
درخصوص موضوع احیا و بازگشت حیات دائمی به رودخانه زاینده رود 

و حل مشکالت زیست محیطی اصفهان است.

مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان اظهار کرد: حضور 
متکدیان و کودکان خیابانی در سطح شهر، عالوه بر اینکه چهره شهر 

را آلوده و مخدوش می سازد، زمینه ارتکاب جرم را نیز مهیا می کند.
مجتبی کاظمی افزود: متکدیان و کودکان خیابانی با سوء استفاده از 
احساسات دینی و عواطف مذهبی شهروندان، روزانه درآمدهای زیادی 
را عاید خود می کنند. مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان 
ادامه داد: در همین راستا سومین مرحله طرح جمع آوری متکدیان 
و کودکان خیابانی از مناطق ١۵ گانه شهرداری اصفهان آغاز شده و تا 
پایان هفته جاری نیز ادامه دارد.کاظمی اضافه کرد: پس از جمع آوری 
متکدیان و ثبت اطالعات شخصی آنان در مرکز اطالعات واحد روابط 

عمومی مدیریت پیشگیری، آنها به مرکز فضیلت منتقل می شوند.

عضو  شورای شهر:

مطالبه شهروندان از 
مدیران آینده، توسعه 

شهر است

مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهرداری:

متکدیان تا پایان هفته 
جاری جمع آوری 

می شوند

امام جمعه اصفهان:

خون شهیدحججی، چهره واقعی 
اسالم را به دنیا نشان داد

آیت ا... سید یوســف طباطبایی  نژاد پیش از ظهر دیروز در مراسم 
گرامیداشت شهید حججی در نجف آباد، با اشاره به حضور پر شور 
مردم از مراسم بزرگداشت شــهید حججی اظهار داشت: من این 
افتخار را به دست آوردم که در این جمع حاضر شوم و به خانواده این 

شهید بزرگوار عرض تسلیت داشته باشم.
وی ادامه داد: قطعا ویژگی های خاصی در این شهید وجود داشته 

که این گونه مردم را به شور واداشته است.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: ایمان و خلوص از جمله ویژگی های 

این شهید بود که توانست محبت او را در دل مردم قرار دهد.
وی افزود: شهادت مظلومانه شــهید حججی از دیگر دالیل عزت و 

جاودانگی این فرد بود.
طباطبایی نژاد اضافه کرد: در هیچ مرامی این گونه اسیر را از قفا سر 
نمی برند و این رســم فقط در میان داعشیان کثیف وجود دارد که 

محسن عزیز را از قفا سر بریده و به شهادت رساندند.
وی با بیان اینکه خون شهید حججی، چهره واقعی اسالم را به دنیا 
نشان داد، گفت: ما در اسالم احترام به اسیر را داریم؛ اما داعش پا را 
از بسیاری از مرزها فراتر گذاشته اســت و به همه دستورات اسالم 

بی احترامی می کند.

رییس منتخبان پنجمین دوره شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: جمع بندی 
برنامه های 4 گزینه نهایی شــهرداری در حال انجام است و گزینه ها در مصاحبه 
حضوری با اعضای شورای شهر شرکت می کنند و آخر هفته جاری لیست 4 نفره 

شهرداری اصفهان نهایی می شود.
سوابق گزینه های پیش روی شهرداری اصفهان به شرح زیر است:

سید مهدی ابطحی: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشیار، 
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان. در کارنامه ســید مهدی ابطحی 
دانشیاری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مطالعات 
و پژوهش ده ها طرح در حوزه مهندسی عمران و راه و ترابری و معاونت دانشجویی، 

فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان به چشم می خورد.
مهدی جمالی نژاد : شــهردار فعلی اصفهان از سال ۹4 تاکنون و معاون عمرانی 
استانداری اصفهان در دولت دهم. در بخشی از کارنامه کاری جمالی نژاد معاونت 
هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان، مدیر کلی امور شهری و 
شوراهای استان اصفهان، مشاور و مدیرکلی حوزه استاندار اصفهان، مشاور عمرانی 
استاندار اصفهان، ریاســت گروه مشاوران شهرداری و مشــاور عالی شهرداری 

اصفهان دیده می شود.

علی جوادی: شهردار اسبق اصفهان از سال 76 تا 82، معاون توسعه منابع انسانی 
وزارت جهاد کشــاورزی. وی به مدت یک سال مسئول جهاد سازندگی شهرکرد 
و یک سال مسئول جهاد ســازندگی بروجن و همچنین شهردار زاهدان و معاون 

برنامه ریزی استاندار سیستان و بلوچستان در دوره کارگزاران بود.
سید محمود حسینی: استاندار اسبق اصفهان به مدت 3 سال در دولت اصالحات 
و استاندار اسبق سیستان و بلوچستان در دولت اصالحات. در سوابق وی همچنین 
معاونت امور استانی واحد فرهنگی بنیاد شــهید مرکز، عضویت هیئت علمی و 
مســئول بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان، ریاســت طرح و برنامه ریزی 
نیروی انسانی شرکت ملی گاز، مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز، ریاست آموزش 
شرکت ملی گاز، مشاور مدیر پاالیش )هماهنگی و نظارت بر تولید(، عضو هیئت 

امنا و سرپرستی موسسه آموزش عالی هشت بهشت دیده می شود.
سید رضا عقدایی: معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری اصفهان. عقدایی 
در ســمت های معاونت فرمانداری اردســتان و نطنز و همچنین شهردار منطقه 
پنج اصفهان به مدت چهار ســال خدمت کرده است. وی ۹ ســال نیز فرماندار 
شهرستان های اردستان و شــهرضا بود و مدتی نیز به عنوان مدیرشرکت غله در 

استان اصفهان فعالیت کرد.

مهدی فاتحی: شهردار بهارستان. فتاحی چندی پیش به عنوان رییس شورای 
راهبردی شهرهای جدید کشور نیز انتخاب شد و در این سمت مشغول فعالیت 

است.
حجت ا... میرزایی: معاون امور اقتصادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی. 
در سوابق اجرایی وی مشاور عالی »موسســه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد« از 
سال ١387 تاکنون، معاون طرح و برنامه »شرکت سرمایه گذاری گروه اقتصادی 
و مهندسی لوتوس« از ۹3 تاکنون، مشــاور اقتصادی و سرمایه گذاری »شرکت 
سرمایه گذاری گروه اقتصادی و مهندســی لوتوس« از ۹2 تاکنون، عضو هیئت 
مدیره »شــرکت بازرگانی لوتوس« از ۹2 تاکنون، مشاور اقتصادی و مدیر طرح 
تدوین برنامه  استراتژیک »هلدینگ شــرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران« از 
۹١ تاکنون، مشــاور اقتصادی و برنامه ریزی »شرکت رهپو ساخت شارستان«از 
8۹تا۹١، عضو هیئت مدیره »شرکت مطالعاتی آینده پژوهان اقتصاد توسعه« از۹0 

تاکنون دیده می شود.
قدرت ا... نوروزی: عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق دانشــگاه اصفهان و 
فرماندار اصفهان در دولت اصالحات. نوروزی در انتخابات اخیر به عنوان رییس 

ستاد انتخاباتی اصالح طلبان اصفهان در شورای شهر فعالیت کرد.

رییس منتخبان پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

نهایی شدن لیست 4 نفره شهرداری تا آخر هفته جاری

شهرداری

رییس اداره آمار و تحلیل اطالعات شهرداری اصفهان:

 آمارنامه اصفهان در سال ۹۵
تا اواخرشهریورماه منتشر می شود

رییس اداره آمار و تحلیل اطالعات شهرداری اصفهان اظهارداشت: 
محتوای آمارنامه، مبنای هدف گذاری هــا و تصمیم گیری ها در 

مدیریت شهری است.
رسول موسوی افزود: آخرین نسخه آمارنامه در دست تهیه، مربوط 
به آمارنامه سال ۹۵ است که تا اواخر شــهریورماه ۹6 منتشر می 
شود.وی خاطرنشــان کرد: در این کتاب مطابق سنوات قبل، کل 
اطالعات در قالب 20 فصل تدوین شــده و فصول مهمی همچون 
اقلیم و آب و هوا، جمعیت و نیروی انسانی، انرژی مثل نفت و گاز 
و میزان مصارف آنها در شــهر، مدیریت شــهری و اقتصاد شهری 
لحاظ شده است. موســوی افزود: مطالب کاربردی کتاب آمارنامه 
۹۵ ویژه مدیران شهری است که اطالعاتی درباره محالت اصفهان، 
پارامترهای جمعیتی، امکانات و زیرساخت های شهری در مباحث 

آموزش، بهداشت و فرهنگ را در اختیار آنها قرار می دهد.
وی تصریح کرد: در بخش اقتصاد شــهری نیز بودجه شهرداری، 
اطالعاتی درباره اقتصاد خانوارها و رشــد شاخص های قیمت که 

منبع اطالعات آن مرکز آمار است، ارائه می شود.
رییس اداره آمار و تحلیل اطالعات شهرداری اصفهان اظهارکرد: در 
کتاب آمار نامه سال ۹۵ همچنین اطالعاتی درباره زیرساخت های 
حمل و نقل شهر، خدمات شهری، اقدامات ایمنی و عمده اطالعاتی 

که مدیران احتیاج دارند، به رشته تحریر درآمده است.

غالمحسین صادقیان خبرداد:

عملیاتی شدن تفاهم نامه های 
تخصیص زباله سوز عفونی

یک عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: شوراي چهارم در 
حوزه فضای ســبز، ضمن حفظ و ارتقای فضای ســبز، سعی کرد 

زیرساخت ها را برای توسعه و تامین آب و زمین فراهم کند.
غالمحسین صادقیان در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: نگاه ویژه به مبحث سالمت در چهار بعد جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی در این دوره شورای اسالمی شهر اصفهان رخ داد 
و از این منظر واقعا نکته مهمی بود. وی با اشاره به اینکه خوشبختانه 
در زمینه سالمت از ظرفیت بالقوه شــهرداری استفاده شد، ادامه 
داد: خدمات شهری، ایمنی غذا و کیفیت نان در این دوره از شورا 
در زمینه ســالمت مد نظر قرار گرفت و در این خصوص تعامالت 
جدی با علوم پزشکی و بهزیستی و نظام پزشکی و سیاسی امنیتی 

استانداری انجام شد.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به اینکه مباحث 
سالمت شهری و دســتاوردهای آن به کل استان تعمیم داده شد، 
ادامه داد: در این مدت و با همکاری شورای شهر اصفهان خدمات 
بیمارســتان فارابی، عمومی شــد و خدمات ویژه در اختیار مردم 
شرق اصفهان قرار گرفت. صادقیان اضافه کرد: جلسات با شهرداری 
و علوم پزشکی و مشکالت و دغدغه های فی ما بین در طرح تحول 
سالمت در حوزه پیشگیری برگزار شد و در نهایت هر کجا دانشگاه 
نیاز به مراکز جامع سالمت داشت، زمین توسط شهرداری در اختیار 
آنها قرار گرفت. وی تصریح کرد: در حوزه فضای سبز ضمن حفظ و 
ارتقای فضای سبز، سعی شده زیرساخت ها را برای توسعه و تامین 
آب و زمین فراهم کنیم. همچنیــن حدود 20 میلیون متر مکعب 
آب مورد نیاز فضای سبز شرق اصفهان از تصفیه پساب تامین شد.

این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به اقدامات جدید در 
حوزه پسماند، گفت: تفکیک پسماندهای عفونی و بهداشتی نیز در 
دستور کار قرار گرفت و همچنین تفاهم نامه های تخصیص زباله 

سوز عفونی عملیاتی شده است.

با مسئوالن

توسط اداره پست صورت گرفت:

 تحویل ۶۰۰هزار کارت 
به مردم 

معاون فنی پست اصفهان با اشاره به اجرای طرح ملی 
ســیماک اظهار کرد: الکترونیکی کردن و شــفافیت 
فرآیندهای ملکــی، ارتقای ســالمت نظــام اداری، 
یکپارچگی داده های امالک کشور و الکترونیکی شدن 
فرآیندهای اداری مربوط به ملک، ازجمله دستاوردهای 

این پروژه ملی است.
محمد ناصحی گفت: پرونده الکترونیکی تمامی امالک 
وجود دارد و این مســئله باعث عدم دخالت ســالیق 

شخصی مدیران و کارمندان می شود.
وی افزود: تبادل الکترونیکی اســتعالمات، یکی دیگر 
از بندهــای این طرح اســت که طی آن اســتعالمات  
بین دســتگاهی به صورت الکترونیک، انجام و ساالنه 
١0میلیون اســتعالم فیزیکی بین دســتگاهی حذف 
می شود؛ همچنین  با ایجاد درگاه خدماتی پست  و دفاتر 
ICT  در روستاها، ١30میلیون سفر بین شهری که در 
حال حاضر برای دسترسی به خدمات انجام می شود، به 

حداقل می رسد.
ناصحی بابیان اینکه با اجرای سامانه سیماک مجوزهای 
ساخت وســاز  الکترونیکی می شــوند، تاکید کرد: در 
این صورت از ساخت وســازهای غیرقانونــی و خارج 
از چارچوب و ســاخت و ســاز در مکان هایی که برای 
محیط زیســت  و منابع طبیعی خط قرمز محســوب 
می شوند، پیشگیری می شود. ناصحی در خصوص کارت 
ملی هوشمند عنوان کرد: کارت ملی هوشمند یکی از 
پروژه های دولت الکترونیک است که هویت شهروندان 
را ساماندهی می کند و در راســتای اجرای این پروژه 
63ایستگاه پذیرش کارت هوشمند در 30نقطه استان 
و 40ایستگاه تحویل کارت هوشمند تاسیس شده است.

معاون فنی پست اصفهان افزود: 800هزار آمار پذیرش 
کارت هوشمند و 600هزار کارت توسط پست به مردم 

تحویل شده است.
وی اظهار  کرد: در حال حاضر 2۵درصد از این ظرفیت 
اســتفاده می شــود که با توجه به اینکه ســال جاری 
آخرین مهلت هوشمند سازی کارت های ملی است و از 
سال آینده برای خدمات اداری تنها کارت های هوشمند 
معتبر هســتند، به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک 
کاری پایان سال بهتر است شهروندان زودتر نسبت به 
هوشمند کردن کارت ملی اقدام کنند. ناصحی تصریح 
کرد: در حال حاضر نزدیک به 80هــزار کارت ملی در 
مراکز پست موجود اســت که مردم برای دریافت آن 

اقدام نکرده اند.

با نگاهی بــه تاریــخ معاصر ایران مشــخص می شــود که 
حاشیه نشینی در ایران از سال ١340 و پس از پایان اصالحات 
ارضی و بر هم خوردن نظام زراعتی ایجاد شد؛ به این ترتیب 
سیلی از مهاجران روســتایی که تکه زمینی گیرشان نیامده 

بود برای زندگی بهتر به سوی شهرهای بزرگ سرازیر شدند.
امروزه نیز با افزایش جمعیت و نبود فرصت برای اســتفاده از 
منابع و امکانات زندگی، بیکاری و فقــر، ترویج مادی گرایی 
و تبلیغ زندگی شهرنشینی، خشکسالی و غیره، روز به روز بر 
جمعیت مهاجر افزوده شده و پدیده ای به نام حاشیه نشینی 

در کالنشهرها شکل گرفته است.
10 تا 15 نقطه اصفهان؛ در زمره بافت های حاشیه ای

براساس آماری که چندی پیش از سوی مدیر امور اجتماعی و 
مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان مطرح شد، در شهر 
اصفهان حداقل حدود ١0تا١۵نقطه مشخص وجود دارد که 

در زمره بافت های حاشیه ای و آسیب خیز به شمار می رود.
آنچه مســلم اســت لزوم مبارزه با این پدیــده و پیش بینی 

راهکارهایی است که نتیجه آن، از شدت آسیب های اجتماعی 
در حاشیه شهرها کاسته و امکانات متوازن زندگی را نه یک باره 

ولی به مرور زمان برای مردم این مناطق فراهم کند.
استاندار اصفهان نیز حاشــیه نشینی را موضوعی می داند که 
به شــکلی جدی باید با آن مقابله کرد. رسول زرگرپور گفت: 
حاشیه نشینی ها بخشی از سکونت های غیر رسمی هستند 
که به شــهرها به ویژه کالنشــهرها پیوند خورده و وضعیت 

خوبی ندارند.
موضوعی که اســتاندار اصفهان در جلسه ســتاد فرهنگی و 
اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان 

مطرح کرد، اجرای طرح بازآفرینی است.
وی با تاکید بر اینکه باید به مســائل حاشیه نشینی در قالب 
طرح بازآفرینی به صورت جدی پرداخته شود، افزود: در کنار 
آن پیگیری هایی نیز در رابطه با طالق، اعتیاد و فساد و فحشا 
صورت می گیرد تا اولویت های اساسی در خصوص آسیب های 

اجتماعی در استان به حداقل برسد.

وی با بیــان اینکه طــرح بازآفرینی شــامل ۵ موضوع بافت 
فرسوده سکونت های غیر رسمی، بافت های تاریخی، روستاها 
و بافت های ناهماهنگ است، تصریح کرد: بافت های فرسوده از 
دو، سه دهه پیش مطرح شده است و با توجه به اینکه شهرهای 
بزرگ بافت های فرســوده زیادی دارنــد طرح های متوالی و 
اقدامات زیادی در این رابطه صــورت گرفته و در حال حاضر 

یکی از محورهای طرح بازآفرینی است.
اما در این راستا باید به نقش مدیریت شهری به صورت ویژه ای 
پرداخت. موضوع حاشیه نشینی و برطرف کردن این معضل 
همواره از صحبت های اعضای شورای شهر اصفهان بوده که در 

ادوار مختلف شنیده می شود.
حاشیه نشینی؛ اولویت شورای شهر اصفهان

علیرضا نصر اصفهانی عضو شورای شهر اصفهان، در نخستین 
ماه های آغاز به کار دوره چهارم شورا، در گفت وگویی با خبرنگار 
تسنیم پیرامون معضل حاشیه نشــینی در اصفهان این گونه 
گفت: حل مشکالت حاشیه نشــینی اصفهان به تصمیمات 
مسئوالن بستگی دارد و چنین تصمیم گیری  هایی از حیطه 
اختیار شورای شهر و اعضای آن بیرون است و اگر حمایت این 
مسئوالن نباشد، نمی توانیم در حل مشکالت حاشیه نشینی 

چندان تاثیرگذار باشیم.
وی افزود: برخی از مردم به علت نبود جاذبه و امکانات فرهنگی 
تفریحی در محل سکونت شان اقدام به مهاجرت به کالن شهر ها 
می کنند و این مهاجرت ها نه تنها مشکالتی را برای مهاجران 
ایجاد می کند، بلکه ســبب ایجاد اختالل در مدیریت شهری 
شهر های مهاجر پذیر می شــود؛ بنابراین ضروری است که 

مسئوالن برای رفع چنین مشکالتی اقدام کنند.
عضو شورای شهر اصفهان با بیان اینکه در شورای سوم برای 
رفع مشکالت حاشیه نشینی شــهر اصفهان چندان فعالیتی 
صورت نگرفته، گفت: مدیریت استان باید زمینه و جاذبه های 
مورد نیاز برای ماندن افراد در محل زندگی شان را فراهم کند تا 
با مشکالت و درخواست های حاشیه نشینان شهر برای دریافت 

امکاناتی همچون آب، برق، گاز و تلفن روبه رو نشود.
برابری شهر؛ در دستور کار شورای پنجم شهر

عباســعلی جوادی دیگر منتخب شورای شــهر پنجم نیز بر 
موضوع برابری شهری تاکید کرده و به تسنیم می گوید: دومین 
اقدام ما اجرای طرح هایی است که برابری را در مناطق مختلف 
شهر ایجاد کند. برای رسیدن به این هدف و توسعه همزمان 
مناطق مختلف اصفهان، باید طرح های بسیاری را به مناطق 
فقیرنشین شهر نیز ببریم تا توزیع امکانات به صورت عادالنه 

صورت گیرد.
حاشیه نشینی در اصفهان به حاشیه می رود

حاشیه نشینی معضل بسیاری از کالنشهرهای کشور از جمله 
اصفهان است. اصفهان با برخورداری از شناسنامه فرهنگی و 
تاریخی، شایسته این معضل نیست و برای برطرف کردن آن 
تمامی ظرفیت های مدیریتی و نظارتی شهر و استان باید گرد 

هم آمده و چهره  نازیبا را برای همیشه از شهر بزدایند.

وقتی برابری شهر در دستور کار شورای پنجم شهر قرار می گیرد؛

حاشیه نشینی در اصفهان به حاشیه می رود

به گزارش تسنیم، امروز حاشیه نشینی در کالنشهرها به چالشی بزرگ برای دستگاه های تصمیم گیر تبدیل 
شده است. این پدیده نامبارک اجتماعی حاصل بسیاری از مؤلفه ها از جمله توزیع ناموزون منابع اقتصادی، 

آموزشی، بهداشتی و درمانی و غیره در مناطق مختلف کشور است.
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امام على عليه  السالم :
بدانيد كه هر كس تقواى الهى درپيش گيرد، خداوند براى او راه 

خروجى از فتنه  ها و نورى در تاريكي ها قرار دهد. 
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از زبان جدید لذت ببرید
از زبان جدیدی که درحال یادگیری آن هستید به هر 
شکل ممکن استفاده کنید و از آن لذت ببرید. راه های 
جدید برای اســتفاده از زبانی که در حال یادگیری آن 
هستید پیدا کنید؛ به عنوان مثال می توانید با آن زبان 
لطیفه تعریف کرده، شعر بنویسید یا با دوستان صحبت 

کنید.
مانند کودکان رفتار کنید

بررسی های جدید نشــان می دهد رابطه مستقیمی 
بین ســن و قدرت یادگیری در افراد وجود ندارد. یکی 
از راه هایی که می توانیم همانند کــودکان یک زبان را 
یاد بگیریم، این است که همانند یک کودک فکر کنیم. 
اصلی ترین موضوع در این زمینه این است که هوشیاری 
برای یادگیری به خرج ندهیم و به طور مشتاقانه دنبال 
یادگیری آن زبان باشــیم و در آن راستا حتی اشتباه 

هم بکنیم.
خود را در موقعیت سخت قرار دهید

از اشــتباه کردن نترســید. این امر جزوی از مراحل 
یادگیری به شــمار می رود. بهتر است بدانید که بدون 
ارتکاب اشتباه نمی توانید یک زبان جدید را بیاموزید. در 
این راستا، الزم است با دیگران وارد مکالمه شوید و سعی 
کنید با افراد غریبه صحبت کنید، از آنها آدرس بپرسید 
یا غذا سفارش دهید. آن وقت از این طریق می توانید در 
موقعیت های متفاوت به راحتی ارتباط برقرار کنید. در 
این مسیر باید صبور باشــید زیرا ممکن است کلمات 
موردنیاز یادتان نیاید یا اشکال گرامری داشته باشید، اما 

به مرور قادر به برطرف کردن آنها خواهید بود.
مهارت شنیداری خود را تقویت کنید

در یادگیری یک زبان، پیش از یادگیری مهارت صحبت 
کردن، باید توان شنیداری خود را بهبود بخشید. بدون 
شک هر زبانی را که برای اولین بار می شنوید، برایتان 
عجیب خواهد بود؛ اما با چندین بار گوش کردن به آن، 
این امر به تدریج برایتان عادی خواهد شــد و درنتیجه 
صحبت کردن با آن زبان نیز آســان تر می شود. برای 
اینکه بتوانید تلفظ صحیح لغات را بیاموزید، الزم است 

از سی دی ها و برنامه های کمک آموزشی بهره بگیرید.
به صحبت کردن افراد دقت کنید

صحبت کردن به زبان های مختلف، به انجام حرکت های 
مختلف با زبان، لب ها و گلو نیاز دارد. بنابراین تلفظ لغات 
بیش از هر چیز حرکت فیزیکی محســوب می شود نه 
حرکت فکری. در این راستا، برای یادگیری تلفظ ها باید 
به لب و دهان افرادی که لغات را تلفظ می کنند با دقت 

نگاه کرده و آنها را تقلید کنیم. 
جدی باشید

آخرین و اصلی ترین مطلبی که باید همواره به آن توجه 
داشــته باشــید، جدیت در دنبال کردن هدف است. 
یادگیری یک زبان مستلزم تمرین است و در این راستا 

باید با جدیت آن را دنبال کنید.

مهارت زندگی

 مهارت های کاربردی 
برای یادگیری زبان دوم)2(

یادداشت

زمستان که می شود، راننده ها شیشه ها را تا 
ته باال کشیده و بخاری ها را روشن می کنند. 
بعضی از مسافرها سینوزیت دارند و باد که به 
پیشانی شان بخورد، سر درد می گیرند. بقیه هم یا سرما خورده یا 
تازه از حمام درآمده اند و خیلی دوســت ندارند کسی شیشه ها را 
پایین بکشد تا هوایی عوض شود. اینجاست که عطرها دردسرساز 
می شــوند. توی یک متر جا هزار جور بو به مشــام می رسد: بوی 
سیگار، ساندویچ نهار ظهر، نرم کننده لباس، آدامس اوکالیپتوس 
و بوی عطر. خب طبیعی است! هرچیزی بوی مخصوص به خود را  
دارد و ما هم دماغ داریم؛ از این رو بوهایی به مشاممان می رسد. کار 
وقتی سخت می شود که یکی از مسافرها )که احتماال قرار مهمی 
هم دارد( یک شیشه ادکلن کوچک را از توی کیفش در می آورد و 
پیس پیس به خودش می زند. بعضی ها به سرفه می افتند، بعضی ها 
سرگیجه می گیرند و یک عده هم کمی شیشه را پایین می آورند 
و باعث می شوند صدای دوستان ســینوزیتی باال برود. خودمانیم، 
بعضی از این عطرها خیلی بوی تندی دارند! مبارک صاحبشــان 
باشد؛ البد از این بو خوششان می آید اما اولش بوی الکل می دهند 
و آخرش بویی شبیه گل خرزهره. فوقش که بوی خوبی هم بدهند؛ 
همان گالب را هم اگر زیاد زیر دماغمان بگیریم سرگیجه می آورد. 
بعضی از عطرها باید چند دقیقه ای روی لباس بماند تا بوی واقعی 
اش را نشان بدهند اما واقعا تاکسی جای این کار است؟ بچه هایی 
که توی خوابگاه زندگی کرده باشــند منظورم را متوجه می شوند. 
ســاعت 7 صبح توی یک اتاق چند 
متری از یک طرف بــوی عطر و از 
آن طرف صدای یکی از هم اتاقی ها 
بلند می شود که »اح! باز اینو زدی؟ 
چیه؟ پشه کشه؟!« تازه اینکه خوب 
اســت؛ یک عده از بچــه ها به 
صدای پیس پیس حساسیت 
دارند و مــدام داد می زنند 
که »چقدر ســر و صدا می 
کنی سر صبحی؟ برو توی 
بالکن بزن!« یادم بیندازید 
یک روز کاملــش را برایتان 
تعریف کنم. فعال موضوع بحث 

ما راجع به »تاکسی« است.

باغ 
کاغذی

چاپ هفتم کلیات عبید زاکانی با مقدمه»عباس اقبال آشتیانی«               
و تصحیح و تحقیق »پرویز اتابکی«، توســط نشــر»زوار« صورت 

گرفته است.
 »کلیات عبید زاکانی« با مقدمه ای از»عباس اقبال آشــتیانی« و 
تصحیح و تحقیق، شرح و ترجمه  »پرویز اتابکی« تدوین شده است. 
موالنا نظام  الدین عبیدا... معروف به عبید زاکانی، شاعر و نویسنده  
طنزپرداز فارسی زبان قرن هشتم هجری است. نسبت او به خاندان 
زاکان می رسد؛ خاندانی از »عرب بنی خفاجه« که بعد از مهاجرت 
به ایران به نزدیکی رزن )از توابع همدان( رفته و در آن ناحیه ساکن 

شدند. عبید در قزوین ساکن شد، به کسب دانش پرداخت و تا پایان 
عمر در این شهر بود. 

عباس اقبال در مقدمه  دیوان عبید زاکانی آورده است: »از شرح حال و 
وقایع زندگانی عبید زاکانی اطالع مفصلی در دست نیست. اطالعات 
ما در این باب منحصر است به معلوماتی که حمدا... مستوفی، معاصر 
و همشهری قزوینی عبید و پس از او دولتشاه سمرقندی در تذکره 
خود، تالیف شده در قرن ۸۹۲ ه.ق ضمن شرحی مخلوط به افسانه 
در باب او به دست داده و مولف ریاض العلما در باب بعضی از تالیفات 

او ذکر کرده  است. «

کلیات عبید زاکانی
عطر

7. فیجـی تنها کشـور جهـان به غیر از هندوسـتان اسـت 
که زبان هندی در آن به صورت رسـمی بـه کار گرفته می 
شـود. مردم اصیـل فیجی تقریبـا 54درصـد جمعیت این 
کشـور را در بر می گیرند. سـایر مـردم این کشـور مردمی 
هسـتند که بـه آنهـا فیجیان/هنـدو گفتـه می شـود؛ چرا 
که نیـاکان آنهـا کارگرانـی بودند که به دسـتور انگلیسـی 
ها بـرای کار به ایـن منطقه آورده شـده و همانجا مسـتقر 

. ند شد
آفریقایـی  کشـورهای  تنهـا  اتیوپـی  و  8.لیبریـا 
 هسـتند کـه هیـچ گاه مسـتعمره قـدرت هـای اروپایـی 

نشدند.
9. در کشـور کـره شـمالی، مـردم حـق ندارنـد از هیـچ 
 سیسـتم عاملـی غیـر از سیسـتم عامـل رد اسـتار 
)Red Star OS ( اسـتفاده کننـد. این سیسـتم عامل به 
صورت رسـمی در این کشـور مورد اسـتفاده قرار می گیرد 
که بر پایه لینوکس طراحی شـده و بسـیار شـبیه به اولین 

نسـخه های سیسـتم عامل مک اپل است.

10. جزیره کوچک نیـو )Niue ( فقط 1190 نفر جمعیت 
دارد؛ امـا اولیـن کشـور جهـان بـوده کـه در آن اینترنـت 
Wi-Fi بـه صورت رایگان در سراسـر کشـور در دسـترس 

شـهروندان قرار گرفته اسـت.
11. لسـوتو )Lesotho ( ، سـن مارینـو و واتیـکان، سـه 
کشـوری هسـتند کـه دور تـا دور آنهـا کامال توسـط یک 
کشـور دیگـر احاطـه شـده اسـت. لسـوتو در محاصـره 
آفریقـای جنوبـی بـوده و دو کشـور دیگـر در ایتالیـا قرار 

دارنـد.
کشـورهای لیختن اشـتاین و ازبکسـتان تنها کشـورهای 
جهـان هسـتند که نـه تنهـا خودشـان بلکـه کشـورهای 
همسـایه آنهـا نیـز کامـال در خشـکی قـرار گرفتـه 
و هیچ گونـه دسترسـی بـه دریـا ندارنـد. اولـی توسـط 
کشـورهای سـوییس و اتریش احاطه شـده اسـت و دومی 
در میان کشـورهای افغانسـتان، قزاقسـتان، قرقیزستان و 
ترکمنسـتان قـرار دارد کـه هیچ یـک از اینهـا راه دریایـی 

ندارنـد.

  نکته های جالب درباره کشورهای کمتر شناخته شده جهان  )2(
دانستنی ها

حرف حساب

قالی نوعروس تا بخواهی جان دارد
بی بی های ما پای دار قالی حرف هایی می زدند!  
می گفتند تار و پودی که زن آبســتن و زائو 
ابزار زده باشــد، شــل و وارفته است. فرشی 
که پیرزن بافته باشــد، گرم اســت و به درد 
خواب زمستان می خورد... فرش دختر مجرد 
تیز رنگ است و تند و چشــم را می زند... اما 
همان ها می گفتند که امان از قالی نوعروس 
و دختر عاشق... نقشش هزار راه می برد آدم 
را... نقشش غلط است؛ مرغ اش سر می کند 
توی گل و گلش می رود زیر بال و پر مرغ ، اما 

عوضش تا بخواهی جان دارد...
»برگرفته از کتاب ِقیدار«
رضا امیرخانی

 ندا
 شاه نوری

حلقه ای که در صحرا گم شد
حلقه ازدواج زنی که 1700 کیلومتر از خانه آنها دور شــده بود، ازطریق 

فیس بوک به او بازگردانده شد.
اگــر حلقــه یــک زن در بزرگ تریــن صحــرای ماســه ای جهــان 
گم شــود، فقط یــک معجــزه می توانــد دوبــاره آن را بــه صاحبش 
 برســاند؛ امــا ایــن معجزه بــه کمک فیــس بوک بــرای زنــی اتفاق 

افتاد که به همراه همسرش 1700 کیلومتر از خانه دور شده بود.
الیزابت دوکرتی که در ماه ژوئن به همراه همســرش، برای تعطیالت به 
صحرای ماسه ای سیمپسون استرالیا رفته بود، متوجه شد که حلقه ازدواج 

گران قیمت خود را در این صحرا گم کرده است.
فردی این انگشــتر را پیدا کرده و آن را در فیس بوک خود به اشــتراک 
گذاشته بود و این پست بیش از 5 هزار و 600 بار به اشتراک گذاشته شد 
تا اینکه صاحب اصلی این انگشــتر آن را دید و قرار است تا چند روز دیگر 

به انگشتر خود برسد.

ورزشگاهی ساخته شده از بامبو
در حال حاضر بسیاری از طراحان و معماران سازه های عظیمی از بامبو می سازند 
که برخی از نمونه های جالب آنها در مناطق استوایی قرار دارد. یکی از این نمونه 
ها متعلق به Chiangmai Life Architects است که با استفاده از مواد ارزان 
و حافظ محیط زیست برای مدرسه ای در کوهستان های تایلند، یک ورزشگاه 
طراحی کرده است. اگرچه بامبو هم به عنوان مصالح اولیه با مشکالتی روبه روست 
اما مزایای مختلفی دارد؛ به عنوان مثال ماده قدرتمندی است که در برابر زلزله 
مقاوم اســت، انعطاف پذیری زیادی دارد و خیلی سریع رشد می کند. البته این 
شــرکت پیش از این ویال، دفتر کار و خانه و مدرســه هایی از بامبو نیز در شهر 
چیانگ مای ساخته است؛ اما طرح جدید متعلق به ورزشگاهی با ظرفیت ۳00 
نفر و همچنین یک سالن اجتماعات است.این طرح شبیه گل لوتوس است که با 
ایجاد نوعی تهویه طبیعی، از تجمیع گرما و رطوبت داخل سازه جلوگیری می کند. 
می توان در این سالن فوتبال، بسکتبال، والیبال و بدمینتون بازی کرد. این ورزشگاه 

از اوایل سال جاری افتتاح شده است.

تصاویر روز

قارچ های عجیب و خوشرنگ

جدول شماره 2210

افقی
1-  از جزایر جنوبی کشورمان - علم حفظ تعادل 
میان درآمد و خرج، میان مناســبات تولیدی و 
 رشــد اقتصادی با برنامه ریزی درازمدت و کوتاه 

و توسعه تولید داخلی و تجارت خارجی
2- گوشه دان - بز کوهی - موش خرما

۳- باالی چشم - نوعی گیاه دارویی - جاهل
4- خوگیری - رهایی - حیله گر

5- محل نگهداری اســرار - شمشیر زن - فرمان 
اتومبیل - ساده

6-  دارو - نوعی جواهر کم ارزش - جعبه مقوایی
7- موزه ای در کشــور تونس - حکم و دستور - 

حرف همراهی تازی
8- ملون - دست اشنان - شترها

9- فیلسوف - عنکبوت - رسم کردن و کشیدن
10- شروع - درحال دویدن - کامل

11- راه کوتاه - شکوه و عظمت - از توابع استان 
یزد - عود

12- شــیوا - جمع »نیت« - از انواع طبقه بندی 
اقتصاد

1۳- مهم ترین ابزار سیاست های مالی - بالکن - 
ضربه ای که گوشت را ببرد

14- نشانی - راه - مربوط به بهشت
15- نــام بورســی در آمریــکا - پردرآمدترین 

استودیوی هالیوودی در سال 2007
عمودی

1- اقتصاددان آمریکایی متولد 1921 که موفق به 
دریافت نوبل اقتصاد شد - محافظ در

2- آبراهه - پایتخت کشور آ نگوال - خرید و فروش
۳- چراگاه ایالت - از سازها - اخوت

4- گیاه خورشی - درسی نوشتنی - کالبد
5- تکرار حرف ســی و یکم- خوب- نام آذری- 

آخرین یکان
6- از ایاالت دیدنی و توریستی هندوستان- جایی 
که در آن به داد و ستد اوراق بهادار می پردازند- 

چاشنی ساالد
7- صف لشکر- از مهم ترین مواد کانی غیرفلزی 

ایران- مستمری
8- گریه با صدای بســیار بلند - کمپرس - سفر 

فرنگی
9- آنکه شــغلش انجام معامالت تجاری است- 

سخت اندوهناک - بجز
10- طایفه - از غول هــای آلومینیومی جهان در 

کانادا - اشعه مجهول

11- الفبای موسیقی - حرف درد - کاهل - من 
و تو

12- دیوار کوتــاه - ماالمال - کاله و تخت و چتر 
پادشاهی

1۳- عمل فرســتادن کاال از کشــوری به کشور 
دیگر - گلزار - گهواره

14- سهل - آشکار - قسمت و سهم
15- از ورزشــکاران - ترکیبــی اســت از 
تحصیالت یا کســب علم در تخصــص خاص و 
 امکان بــه کارگیری این معلومــات در تخصص 
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