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رهبر معظم انقالب در پیام حج 1396 تاکید کردند:

 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

صفحه11
وجود ۲۳۰۰ هکتار بافت ناکارآمد مصوب در شهر

11

بومی سازی 16 پایه هیدروژنی و 
اتوماسیون صنعتی در فوالد مبارکه 3

6
مرمت قدیمی ترین بنای چادگان 

منسوب به مقبره کاوه آهنگر

 راه اندازی کتابخانه سیار
 در مناطق عشایری چهار محال

7

دبیرخانه دائمی یادواره شهدای 
کارمند اصفهان تشکیل می شود

8

3

نابودی زاینده رود، حیات آثار تاریخی اصفهان را به خطر انداخته است؛

اصـفـهـان؛ شهری بدون گردشگر !
روابط عمومی نیروی زمینی سـپاه در اطالعیـه ای از تایید 
قطعـی هویت پیکر شـهید حججی خبـر داد و اعـالم کرد: 
مراسم تشـییع این شـهید سـرافراز سـاعت ۱۶ روز شنبه 

۱۱ شـهریور)امروز( در تهران برگزار می شـود.
 روابـط عمومـی نیـروی زمینـی سـپاه در اطالعیـه ای از 
تاییـد قطعـی هویـت پیکـر شـهید سـرافراز مدافـع حرم 
پاسـدار »محسـن حججـی« پـس از انجـام آزمایش های 

DNA خبـر داد.
متن اطالعیـه روابـط عمومی نیـروی زمینی سـپاه به این 

شـرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

با درود فـراوان بـه ارواح مطهر شـهیدان انقالب اسـالمی، 
دفـاع مقـدس و شـهدای مدافـع حـرم و جبهـه مقاومـت 
اسـالمی، بـه آگاهـی ملـت انقالبـی و شـهیدپرور ایـران 
اسـالمی مـی رسـاند پـس از تحویـل پیکـر مطهر شـهید 
مدافـع حـرم پاسـدار محسـن حججـی ، بحمـدا... هویت 

قطعـی پیکـر تایید شـد.
مراسـم تشـییع پیکر مطهر این شـهید واالمقـام در تهران 
و با حضور گسـترده و باشـکوه اقشـار و آحاد مختلف مردم 

قدرشنـــاس و مقامـات 
و شخـصـیـت هــای 
لشـکری و کشـوری، 
سـاعت ۱۶ روز شنبه 

)امـروز ( از میـدان امام 
حسـین)ع( بـه سـمت 

میــدان شهــدا برگـزار 
خواهـد شـد.

زمـان برگزاری سـایر مراسـم 
گرامیداشـت ایـن شـهید 
عزیز نیـز متعاقبـا اعالم 

خواهد شـد.

... و سرانجام آمد توقف فوری جنگ های 
داخلی در دنیای اسالم

2

خبر آخر

با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی در استان اصفهان صورت گرفت؛

بهره برداری از  633 پروژه مخابراتی با 221 میلیارد ریال اعتبار

زنده نگه داشــتن عیدغدیر نه برای این اســت که چراغانی و 
قصیده خوانی و مداحی بشــود؛ اینها خوب اســت، اما مسئله 
این نیست. مســئله این اســت که به ما یاد بدهند چطور باید 
تبعیت کنیم؛ بــه ما یاد بدهند که غدیــر منحصر به آن زمان 
نیســت غدیر در همه اعصار باید باشــد و روشی که حضرت 
 امیر در این حکومت پیش گرفته اســت بایــد روش ملت ها و 

دست اندرکاران باشد.
این روز مبارك از اعیاد بزرگ اسالم بوده و بر حسب نفوس ما 
باالترین عید است ، نکته اش هم این است که این ادامه نبوت 
اســت، ادامه آن معنویت رسول ا... اســت، ادامه آن حکومت 

الهی است. 
امام خمینی )ره(

غدیر 7 تا روز
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اقدام انتحاری در زرقان تکذیب شد
میزان: در پی انتشار برخی شایعات در شبکه های اجتماعی مبنی بر حضور عامل انتحاری 
داعشی در دادسرای شهرستان زرقان، معاون اجتماعی پلیس فارس ضمن تکذیب هرگونه 
عملیات تروریستی گفت موضوع بر سر یک اختالف ملکی و تهدید با مواد محترقه بوده است.

بین الملل

العبادی،آزادسازی کامل 
تلعفر را رسما اعالم کرد

نخســت وزیر عراق آزادســازی کامل اســتان نینوا و 
شهرستان تلعفر را رســما اعالم کرد. به گزارش شبکه 
سومریه، حیدرالعبادی در بیانیه ای اعالم کرد که استان 
نینوا و شهرستان تلعفر، بزرگ ترین شهرستان عراق به 

طور کامل از اشغال داعش آزاد شد.
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در این 
بیانیه تاکید کرده است: تروریست های داعش هر کجا که 
باشند، برای آزادسازی آن منطقه آماده ایم. آنها راهی جز 

مرگ یا تسلیم شدن ندارند.
نیروهای عراقی توانســتند منطقــه العیاضیه، آخرین 
منطقه باقی مانده از شهرستان تلعفر را آزاد کنند و بدین 
ترتیب، استان نینوا از لوث وجود تروریست های داعش 

پاک سازی شد.

 خشم اردوغان
 از دستگاه قضائی آمریکا

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، پس از اقامه 
نماز عید قربان گفت: تصمیم آمریکا درباره بازداشــت 
محافظان امنیتی ترکیه که در درگیری واشنگتن شرکت 

کرده بودند یک رسوایی به حساب می آید.
وی با اشاره به اینکه حکم بازداشــت برای این افراد یک 
رسوایی کامل است اظهار داشت: این حکم کیفیت عدالت 

در آمریکا را نشان داد.
چندی پیش مقامات آمریکایی اعالم کردند در رابطه با 
حمله به معترضان به حضور رییس جمهور ترکیه علیه 
19 نفر از جمله 15 نفر از مقامات امنیتی ترکیه اعالم جرم 
کردند. در ماه »می« همزمان با حضور رجب طیب اردوغان 
در آمریکا گروهی از مخالفان رییس جمهور ترکیه با تجمع 
در برابر سفارت ترکیه در واشنگتن علیه وی شعار دادند که 
با ضرب وشتم محافظان و نیروهای امنیتی همراه اردوغان 

روبه رو شدند.
در حمله فیزیکــی محافظان اردوغان بــه معترضان به 
حضور اردوغان دســت کم 12 نفر از معترضان به شدت 

زخمی شدند.
در بیانیه ای که دفتر دادستانی آمریکا منتشر کرده آمده 
اســت که همه این 19 نفر متهم به توطئــه برای اعمال 

خشونت و افزایش جرم و جنایت هستند.
به نوشته راشاتودی؛ اشــد مجازات برای جرم مذکور 15 
سال زندان است؛ افزون بر این 5 تن از این متهمان به جرم 

حمله با سالح های مرگبار نیز متهم هستند.

به گزارش پایــگاه خبری »النجم الثاقــب« یمن، تالش های 
سیاسی و دیپلماتیک در دنیا به ســمت پایان دادن به جنگ 
علیه یمن جهت گرفته ، اما ایــن تالش ها برای بازنده خواندن 
سعودی ها و اماراتی ها نیست بلکه در راســتای خروج کلی و 

آبرومندانه ائتالف از باتالق یمن است.
عملیات نظامی که ارتش و کمیته های مردمی یمن در جبهه های 
مختلف و به خصوص در عمق خاک عربستان انجام می دهند 
نگرانی شاهزادگان آل سعود را برانگیخته و از سوی دیگر دولت 
آمریکا بسیاری از اختیارات فرماندهی ائتالف ضد یمن را از دولت 
سعودی سلب کرده که شــروع آن با تغییر »احمد عسیری«، 
سخنگوی رسمی ائتالف بود که آن را سخنگوی دروغگو خواند.

بر اســاس اطالعات رســیده عربســتان اســناد زیــادی از 
رشــوه گیری های سازمان ملل در ازای ســاکت شدن در برابر 
تحوالت یمن در اختیار دارد این اسناد پرده از توافق های مهم و 

خطیری بین ائتالف و سازمان ملل برمی دارد.
از همین رو سازمان ملل و شــورای امنیت مجبور هستند که 
بســیاری از حوادث یمن را نادیده بگیرند و هر آنچه از ســوی 
این نهادهای بین المللی اعالم می شود بیشتر شبیه یک قصه 

دراماتیک است تا بخواهد جدی گرفته شود.

»آنتونیو گوترش«، دبیر کل سازمان ملل از تالش ها برای فراهم 
شدن شرایط مناسب ارائه طرح صلح جدید و قوی در یمن خبر 
داد، اما تالش های صلح در یمن شامل پیشنهادها و مذاکراتی 
است که با هدف جلب توجهات و سرپوش گذاشتن بر جرایم 
ائتالف سعودی صورت می گیرد نه برای آرام کردن بحران یمن 
از طریق ارائه طرحی که از لحاظ سیاســی، نظامی و اقتصادی 

مناسب یمن باشد.
با این حال سازمان ملل باید موضع بی طرفانه ای در ازای بحران 
یمن در پیش بگیرد به گونه ای که جریان های سیاســی یمن 
اسماعیل ولد الشیخ، نماینده ســازمان ملل در یمن را یکی از 
ابزارهای دشمن متجاوز می داند که هیچ صالحیتی برای این 

وظیفه خود ندارد و باید با فرد مناسب دیگری عوض شود.
جای تعجب است که به دنبال شکست تالش های ولد الشیخ 
که در 25 آوریل 2015 جانشین جمال بنعمر اهل مغرب شده 
است ما شاهد هیچ تالش واقعی از سوی سازمان ملل برای حل 
بحران یمن نبودیم و این قضیه سوال های زیادی را برای آنهایی 
که پیگیر پرونده یمن هستند مطرح می کند و مهم ترین سوال 
این است که سازمان ملل چه نفعی از ادامه جنگ در یمن می برد.

از ســوی دیگر اماراتی ها تحت فرمان و نظــارت آمریکایی ها 

شبکه ای از بازداشت گاه های ســری را تاسیس کردند که به 
صورت غیرقانونی اداره می شود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس توانسته اسناد وجود دست کم 18 
زندان مخفی در جنوب یمن را پیدا کند که توســط نیروهای 
اماراتی یا نیروهای یمنی تحت آموزش امارات اداره می شود این 
تحقیق بر اساس شهادت زندانیان سابق یا خانواده های برخی 
زندانیان، وکالی فعال در زمینه حقوق بشر و مقامات نظامی 
یمن آماده شده و قابل توجه است که دولت یمن که در هتل های 
ریاض اقامت دارد برخی از این زندان ها را نمی شناسد و اختیاری 

برای دسترسی به دیگر زندان ها هم ندارد.
این خبرگزاری به نقــل از مقامات آمریکایی که خواســتند 
نامشان فاش نشود گفت: نیروهای آمریکایی در امر بازجویی 
از بازداشتی ها در برخی پایگاه ها در یمن مشارکت دارند آنها 
پس از آماده کردن فهرستی از سوال ها برای طرح نزد زندانیان، 
گزارش کار بازجویی را از متحدان اماراتی خود دریافت می کنند.

این منابع آمریکایی تاکید کردند که فرماندهی نظامی آمریکا 
از ادعای شکنجه در این زندان ها باخبر است و پیش تر هم این 
قضیه را بررسی کردند، اما تنها به این امر تاکید کرده که نظامیان 

آمریکایی در جریان وقوع چنین تخلفاتی حاضر نبودند.
از مهم ترین ماموریت امــارات در یمن اجرای طرح تجزیه این 
کشور است چیزی که در دوره استعمار انگلیس نیز وجود داشت. 
امارات همچنین بر اجرای طرح »ب« برای تسلط بر استان های 
جنوبی و مرکز آن متمرکز است تا وضعیت آن را به قبل از جریان 
اشغالگری عربستان بازگرداند؛ آن هم بعد از ناکامی عربستان 
در اجرای طرح »الف« که همان عملیــات طوفان قاطعیت و 

پیامدهای آن بود.
موضع امارات در یمن محدود به تمایل آن برای گسترش سلطه 
و نفوذ به خصوص در مناطق جنوبی این کشور نیست. امارات 
گام هایی عملی برای اشغال یمن برداشته و نیروهای ویژه ای را 
نظیر نیروهای حضرموت و غیره تاسیس کرده تا تسلط خود را 
بر بیشتر خاک یمن گسترش بدهند نه اینکه محدود به بنادر و 

فرودگاه های جنوب این کشور باشند.
در پایان باید گفت کاری که امارات در یمن انجام می دهد جدا و 
خارج از ساختار ائتالف دشمن سعودی است گویی این کشور به 
طور مستقل تحت نظارت آمریکا و انگلیس به یمن تجاوز کرده و 
برنامه ای را به بهانه مبارزه با تروریسم به اجرا گذاشته تا مداخله 
نظامی خود را توجیه و به اختالفات داخلی پایان بدهد و همه این 
ماموریت را زمانی آغاز کرده که نیروهای خود را از یمن خارج 
کرد به خصوص پس از اینکه تابوت های ســربازان امارات را به 

کشورشان منتقل کرد.

يادداشت

سیاست خارجهپارلمان

آنا : عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: هر 
پروژه ای که بخواهد عبور از روحانی را مطرح کند، در 
حقیقت هدفش نه عبور از روحانی بلکه هل دادن رییس 

جمهور به سوی جریان رقیب است.
حجت االسالم مهدی شــیخ افزود: اصالحات جریانی 
ریشــه دار در ایران اســت کــه در دل آن نگرش های 
متفاوتی وجود دارد. راهبرد امروز اصالحات، پیشــبرد 
این پروژه بر مبنای اعتــدال، آرامش و ایجاد وفاق ملی 
اســت و یکی از بهترین گزینه هــای اصالحات برای 
رسیدن به ایده روحانی است. سیاستمدار واقعی به حوزه 
مقدورات توجه می کند و به نظر بنده بزرگان اصالحات 
با محذورات و مقدورات روحانی به خوبی آشناهستند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: امروز برخی 
بی پروا، برای رویارویی با دولت برنامه ریزی می کنند 
و به نظر من دولت روحانی به خوبــی این تهدید برای 
کشور را درک کرده است. جریان اصالحات نباید دست 
از حمایت روحانی بردارد، هر پروژه ای که بخواهد عبور 
از روحانی را مطرح کند، در حقیقت هدفش نه عبور از 
روحانی بلکه هل دادن رییس جمهور به سوی جریان 

رقیب است.

آیت ا... هاشــمی شــاهرودی، رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام در دیــدار نــوری المالکــی، معاون 
رییس جمهوری عراق که در جریان سفر به بغداد صورت 
گرفت، ادعای آمریکا برای مقابله با داعش را کذب دانست 
و آن را را نعــل وارونه آمریکا برای مهــار جریان عمیق 

بیداری اسالمی و تجزیه جهان اسالم ارزیابی کرد.
آیت ا... هاشمی شاهرودی همچنین با تاکید بر هوشیاری 
و همبستگی ملت ها گفت: از دولت های اسالمی انتظار 
می رود که بــا گروه های تکفیــری و توطئه های آمریکا 
ازجملــه فتنه گری های طائفــه ای، قومــی، فرقه ای و 

اختالفات مذهبی مقابله کنند.
نوری المالکی ،معاون رییس جمهوری عراق نیز در دیدار 
با آیت ا... هاشمی شــاهرودی و محسن رضایی، رییس 
و دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از ایفای نقش 
سازنده ایران در شئون مختلف سیاسی و اقتصادی عراق 
تشکر کرد. نوری المالکی، معاون رییس جمهوری عراق 
افزود:مفتخریم که میزبان نخستین سفر عالم برجسته 
جهان تشیع، حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی و هیئت 
همراه به عراق هستیم و امیدواریم این سفر، مایه تحکیم 

روابط راهبردی دو کشور ایران و عراق باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: 

بزرگان اصالحات با محذورات 
روحانی آشنا هستند

ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 داعش نعل وارونه آمریکا 
برای مهار بیداری اسالمی بود

وزير ارتباطات :

روحانی  از تندروی در گفتمان 
اعتدال استقبال نمی کند

سید حسن نصرا...: 

دولت لبنان برای آزادی »شبعا« 
از اشغال اسراییل طرح بدهد

ایلنا : محمدجــواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات در 
نشســت شــورای اداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
تندروی ها ســبب برهم زدن آرامش جامعه و انحراف از 
مسیر وعده های داده شده رییس جمهور و کابینه می شود 
و دولت دوازدهم خود را از تندروی ها دور نگه می دارد. وی 
با اظهار نگرانی از برخی سخنان طرح شده در این نشست 
راجع به کابینه دوازدهم و دسته بندی بین اصالح طلبان 
و اعتدالیون، تصریح کرد: مســیری کــه دولت اعتدال 

انتخاب کرده مهم بوده و افراد حائز اهمیت نیستند.
آذری جهرمی در مورد برخی انتقــادات مبنی بر اینکه 
رییس جمهــور در چینــش کابینه توجه کافــی را به 
اصالح طلبان نداشته است، گفت: رییس جمهور در سال 
92 با گفتمان اعتدال مسیری را به پشتوانه مردم شروع 

و مسئولیت سنگینی را نیز تاکنون عهده دار شده است.
وی ادامه داد: از سال 92تاکنون شاهد برخی تندروی های 
درون و برون گفتمانی اعتدال بوده که به هیچ عنوان مورد 

عالقه و استقبال ایشان نبوده و نخواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم افزود: 
روحانی از مســیری که قول داده عدول نخواهد کرد و با 

هیچ کس و در هرجایگاهی هم تعارف ندارد.

»سید حسن نصرا...« دبیر کل حزب ا... لبنان در مراسم 
»عید دوم آزادسازی« لبنان سخنرانی کرد و این مناسبت 

را گرامی داشت.
دبیر کل حزب ا... لبنان گفت : ما منتظر تصمیم حاکمیتی 
دیگر هســتیم زیرا هنوز بخشــی از خاک لبنان تحت 
اشغال اشغالگران اســراییلی است یعنی مزارع »شبعا« 
و بلندی های »کفرشوبا«. امروز روز عید دوم آزادسازی 
بوده که تکمیل روند عید اول آزادسازی است. ما همین جا 
خواستار طرح آزادسازی مزارع شبعا و بلندهای کفرشوبا 
بر اساس تصمیم حاکمیتی دیگری هستیم. من خواستار 
جنگ با اسراییل نمی شوم بلکه خواستار طراحی طرحی 
کامل برای آزادســازی خــاک لبنــان و بازپس گیری 
حاکمیت خود بر خاک لبنانم و ما در حزب ا... امیدواری 
زیادی داریم که این دستاورد در دوره ریاست میشل عون 

حاصل شود.
وی در ادامه گفت: این آزادسازی، پیامش این است که 
لبنان متکی به مردان و ارتش و مقاومتش است و هر کس 
که در اندیشه تعرض به لبنان باشد و هر دستی که برای 
تجاوز به لبنان دراز شود، باید بداند که این دست قطع و 

چشمش درآورده ]و کور[ خواهد شد.

منابع خبری می گویند  ترامپ، به پیشنهاد پادشاه اردن، سفیر آمریکا در 
»امان« را از سمتش برکنار کرده است. نشریه فارن پالیسی نوشته »ملک 
عبدا... دوم«، پادشاه اردن، قبال  از » اوباما« خواسته بود این دیپلمات را اخراج 
کند، اما اوباما توجهی به این درخواست ها نکرده و از »آلیس ولس« حمایت 
کرده بود. دیپلمات های فعلی و سابق در گفت وگو با فارن پالیسی عنوان 
کرده اند »ملک عبدا...« عمدتا به دلیل مخالفت شدیدش با توافق هسته ای 
اوباما با ایران، روابط نامطلوبی با ولس داشت. پادشاه اردن نیز همانند سران 
بسیاری از کشورهای عربی به هر گونه پیشنهاد دیپلماتیک که می توانست 
تقویت احتمالی نقش ایران در منطقه را به همراه داشته باشد به دیده تردید 
می نگریست.  ملک عبدا... دوم حتی تالش کرده بود سفیر آمریکا را از برخی 
دیدارهایش با ژنرال های آمریکایی در امان حذف کند.کاخ سفید، وزارت 
خارجه آمریکا و سفارت اردن در واشنگتن، همگی از اظهارنظر درباره این 

گزارش فارن پالیسی خودداری کرده اند. 

 سفیر آمریکا
 در اردن اخراج شد

فاکس نیوز مدعی شد وزارت خارجه سومالی نامه ای به سفارت آمریکا در 
این کشور در تاریخ 11 اوت )20 مرداد( ارسال کرده و در آن مدعی شده 
که تروریست های الشــباب کنترل معادن اورانیوم این کشور را در دست 
گرفته و چنانچه آمریکا اقدام نظامی عاجلی انجام ندهد، آنها قصد دارند 
اورانیوم های استخراج شده را به ایران منتقل کنند.فاکس نیوز می گوید این 
نامه برای سفیر آمریکا در سومالی ارسال شده و وزیر خارجه این کشور زیر 
آن را امضا کرده است.در پایان این نامه ضمن تقاضای کمک نظامی از آمریکا 
تصریح شده است هر روز که بدون مداخله نظامی آمریکا به پایان برسد مواد 
بیشتری برای ساخت بمب اتم در اختیار دشمنانش قرار می گیرد!با توجه 
به محتوای نامه به نظر می رسد قصد دولت سومالی از طرح این ادعا مجاب 
کردن آمریکا به مداخله نظامی در این کشور بوده است.فاکس نیوز می گوید 
وزارت خارجه آمریکا در خصوص این نامه اظهارنظری نکرده و خبرنگار آن 

را برای توضیحات بیشتر به دولت سومالی ارجاع داده است.

ادعای مضحک سومالی 
علیه ایران

يادداشت

رهبر معظم  انقالب در پیام حج 1396 تاکید کردند:

 توقف فوری جنگ های داخلی 
در دنیای اسالم

به مناسبت فرارسیدن موسم حج ابراهیمی، حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر انقالب اسالمی پیام مهمی خطاب به حجاج بیت ا... الحرام صادر 
کردند.متن این پیام که صبح روز )پنجشنبه( از سوی حجت االسالم 
والمسلمین قاضی عسکر، نماینده  ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی 
در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد به شرح زیر 

است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
و الحمدهلل رب العالمین و الصاله و الســالم علی سیدنا محمد خاتم 

النبیین و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین.
 خدای بزرگ را سپاس می گویم که امسال نیز سعادت حج گزاری را به 
خیل انبوه مومنان از سراسر جهان عطا فرمود تا از این سرچشمه  گوارا 
و فیاض برخوردار شــوند و در روزها و شب هایی که ساعات مغتنم و 
مبارکش، همچون اکسیری معجزه گر می تواند دل ها را منقلب و جان ها 
را پاکیزه و مزین سازد، در مجاورت خانه  با عظمت خداوند و مواقیت 

عبادت و خشوع و ذکر و تقرب باشند.
 حج، عبادتی پر رازورمز، و بیت شریف، جایگاهی سرشار از برکات الهی 
و مظهر آیات و بینات حضرت حق متعال است. حج می تواند بنده مومن 
و اهل خشوع و تدبر را به مقامات معنوی نائل سازد و از او انسانی واال و 
نورانی بسازد؛ همچنان که می تواند از او عنصری بابصیرت و شجاع و اهل 
اقدام و مجاهدت پدید آورد. هر دو سوی معنوی و سیاسی و فردی و 
اجتماعی در این فریضه بی نظیر، بسی برجسته و نمایان است و جامعه  

مسلمان، امروز به هر دو جنبه بسی نیازمند.
 از سویی، جادوی مادی گرایی، با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته، در 
حال اغواگری و تباه سازی است و از سویی سیاست های نظام سلطه 
در کار فتنه انگیزی و آتش افروزی میان مسلمانان و تبدیل کشورهای 
اسالمی به دوزخ ناامنی و اختالف است. حج می تواند داروی شفابخش 
این هر دو ابتالی عظیم امت اسالمی باشد؛ هم دل ها را از زنگارها پاک 
و به نور تقوا و معرفت منور سازد  و هم چشم ها را روی واقعیت های تلخ 
دنیای اسالم باز کند و عزم ها را برای مقابله با آن راسخ و گام ها را استوار 

و دست ها و ذهن ها را آماده به کار کند.
 امروز دنیای اسالم دچار ناامنی است؛ ناامنی اخالقی و معنوی و ناامنی 
سیاسی. عامل عمده، غفلت ما و هجوم بی رحمانه  دشمنان است. ما در 
برابر هجوم دشمن نابکار به وظیفه  دینی و عقلی خود عمل نکردیم؛ هم 
دآُء َعلَی الُکّفار« را از یاد بردیم، و هم »ُرَحمآُء بَیَنُهم«)1( را. نتیجه  »اَِشّ
آن است که دشمن صهیونیست در قلب جغرافیای جهان اسالم در حال 
فتنه گری است و ما غافل از وظیفه قطعی نجات فلسطین، به جنگ 
داخلی در سوریه و عراق و یمن و لیبی و بحرین، و مواجهه با تروریسم 

در افغانستان و پاکستان و غیره سرگرمیم.
 رؤسای کشورهای اسالمی و نخبگان سیاسی و دینی و فرهنگی در 
دنیای اسالم، وظایف ســنگین بر دوش دارند: وظیفه  ایجاد وحدت 
و برحذر داشتن همگان از ســتیزه گری های قومی و مذهبی؛ وظیفه 
آگاه سازی ملت ها از شیوه های دشمنی و خیانت استکبار و صهیونیسم؛ 
وظیفه تجهیز همگان برای مقابله با دشمن در میدان های گوناگون 
جنگ نرم و سخت؛ وظیفه  متوقف سازی فوری وقایع فاجعه بار در میان 
کشورهای اسالمی که امروز نمونه های تلخ آن همچون حوادث یمن، در 
سراسر جهان مایه  اندوه و اعتراض است؛ وظیفه  دفاع قاطع از اقلیت های 
تحت ستم مسلمان، همچون مظلومان میانمار و غیره؛ و از همه مهم تر 
وظیفه  دفاع از فلسطین و همکاری و همراهی بی چندوچون با ملتی که 
نزدیک به هفتاد سال است برای کشور غصب شده   خود مبارزه می کند.

 اینها وظایف مهمی بر دوش همه  ماست. ملت ها باید آن را از دولت های 
خود مطالبه کنند و نخبگان باید با عزم راسخ و نیت خالص در راه تحقق 
آن بکوشند. این کارها مصداق قطعی نصرت دین خداست که بی شک 
بر طبق وعده  الهی، نصرت خدا را به همراه خواهد داشت.  اینها بخشی 
از درس های حج اســت و امیدوارم آن را فهم و بدان عمل کنیم.  حج 
مقبول برای همه  شما مسئلت می کنم و یاد شهیدان منا و مسجدالحرام 
را گرامی می دارم و علو درجات آنان را از خداوند رحیم و کریم طلب می  

کنم.  والسالم علیکم و رحمه اهلل  - سیدعلی خامنه ای    
هفتم شهریور 1۳9۶ - هفتم ذی الحجه   1۴۳8

ضمن تايید پايبندی ايران به برجام توسط آمانو مطرح شد: 

آژانس، مستمسکی برای ارسال پیام 
سیاسی نیست

فارس: »یوکیا آمانو« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر 
پایبندی کامل ایران به توافق هسته ای را تایید کرد.

بخش های مهم گزارش فصلی آژانس در مورد وضعیت برنامه هسته ای 
ایران، به این شرح است: میزان ذخایر آب سنگین ایران 111 تن است، 
که این رقم پایین تر از سقف 1۳0 تنی تعیین شده در برجام است. این 
رقم در گزارش پیشین 128.2 تن بود. از زمان گزارش پیشین، ایران 

19.1 تن از آب سنگین خود را به خارج از کشور منتقل کرده است.
ایران همچنان غنی سازی خود را در ســطح ۳.۶۷ درصد حفظ کرده 

و همانطور که در برجام ذکر شده بود، از این سطح فراتر نرفته است.
ایران کارخانه آب سنگین را روز 1۷ ژوئن، بعد از یک خاموشی موقت، بار 
دیگر فعال کرده است. میزان ذخایر اورانیوم با غنای پایین 88.۴ کیلوگرم 
است. این رقم پایین تر از سقف ۳00 کیلوگرمی است که در برجام تعیین 
شده بود. میزان اورانیوم غنی شده ایران در گزارش پیشین آژانس ۷9.8 

کیلوگرم بوده است.
بر اســاس توافقی که ســال 2015 میان ایران و گروه موسوم به 5+1 
)آمریکا، روسیه، چین، انگلســتان، فرانسه و آلمان( منعقد شد، ایران 
پذیرفت در قبــال رفع تحریم های مرتبط با هســته ای، فعالیت های 
هسته ای خود را محدود کند. در این توافق، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به عنوان مرجع نظارت بر حسن اجرای تعهدات هسته ای ایران 
تعیین شده است. مدیر کل آژانس بر اساس مصوبه شورای حکام، هر 
سه ماه یک بار، گزارشی در مورد وضعیت برنامه هسته ای ایران منتشر 
می کند. در تمام گزارش های پسابرجامی آژانس، پایبندی کامل ایران 
به این توافق تایید شده است. با این حال، مقامات دولت آمریکا در تالش 
هســتند تا با پیش بردن آژانس به سمت بازرسی از تاسیسات نظامی 
ایران، طرفین توافق را با اختالف مواجه کرده و راه را برای لغو این توافق 
هموار کنند. یک مقام آژانس به خبرگزاری »رویترز« گفت این نهاد اجازه 
نمی دهد از بازرسی ها به عنوان ابزاری برای ارسال پیام سیاسی استفاده 
شود.وی گفت: »قصد نداریم فقط برای ارسال یک پیام سیاسی از یک 

سایت نظامی مانند پارچین بازدید کنیم.«
در همین رابطه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد، طبق 
برجام آژانس درصورت وجود اطالعات معتبر و نگرانی از فعالیت اعالم 
نشده، می تواند به هر سایتی، چه نظامی و چه غیرنظامی، دسترسی 
داشته باشد.این اظهارات با واکنش تند رسانه ها و مراکز نزدیک به دولت 

ترامپ روبه رو شد و از آمانو خواستند آن را تصحیح کند.

ويژه

عربستان، سازمان ملل را تهديد کرد:

اگر کمک نکنید،اسناد رشوه ها را افشا می کنیم

فارس:يک پايگاه خبری يمن خبر داد عربستان سازمان ملل را تهديد کرده در صورت پیدا نشدن راهی برای خروج 
آبرومندانه از يمن اسناد رشوه های اعطايی به اين سازمان را افشا می کند.

کافه سیاست

حزب ا...دیدگاه
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با حکم وزیر ارتباطات؛

مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان منصوب شد

وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات در حکمــی 
»جعفر مطلب زاده« را به 
عنوان مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان 
اصفهان منصــوب کرد. 
در حکم محمــد جواد 
آذری جهرمــی، وزیــر 
ارتباطات خطاب به جعفر 
مطلب زاده آمده است:» 

بنا به پیشنهاد معاون امور دولت، مجلس و استان ها، به موجب این 
حکم جنابعالی را به عنوان مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اســتان اصفهان منصوب می کنم« در این حکم آمده است:»امید 
است به عنوان مدیر ارشد استان، ضمن مشارکت فعال در حوزه های 
مربوطه و هماهنگی و تعامل الزم با اســتاندار، مدیران اســتانی و 
مدیران واحدهای تابعه وزارت متبوع با رعایت اصول قانون مداری، 
اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید در چهارچوب 
شــرح وظایف در انجام امور محوله و خدمت به مردم موفق و موید 
باشید.« پیش از این»تقی شفیعی«  سرپرستی اداره کل ارتباطات و 

فناوری اطالعات استان اصفهان را به عهده داشت.
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات در اســتان ها از سال 88 به 
عنوان نمایندگی عالی بخش حاکمیت ارتباطات و فناوری اطالعات 
با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها، اهداف و سیاست های 
این بخش تشکیل شده است.از جمله اهداف تشکیل این اداره کل، 
حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی 
به مردم در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات، هماهنگی برای رفع 
موانع و مشــکالت احتمالی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
و نظارت و کنترل بر عملکرد شــرکت های خصوصی ارائه دهنده 

خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات استان است.

خبر

کافه  اقتصاد

فوالد ایرانی؛ برخوردار از باالترین استاندارد کیفی جهانی
پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد گفت: تولید فوالد در ایران با استانداردهای 
نوین جهانی مطابقت دارد و به جرأت می توان گفت فوالد تولید ایران از فوالدهای 

بسیار باکیفیت در جهان است.

برای اولین بار در کشور؛

بومی سازی 16 پایه هیدروژنی و 
اتوماسیون صنعتی در فوالد مبارکه 
پروژه بومی سازی و جایگزینی 16 عدد پایه هیدروژنی 
به جای پایه های» HNX« و اتوماســیون صنعتی در 
واحد باکس آنیلینگ نورد سرد شرکت فوالد مبارکه به 
دست کارکنان فوالد  و با مشارکت شرکت های داخلی 

با موفقیت اجرا شد.
مدیر عامل این شرکت با اشاره به اجرای موفقیت آمیز 
این پروژه گفت:بهره برداری از این طرح ساالنه بیش از 
70 هزارتن افزایش ظرفیــت تولید محصوالت ویژه در 

نورد سرد فوالد مبارکه را به دنبال دارد.
بهرام ســبحانی افزود: افتتاح این طــرح، مصداق بارز 
تحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی، قطع وابســتگی و 

گام برداشتن صحیح در مسیر تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه این پروژه بزرگ برای اولین بار در کشور 
انجام شد و ریسک باالیی را نیز به همراه داشت، گفت: 
مدیریت و کارشناســان فوالد مبارکه، با اتکا به دانش 
فنی و خالقیــت خود و با همکاری خــوب پیمانکاران 
و شرکت های سازنده داخلی توانســتند این کار مهم 

را انجام دهند.
 سبحانی گفت: بهره برداری از این پروژه عالوه بر ارتقای 
سطح کمی و کیفی محصوالت این ناحیه، کشور ایران 
را در دســتیابی به یکی دیگر از تکنولوژی های عرصه 
صنعت فوالد رهنمون ســاخته است. وی با بیان اینکه 
عوامل بازدارنده ای برای آغاز ایــن طرح بزرگ پیش 
رو بود، اما راهبردهای کالن کشــور و تجارب مشــابه 
فوالد مبارکه ما برای ادامه راه دلگرم کرد افزود: نتیجه 
حمایت ها و همدلی ها منجر به این شــد که بار دیگر 
دانش فنی کشور و توان تولید کمی و کیفی نورد سرد 
فوالد مبارکه افزایش یابد. ســبحانی اظهار کرد: بومی 
سازی و جایگزینی 16 عدد پایه هیدروژنی،12 کوره و 
اتوماسیون صنعتی و بهره برداری از آنها عالوه بر ارتقای 
دانش فنی، حدود 300 تا 350 هــزار یورو به ازای هر 
مجموعه پایه ، کوره و... برای این شرکت صرفه جویی 

به همراه داشته است.
وی با اشاره به دیگر مزایای اجرای این پروژه افزود: انجام 
این کار در داخل کشور عالوه بر اشتغال زایی و کاهش 
مصرف انرژی، استفاده از مواد مصرفی و کاالی ایرانی 
را نیز به همراه داشته است. مدیرعامل فوالد مبارکه با 
تاکید بر اینکه اجرای این پروژه نماد عینی هماهنگی، 
خودباوری و به معنای»ما می توانیم« است،خاطرنشان 
کرد: این اقدامات می تواند به عنوان یک الگو در کشور 

به کار گرفته شود.

سراییان، مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با گرامیداشت 
هفته دولت و اعیاد قربان و غدیر، از رشــد قابل توجه بخش 
خدمات سخن راند و گفت: هنوز بیست درصد با نورم جهانی 

فاصله داریم. 
وی با اشاره به اهمیت فیبر نوری به عنوان زیرساختی برای 
تحوالت در کشور، آن را جایگزینی برای سیم مسی عنوان 
کرد و بــرای اتصال به فیبر نوری در کمک به توســعه ابعاد 
اقتصادی اعالم آمادگی کرد. ســراییان دســتگاه مخابرات 
استان اصفهان را پیشــرو در ارائه خدمات به مردم دانست 
و از جمله طرح هــای مخابراتی را اکوسیســتم دیجیتال، 
بسترسازی زیرساخت و توسعه باند پهن در حوزه فیبر نوری 
و تلفن همراه، تفکیک ترافیک داخلی از خارجی و توســعه 

زیرساخت دیتا نام برد. 
 کرباســیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی با تجلیل از شهیدان 
رجایی و باهنر، استان اصفهان را در مبارزات انقالبی، ایثار 
و شــهادت پیشــتاز خواند و از افتتاح طرح های متعدد به 
مناســبت هفته دولت در سطح کشــور و به ویژه در استان 
اصفهان ابراز خرســندی کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به شعار 
 IT تولید و اشــتغال بر گســترش خدمــات الکترونیک و

اشــاره کرد و گفت: یکی از برنامه های مهم دولت، توسعه 
دولت الکترونیک اســت که  ابعاد مختلف اشتغال، مبارزه 
 با فســاد و وضوح و شــفافیت معطوف به دولت الکترونیک

 است. 
وی از اختصاص لــوح تقدیر به ســازمان هــای دارایی و 
امور مالیات وگمرک به خاطر پیشــتازی در توسعه دولت 
الکترونیک خبر داد و با اشاره به افزایش درآمد گمرک،  آن را 
حاکی از افزایش صادرات و سهولت در این امر عنوان کرد و 
گفت: آنچه امروز برای ما مطرح شده خزانه داری الکترونیک، 
طرح جامع الکترونیک و گمرک الکترونیک است که باید با 
سرعت بیشتری اجرا شود. وزیر اقتصاد بر تبادل الکترونیکی 
داده ها، توسعه سیستم بانکی و دیگر بخش هایی که باید به 
تبعیت از دولت الکترونیک، توسعه زیرساخت خود را فراهم 

کنند تاکید کرد.
وزیر اقتصاد گفت: فاز دو شــبکه ملی اطالعــات به زودی 
اجرایی می شود که با وجود حجم داده های فراوان در کشور  
مشکالت مربوط به ذخیره سازی با راه اندازی این فاز برطرف 
می شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود از توجه زیاد 

به ارتباطات و توسعه زیرساخت در برنامه ششم خبر داد. 

وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشــیه آیین بهره برداری از 
633 پروژه مخابراتی بیان داشــت: به لحاظ مسئولیتی که 
وزارت اقتصاد برای اقتصاد مقاومتی دارد باید برای رویکرد 
تولید و اشتغال به طور جدی وارد عمل شویم. وی با اذعان 
به اینکه دولت یازدهم در برهه ای فعالیت خود را شروع کرد 
که رشد اقتصادی منفی و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده 
بود که تصمیم گیری اقتصادی و ثبات تضعیف شــود، بیان 
کرد: وابستگی به نفت، تشدید شده بود و تراز خارجی کشور 
نیز منفی بود. از طرفی بدهی های دولت به سیستم بانکی 
کشور معضل دیگری بود که باالخره دولت یازدهم با تالش 
زیاد توانســت قطار را به ریل اصلی برساند و سرانجام تورم 
تک رقمی شد و خوشبختانه تراز تجاری مثبت شود، رشد 
اقتصادی اکنون به بیش از 12 و نیم درصد رسیده و مدیریت 

بدهی های دولت تحقق یافته است. 
وزیر اقتصاد توســعه اشــتغال، رفع بیــکاری، خصوصی 
ســازی و مردمی کردن اقتصــاد را نه صرفا بــرای دیون، 
بلکه برای توســعه اقتصــادی کشــور و بهبود مســتمر 
فضای کســب و کار مفید اعــالم کرد و افــزود: تالش می 
کنیم تا نرخ ســود، کاهش بیشــتری یافته و وابســتگی 
به درآمد نفتــی نیز کم شــود. کرباســیان از افتتاح 303 
پروژه کشــاورزی خبر داد که 70 درصد به واسطه سرمایه 
 گذاری بخش خصوصی و 14 درصد حاصــل منابع بانکی 

بوده است.
 وی گفت هشت پروژه برق با اعتباری بالغ بر 540 میلیارد 
ریال افتتاح شد. همچنین 633 پروژه مخابراتی در راستای 
دولت الکترونیک و زیرســاخت انجام گرفته و 944 پروژه 
مربوط به تولید و اشتغال است. وی در پاسخ به این سوال که 
کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر تورم دارد، بیان داشت: 
برای کاهش تورم باید نرخ سود بانکی را کاهش دهیم زیرا 

سود باال ضد تولید و اشتغال است. 
کرباسیان با اشــاره به دســتور رییس جمهور در خصوص 
تحقق عدالت مالیاتی و ارزش افزوده بیان داشــت: اقدامات 
دولت باید در راستای تقویت بخش خصوصی باشد. ضمن 
آن که اصالح نظام بانکی می تواند به جذب سرمایه گذاری 
خارجی کمــک کند. وی از جذب 8 میلیارد یورو ســرمایه 
خارجی در هفته های اخیر خبر داد که در راســتای توسعه 
تولید و اشتغال موثر است. کرباسیان با تاکید بر فراهم کردن 
زمینه ای برای افزایش قدرت پول ملی، آن را فرصتی برای 
جذب سرمایه های خارجی و بهبود مستمر فضای کسب و 

کار عنوان کرد. 

آیین بهره برداری از 633 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 221 میلیارد ریال در استان اصفهان با 
حضور وزیر اقتصاد و دارایی و هیئت همراه، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، استاندار و جمعی 

از مقامات کشوری و استانی برگزار شد. 

با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی در استان اصفهان صورت گرفت؛

بهره برداری از  633 پروژه مخابراتی با 221 میلیارد ریال اعتبار 

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد خودروهای خود را با مشخصات مندرج در جدول پیوست از طریق مزایده عمومی 
بفروش برساند بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به خرید خودروهای مذکور میباشند دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 1396/6/11 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1396/6/15 به ساختمان مرکزی قدیم 

شرکت گاز استان اصفهان واقع در چهارباغ باال مقابل مجتمع پارک، طبقه اول ، امور قراردادها مراجعه نمایند.
-کد فراخوان: 1498373

-نام و نشانی دستگاه مزایده گزار: اصفهان خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
 مزایده گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان به آدرس
 www.iets.mporg.ir  ، www.nigc-isfahan.ir یا با شماره تلفن های 5- 36271031-031 امور قراردادهای 

شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده
شماره مجوز )2543، 1396(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

قیمت پیشنهادی بدون %9

مالیات بر ارزش افزوده 
به ریال

قیمت پایه به 
ریال

 وضعیت
 شماره گذاری

شماره 
موتور

شماره 
شاسی

شماره انتظامی
نوع 
پالک

مدل نوع خودرو ردیف

136/000/000 قابلیت تبدیل 466486 000173 828 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 1

136/000/000 قابلیت تبدیل 466248 000192 512 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 2

136/000/000 قابلیت تبدیل 466489 000199 994 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 3

136/000/000 قابلیت تبدیل 466225 000178 995 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 4

136/000/000 قابلیت تبدیل 464982 000171 997 الف 19 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 5

136/000/000 قابلیت تبدیل 514982 002565 736 الف 15 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 6

136/000/000 قابلیت تبدیل 512683 003229 833 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 7

136/000/000 قابلیت تبدیل 515225 003826 834 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 8

136/000/000 قابلیت تبدیل 509767 003190 837 الف 13 ایران 13 دولتی 1388 وانت نیسان شوکا 9

289/000/000
---------

----
--------

-----
571 1372

کمرشکن چهار 
محور

10

سکه تمام بهار آزادی
12،060،000 ریال)طرح جدید(

6،490،000 ریالنیم سکه

3،790،000  ریالربع سکه

2،500،000 ریالسکه یک گرمی

1،239،210 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

لیست خودروهای مورد مزایده 96003

شرکت گاز استان اصفهان

ازجمله نشســت های پیرامونی در چهارمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
سیمان، بازار، صادرات، تجهیزات و ماشین آالت و محیط زیست، نشست خبری 
مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
اصفهان با هدف رونمایی از محصول جدید سیمان سپاهان به نام سیمان سفید 

پرتلند و گزارش وضعیت تولید و صادرات سیمان است. 
مهندس محمد اسعدی، مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان در جمع اصحاب 
رسانه با اشاره به مشکالت تولید و رکودی که دامنگیر تولیدکنندگان صنعت 

سیمان شده، گفت: قادر بوده ایم جایگاه خود را حفظ کنیم. 
وی افزود: بعد از آب، ســیمان پرمصرف ترین کاالســت که با ظرفیت تولید 
ســاالنه 850 میلیون تن، مصرف داخلی 50 میلیون تــن  و صادرات بین 17 
تا 20 میلیون تــن، با حدود 7 تــا 8 میلیون تن مازاد تولید مواجه هســتیم. 
اســعدی با اشــاره به انواع بتن و کاربردهای آنها، از ایجاد بازار برای ســازه 
های بتنی به جای ســازه های فلزی در ســاختمان خبــر داد که موجب باال 
رفتن مصرف سیمان می شــود و خاطرنشــان کرد: برای کاربرد بیشتر باید 
مصارف جدید مثل مبلمان شــهری و محصوالت جدیدی با کیفیت مطلوب 
 تولید کنیم که در این راســتا، ارتباط علمی بین دانشــگاه و صنعت می تواند

 موثر باشد. 
مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان، مســائل زیست محیطی را از مباحث مهم 
و دغدغه های اصلی کشور عنوان کرد و با اذعان به اینکه صنعت سیمان جزو 
صنایع آالینده محسوب می شود، از نصب مدرن ترین فیلترها با هدف کاهش 
آالیندگی در سیمان ســپاهان خبر داد. وی تاکید کرد: باید از تهدیدها برای 
تبدیل آنها به فرصت اســتفاده کنیم و با تغییر نگــرش در نوع انرژی مصرفی 
و اســتفاده از تکنولوژی های جدید مــی توان با تمهیداتی برای اســتفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر گام برداشــت. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر 
تقویت اســتراتژی های صادرات و فراهم کردن تسهیالتی برای این امر تاکید 
کرد و موانع بزرگ در صادرات را مربوط به حمل و نقل و نامناسب بودن شرایط 

بنادر اعالم کرد. 
اسعدی اظهار کرد: اگر دولت بتواند یارانه ای برای تخفیف در حمل و نقل و به 
ویژه برای توسعه راه آهن گام بردارد، کمک بزرگی به صادرات می شود. ضمن 

آنکه راه آهن از نظر ظرفیت حمل، حجم باالیــی از کاال با حداقل آالیندگی، 
خطرات و هزینه کمتر در مقابل حمل با کشتی و کامیون برخوردار است؛ البته 
دولت باید مسائل بنادر و کشــتیرانی را حل کند. وی دیگر موانع صادراتی را 
مربوط به دیپلماسی صادرات و سیاست های اقتصادی امور خارجه که باید مورد 

توجه قرار گیرد، مربوط دانست.
 اسعدی با بیان اینکه صادرات به عراق از بازارهای خوب این صنعت بوده است 
و از 18 میلیون تن صادرات 11 میلیون تن سیمان به این کشور صادر می شده، 
ابراز کرد: به لحاظ تعرفه های ســنگینی که در عراق وضع شــده است، فعال 
صادرات به این کشور متوقف شده؛ بنابراین باید برنامه ریزی دیگری از جمله 
بازسازی و مشارکت در ساخت کارخانجات در کشورهای دیگر به ویژه عراق و 

در آینده ای نزدیک در سوریه انجام شود. 
وی گفت: برای جبران این معضل به صادرات یک ماده واسط در تولید سیمان به 
نام کلینر پرداخته ایم که صادرات آن آسان تر از سیمان است. مهندس اسعدی 
به رونمایی از محصول جدید سیمان ســپاهان با نام سیمان سفید پرتلند در 
چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان اشاره کرد و از تالش و تعامل با 
عراق برای صادرات مجدد و دیگر کشورها خبر داد ضمن آنکه ارزیابی خود از 

آینده سیمان را مثبت اعالم کرد. 

نایب رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: امروزه بحث تجارت الکترونیک، تلنگری 
بر جامعه اصناف اســت و باید براســاس نیاز جامعه تغییر و به روز شوند. محمد 
علی انصاری پور در نشســت خبــری همایش»امروز دیروز نیســت« با رویکرد 
نقش آفرینی تبلیغات در جذب مشــتری که با همــکاری اتحادیه کانون های 
آگهی تبلیغات و اتــاق اصناف برگزار خواهد شــد، اظهار داشــت: پیش از این 
مدیریت اصناف در بخش آموزش حلقه مفقودی داشــت با این وجود اکنون در 
مدیریت جدید روی موضوع آموزش زمان صرف شــده و هزینه می شود.وی با 
اشاره به اینکه متاســفانه در ادوار گذشــته بحث آموزش اصناف رها شده بود، 
 افزود: پیش از این کسبه درگیر مســائل جزء بودند همچنین فرصت الزم برای

 بــه روز رســانی و آمــوزش بــرای آنهــا فراهــم نشــده بود.رییــس مرکز 
آمــوزش اتــاق اصنــاف تاکیــد کــرد: امــروزه بحــث تجــارت الکترونیک 
 تلنگری بر جامعه اصناف اســت و باید براســاس نیــاز جامعه تغییــر و به روز 
شوند.وی اعالم آمادگی کرد: اتاق اصناف اصفهان برای تغییر جامعه اصناف و به 
روزرسانی آنها وقت گذاشته و در این خصوص حمایت های الزم را انجام می دهد.

سید مسعود رجایی، دبیر اجرایی همایش »امروز، دیروز نیست« با بیان اینکه دلیل 
تمام رکود اقتصادی از محیط کالن نیســت، اظهار داشت: زمانی که رقابت های 
ناسالم ایجاد می شود، یک رسته شغلی کم کم گوشه گیر خواهد شد، همچنین 

به دلیل ساختار فرهنگی، مدل خرید و هیجان شاهد رکود در اصناف هستیم.

اصناف
نایب رییس اتاق اصناف اصفهان:

تجارت الکترونیک، تلنگری بر جامعه اصناف است

فرزانه افسرطه

                          مهدی زرگر/ زاینده رود

)نوبت دوم(

دیپلماسی صادرات و سیاست های اقتصادی امور خارجه کمکی برای خروج از رکود؛

سیمان سفید پرتلند؛ محصول جدید سیمان سپاهان 
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طنین سکوت رونمایی می شود
کتاب»طنین سکوت«که در قالب پژوهشی جامع در باب ازدواج کودکان در ایران تالیف شده، 
با حضور نویسنده و پژوهشگر »کامیل احمدی« روز دوشنبه۱۳شهریور، ساعت۱۸ازسوی 

موسسه فرهنگی هنری پیدایش)رویش دیگر(رونمایی می شود.

در شهر

از 12تا29شهریور؛

 اولین کمدی ترسناک
 به روی صحنه می رود

 نمایش کمدی »قجر الجدید« به نویسندگی و کارگردانی رامین سامانی، 
از ۱۲ تا ۲۹ شهریور ماه در فرهنگسرای کوثر اصفهان روی صحنه می رود. 
کارگردان این نمایش در مورد جزئیات آن گفت: »قجر الجدید« اولین 

کمدی ترسناکی است که در اصفهان روی صحنه می رود.
رامین سامانی تصریح کرد: خالصه داستان نمایش از این قرار است که 
در تنها خانواده بازمانده از خانــدان قاجار، دختری زندگی می کند که 
در فضای بسیار بسته با قوانینی بســیار سخت و پیچیده بزرگ شده و 
حاال یک شرط برای ازدواج او وجود دارد؛ آن هم اینکه داماد باید قجری 
باشد... وی افزود: بهترین بازیگران و عوامل اصفهان جمع شده و در این 
کار با ما همکاری کردند. طراحی صحنه به عهده هاشم شمس است، 
مونس پور فاتحیان گریم را بر عهده داشته و معین زارع به عنوان طراح 
پوستر و محمد اشتری برای ســاخت تیزر ما را یاری کرده اند. عالقه 
 مندان برای دیدن این کمدی ترسناک می توانند با تهیه بلیت از سایت
 gisheh۸.com روزهای ۱۲ تا ۲۹ شهریور ماه رأس ساعت ۲۰:۰۰ به 
فرهنگسرای کوثر واقع در خیابان جی، خیابان مسجد علی مراجعه کنند.

تئاتر

اعضای جدید شورای فیلم بلند 
ویدئویی اصفهان معرفی شدند

به نقــل از  روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان اصفهان، با حکم مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان اعضای جدید شــورای فیلم 
 بلنــد اســتان اصفهــان به مــدت یک ســال معرفی

 شدند. 
بر اســاس احکام صادر شــده، پرویز طاهری، به عنوان 
نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در این شــورا حضور خواهد داشــت و رضا دهقانی، به 
عنوان دبیر و عضو شــورا بــه همراه مرجــان ریاحی، 
غالمرضــا مهیمن، هوشــنگ جمشــیدیان، غالمرضا 
آب آب و سید محمد طباطبایی، به عنوان اعضای جدید 
 شــورای فیلم بلند ویدئویی اســتان اصفهان منصوب

 شدند.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان خبرداد:

 اهدای ۱۳۵نسخه کتاب
توسط انتشارات ماهی

سرپرســت کتابخانه های اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه با توجه به اهدای کتاب توسط ناشران مختلف به 
کتابخانه های اصفهان،  شاهد روند خوبی در زمینه اهدای 
کتاب در استان هستیم، اظهار داشت: در ماه های گذشته 
انتشارات ماهی که در زمینه نشر ادبیات داستانی فعالیت 
دارد، تعداد ۱۳۵ نسخه کتاب به کتابخانه الغدیر اهدا کرد 
که ارزش تقریبی این مجموعه یک میلیون و پانصد هزار 

تومان بوده است.
امیرهالکویی افزود: همچنیــن ۵۶ جلد کتاب به ارزش 
شش میلیون و ۷۳۳ هزار ریال توســط انتشارات نسل 
و ۵۶ جلد کتاب به ارزش دو میلیــون و ۳۹۵ هزار ریال 
از طرف انتشــارات بین المللی حافــظ، دنیای کتاب و 
چکاوک به کتابخانه عمومی شهرســتان خمینی شهر 
اهدا شــده اســت. وی تاکید کرد: به تازگی انتشارات 
به نشــر نیز دو هزارعنوان کتاب بــه ارزش ریالی حدود 
 ۱۵ میلیون ریال بــه کتابخانه فردوســی علویجه اهدا 

کرده است.
سرپرست کتابخانه های اســتان اصفهان با بیان اینکه 
کتابخانه فردوســی علویجه یکی از کتابخانه های فعال 
در زمینه جذب کتاب اســت، ادامه داد: با پیگیری های 
صورت گرفته از سال پیش تاکنون بیش از ۱۰ هزار جلد 
 کتاب از انتشــارات مختلف به این کتابخانه اهدا شــده

 است.

اینستاگردی

تیپ جدید مجری خندوانه را ببینید
 رامبد جــوان مجری مشــهور خندوانــه، پرمخاطب ترین برنامه 
تلویزیونی که در هر قســمت با چهره های سرشــناس ســینما، 
تلویزیون، ورزش، سیاســت و مانند آن در مورد خنده و شــادی 
گفت وگو می کند، در صفحه اینستاگرامش تصویری متفاوت از خود 

را به اشتراک گذاشت.
 تصاویری که جوان در اینستاگرام خود منتشر می کند را طراحان 
مختلف برای او ارســال می کنند و وی هر از چند گاهی آنها را در 
صفحه اینستاگرامش منتشر می کند. در تصویر زیر خواهید دید که 

وی »ابو رامبد« شده است.
رامبد جوان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

»ممنونم بابت عکس های زیبایی که ارسال می کنید.«

جانشـین مدیـرکل اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
اصفهـان، از کسـب رتبـه برتـر ایـن اداره کل، در راسـتای 
برگزاری منظـم کارگروه توسـعه مدیریـت در بیـن ادارات 

کل اسـتان ها خبـر داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان اصفهـان، حجت االسـالم و المسـلمین 
رمضانعلی معتمـدی جانشـین مدیرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان اصفهان با اعالم این خبر گفـت: در نیمه 
دوم سـال ۹٤ وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی دسـتور 
تشـکیل کارگـروه توسـعه مدیریت را بـه اسـتان ها ابالغ 
کرد؛ بـر این اسـاس اسـتان اصفهـان در سـال ۹٤ و ۹۵ 

ایـن کارگـروه را تشـکیل داد.
وی افـزود: رییـس کارگروه توسـعه مدیریـت، مدیرکل 
و دبیـر کارگـروه معـاون اداری مالـی و تعـدادی از 
مسـئوالن اداره کل، اعضـای آن هسـتند و جلسـات 

ماهانـه آن بـه صـورت منظـم تشـکیل شـده اسـت.
معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه ذیل ایـن کارگـروه، 

۶ گـروه  شـامل صیانـت از حقوق مـردم، اسـتقرار نظام 
جامع مدیریـت عملکرد، مهندسـی نقش و سـاختار دولت، خدمـات عمومی در 
فضای رقابتـی، مدیریت سـرمایه انسـانی، دولـت الکترونیک و هوشمندسـازی 
اداری تشـکیل شـده و گروه ها نیـز به صـورت منظم تشـکیل جلسـه می دهند، 
خاطرنشـان کـرد: در سـال ۹۵ هـم جلسـات گروه هـا و هـم کارگـروه توسـعه 
مدیریت مسـتمر برگزار شـده و بر همین اسـاس گزارشـات مصوبـات و اقدامات 

صـورت گرفتـه و مسـتندات آن به صورت منظم ارسـال شـده اسـت.
حجت االسـالم معتمدی با اشـاره به اینکه پـس از ارزیابی صورت گرفته توسـط 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان به 
عنـوان »واحـد برتـر اسـتانی« در تحقـق اهـداف مربـوط بـه تشـکیل کارگروه 
توسـعه مدیریـت و برگـزاری منظـم جلسـات گروه هـای تخصصـی آن در بیـن 
ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان های کشـور انتخاب شـده، تصریح 
کرد: بر این اسـاس توسـط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی، از اداره کل فرهنگ 

و ارشـاد اسـالمی اسـتان اصفهان تجلیـل و تقدیـر به عمـل آمد.
وی بـا تبریک کسـب ایـن رتبـه برتـر بـه همـه کارکنـان اداره کل اظهـار کرد: 

در سـال ۹۶ نیز بـه صـورت مسـتمر و منظـم جلسـات ایـن کارگـروه را برگزار 
کردیم تا بتوانیم از تجربه سـال ۹۵ اسـتفاده کرده و سیسـتم اداره کل را مطابق 
اسـتانداردها و مباحـث مدیریتـی و ضوابـط اداره کنیـم کـه ایـن مسـئله تاثیر 
بسـیار مطلوبی بر بهبود وضعیـت اداری و سـاماندهی بخش هـای مختلف اداره 

کل داشـته است.
حجت االسـالم و المسـلمین معتمدی تاکید کرد: کسـب رتبه برتر در تشـکیل 
کارگروه توسـعه مدیریت، حاصل فعالیت دسـته جمعـی بوده؛ برگـزاری منظم 
جلسـات، حضـور اعضـا و اسـتفاده از نظـرات آنهـا بـر اسـاس ضوابـط و آییـن 

نامه هـای اجرایـی، توانسـته ایـن مقـام را به اسـتان اختصـاص دهد.
خاطرنشـان می شـود چهـارم شـهریور همزمـان بـا روز کارمنـد، سـید عبـاس 
صالحـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا اهـدای لـوح سـپاس از مدیـرکل 
 فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان اصفهـان به عنـوان واحد برتـر اسـتانی تقدیر

 نمود.

توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان صورت گرفت؛

کسب رتبه برتر برگزاري منظم کارگروه توسعه 
مدیریت در بین ادارات کل استان ها

تحدید حدود اختصاصی
6/164 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 137 فرعی از 39 اصلی واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام جالل قدیری فرزند جعفرقلی در 
جریان ثبت است و رای شماره 139560302027008224 مورخه 1395/7/1 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 قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/7/18 روز سه شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت 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 این منطقه ثبتــی 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:17568 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/165 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 8 فرعی از 5829  اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام امیرحسین جانقربان فرزند رمضانعلی 
در جریان ثبت است و رای شــماره 139560302027016544 مورخه 1395/12/9 
از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت 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 1396/7/22 روز شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتــی 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:17569 هادیزاده 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/222 چون خانــم فخری کالنی پور فرزند حســین مالک یکدانگ و نیم مشــاع از 
ششدانگ پالک 15190/5433واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده  مدعی شده که سند مالکیت یکدانگ و 
نیم مشاع از پالک مزبور به شماره الکترونیک 139520302027002406 بنام متقاضی 
ثبت و سند به شماره چاپی 94/129026 ج صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند صداق 
شماره 55797 مورخه 62/08/22 دفتر 99 اصفهان به نامبرده انتقال شده و اعالم نموده 
که سند بعلت جابجائی مفقود شــده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 
17977 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )208 کلمه، 2 کادر(

تبصره 3 ماده 120
6/223 شماره: 96/2027018744 - 96/6/7 چون آقای اسداله عزیزی دهاقانی فرزند 
ابراهیم ازوراث مرحوم ابراهیم عزیزی دهاقانی به موجب گواهی حصر وارثت شــماره 
1782- 86/04/25 شــعبه 1 حصر وارثت اصفهان و 4202- 1393/08/18 شعبه 10 
حقوقی اصفهان و فرم 19 مالیاتی به شماره 2013/38065- 84/11/6 اصفهان نسبت 
به سهم االرث خود از دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با تسلیم درخواست 
سند مالکیت مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 15190/6312 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که در صفحه 242 دفتر 259 خوراسگان به نام متوفی تسلیم گردیده و 
به موجب انتقال قهری به نامبرده انتقال و اعالم داشته که سند مالکیت مورث نزد آقای 
محمود عزیزی فرزند عزیزاله احدی از ورثه می باشد که طی شماره 20270164082- 
96/05/24 اخطار گردیده ولی در مدت مقرر سند مالکیت را به وارث یا اداره ثبت اسناد 
ارائه ننموده اند که مهلت مقرر ده روز انقضا یافته لذا درخواست صدور سند نسبت به سهم 
االرث خود را نموده اند طبق تبصره سه اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود و چنانچه در مهلت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی نرسد و یا 
بدون مجوز قانونی ظرف مهلت مقرر سند مالکیت را ارائه ننماید با رعایت کلیه مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 18111 هایزاده رییس ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان )219 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/235 در خصوص پرونده کالســه 960667 خواهان امین معینی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت سیف اله قرهســتانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/7/22 ساعت 9 صبح تعیین گردیده اســت 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 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 17367 شعبه ششم شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان)مجتمع 

شماره یک()114 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/236 در خصــوص پرونده کالســه 960399 ش 11 خواهــان محمدعلی عابدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهــدی وزیریه لنجانی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 96/07/24  ســاعت 12تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:17356 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو()108 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9610100353503447 شــماره  ابالغنامــه:  6 شــماره  /239
9609980362600444 شماره بایگانی شعبه: 961135 محاکم کیفری دو دادگستری 
شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست شــماره 961135 برای محمدرضا قانع 
که متهم اســت به توهین عنوان رسیدگی به موضوع به این شــعبه  و وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/7/23 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت. با عنایــت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مــواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقــت مقرر در دادگاه حاضــر گردد. بدیهی 
اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
 م الف: 17373 شــعبه 109 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان )109 جزایی ســابق(

)123 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9610106796301029 شــماره  ابالغنامــه:  6 شــماره  /240
9609986796300633 شماره بایگانی شــعبه: 960634 در خصوص پرونده کالسه 

960634 ش 33 خواهان فرشید عباس حسینی دینانی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت 
محمود میرزایی، پیام اسالم پور، یداله اسالم پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی در روز 
چهارشنبه 1396/07/26 ساعت 11 صبح 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 شعبه واقع در اصفهان چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف 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:17350 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو()129 کلمه، یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

شــماره   96101067945000581 ابالغنامــه: شــماره   6 /241
پرونده:9509986794500733 شماره بایگانی شعبه:950734 ابالغ شونده حقیقی: 
مهرداد قاسمی فرزند غالمعلی به نشانی مجهول المکان ، تاریخ حضور:1396/07/29  
شنبه ساعت: 16:30 محل حضور: اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبه روی 
مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 در خصوص دعوی سیدمهدی حسینی به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از 
دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به 
صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به 
ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه 
جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، 
به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 
قضایی به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:17330 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک()158 کلمه، دو کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9610106836904242 شــماره  ابالغنامــه:  6 شــماره  /242
9509986836900842 شماره بایگانی شــعبه: 950954 خواهان آقای رضا صادقی 
فرزند محمدحســین دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم مریم یوســف زاده فرزند 
ماشااله به خواسته صدور گواهی عدم امکان ســازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه 
خانواده اصفهان ارجاع و به کالســه بایگانی پرونده ثبت گردیــده و ظرف مدت یک 
هفته داور خود را تعیین و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و داور خــود را معرفی نماید. 
 م الف: 17366 شــعبه 9 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(

)143 کلمه، دو کادر(
اخطار اجرایی

6/246 مشــخصات محکوم علیه:1- نام:آرش نام خانوادگی:مظفــری نام پدر:الهیار 
شغل:آزاد نشانی محل اقامت:مجهول المکان 2-نام:بابک نام خانوادگی:عاشوری نام 
پدر:رمضان شغل:آزاد نشانی محل اقامت: رشت، خیابان استقامت مشخصات محکوم 
له: نام: مرتضی نام خانوادگی:توکلی نام پدر:احمد شغل:فرهنگی نشانی محل اقامت: 
آران و بیدگل، امامزاده قاسم، کوچه پشت 6دستگاهی بنیاد شهید. محکوم به: به موجب 
رای شماره 70 تاریخ 95/12/01 حوزه 2 شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
در وجه یک فقره چک به شماره253625- 94/04/20 عهده بانک ملی رضوان شهر 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و هزینه دادرسی در 
حق آقای مرتضی توکلی. رای صادره غیابی است. هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده 
محکوم علیه است)تضامنی(. ماده 34 قانون اجرای احکام:همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید. م الف: 5/2/96/407 مسئول دبیرخانه شورای حل اختالف آران و 

بیدگل،عباس اربابی)219 کلمه، دو کادر(
ابالغ رای

6/247 به تاریخ 95/07/04 در وقت فوق جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف آران و 
بیدگل به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است پرونده شماره و ردیف 2/126/95 تحت 
نظر قراردارد با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح: 
رأی شورا در خصوص دعوی آقای حمید بهداروند فرزند کاظم به طرفیت آقایان 1- علی 
امینی فرزند ذوالفقار 2- علی اصغر سراج پور شوشتری فرزند محمدحسین خواسته:الزام 
به استرداد یک فقره چک به شماره 28427 مبلغ شــصت و هفت میلیون ریال بانک 
صادرات به انضمام هزینه دادرســی با این خالصه شــرح فی ما بین خواهان و خوانده 
ردیف اول یک معامل در محل اقامت خواهان صورت می گیرد خوانده ردیف اول بدون 
خط خوردگی یک فقره چک با مشخصات فوق دریافت می دارد ولیکن به لحاظ توافق 
بعدی قرار بر استرداد گرداندن می شود در تبدیل یک فقره چک بر همان مبلغ به عهده 
ی بانک قرض الحسنه مهر دریافت می دارد ولیکن بر استرداد چک ارسالی به گذشت 
6سال خوانده ردیف اول استرداد آن استنکاف نموده است و نقش خوانده ی ردیف دوم 
به عنوان واسطه ضامن استرداد چک می باشــد که طی الیحه اعالم کرده است چک 
تحویل وی نشده است تا بتواند آن را مســترد کند و خوانده ی ردیف اول طبق الیحه 
شماره 106- 95/05/24 صرفا به لحاظ محل اقامت خود به صالحیت شورا ایراد نموده 
که این به جهت اقامت خوانده ردیف دوم که در این حوزه قضایی می باشد و نیز به لحاظ 
محل وقوق توافق به استرداد)که در این حوزه می باشد( مستند به مواد 16 و 13 از قانون 
آیین دادرسی مدنی این ایراد مردود و صالحیت این شورا ثابت می باشد علی ایحال نظر 
به اینکه خواهان گواه خود را در خصوص موضوع به شبه موقر که وی به شرح محتویات 
شهادت داده است خوانده ردیف دوم طی الیحه شماره 100- 95/05/19 ضمن تایید 
موضوع اختالف به شرح فوق اعالم کرده است. چکی از خوانده ردیف اول تحویل وی 
نشده است تا ایشان استرداد بکند و خوانده ردیف اول صرفا به صالحیت شورا ایراد کرده 
و در مقابل دعوا هیچ دفاعی به عمل نیاورده اســت لذا بنابر دالیل فوق الذکر)شهادت 
گواه و تایید خوانده ردیف دوم( دفاع خوانده ردیف اول علی رغم اطالع از دعوا به عنوان 
امارات قضایی دعوای خواهان وارد تشخیص می گردد و مستند به مواد10، 219 و 223 
از قانون مدنی و 1257، 1258، 1321 و 1324 از همان قانــون و 198، 502 و 515 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول بر استرداد الشه یک 
فقره چک به شماره 28427 به مبلغ شصت و هفت میلیون ریال بر عهده بانک صادرات 
از حســاب جاری خواهان به مبلغ خواهان به انضمام پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
خواهان صادر و اعالم می گردد. در مورد دعوای مورد اشــاره به طرفیت خوانده ردیف 
دوم به لحاظ اینکه نقش وی واسطه بوده و تعهد داشته در صورت تحویل چک از خوانده 
ردیف اول آن را تحویل دهد که برحسب انکار خوانده و عدم ادعای خوانده ردیف اول 
مبنی بر تحویل چک به ایشان که دعوا به ایشان توجهی ندارد و تعهد بر خوانده ردیف 
دوم مستقر نشده است. لذا به استناد تبصره 4 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم صادر و اعالم می گردد آراء صادره ظرف 
مدت بیســت روز از ابالغ قابل اعتراض در محاکم حقوقی این شهرستان می باشد. م 
 الف: 5/2/96/307 قاضی شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل

)572 کلمه، 6 کادر(
حصر وراثت

6/248 آقای علیرضا عصاری آرانی دارای شناسنامه شماره 437 به شرح دادخواست به 
کالسه 462/96/ ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان آقاماشااله عصاری آرانی بشناســنامه 5474 در تاریخ 1395/01/31 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به علی 
عصاری آرانی به ش ش 452، محمد عصاری آرانی به ش ش618، عباس عصاری آرانی 
به ش ش 68، علیرضا عصاری آرانی به ش ش437 فرزندان پسر آن مرحوم، فروزنده 
عصاری آرانی به ش ش68، ربابه عصاری آرانی به ش ش 11125، رخشنده عصاری 
آرانی به ش ش315، فاطمه عصاری آرانی به ش ش 47 فرزندان دختر آن مرحوم والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت، یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5/2/96/405 

رییس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل)170 کلمه، دو کادر(
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ویژه 

 مایکروســافت، گالیدری ســاخته کــه بــدون موتــور و با اســتفاده از 
هوش مصنوعی پرواز می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی ای تک، شرکت مایکروسافت مجموعه 
پروازهای آزمایشی یک گالیدر مینیاتوری خودکار را تمام کرده است. این 

گالیدر قادر است بدون موتور یا کنترل از راه دور پرواز کند.
به عبارت دیگر گالیدر بــا تکیه بر نوعی از موج های هــوا در ارتفاع کم، در 

آسمان می ماند که در حقیقت تقلیدی از رفتار پرندگان است.
در این گالیدر از هوش مصنوعی استفاده شده است. به عبارت دیگر اطالعات 
درباره محیط نیز به وسیله سیستم های موجود در دستگاه جذب می شوند 
 و براســاس آنها اعمالی صورت می گیرد تا هواپیما در آسمان به پرواز ادامه 

دهد.
این هواپیما حدود 1۶ فوت عرض و 12/5پوند وزن دارد و همچنین با باتری 

کار می کند.
 هواپیمای مایکروسافت در صحرای ایالت نوادا آزمایش شده است.

با هوش مصنوعی؛

 مایکروسافت، گالیدر بدون موتور 
ساخت

فیلیپس، از تلویزیون کوانتوم دات 
رونمایی کرد

یک شــرکت تولیدکننده دســتگاه های الکترونیکی، تلویزیونی با فناوری 
کوانتوم دات در نمایشگاه IFA رونمایی کرده اســت. با کمک این فناوری 
رنگ ها درخشان تر می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، 
شرکت فیلیپس از یک تلویزیون کوانتوم دات در نمایشگاه IFA رونمایی کرده 
است.این فناوری تصویر درخشان تر و واضح تری ازتلویزیون های ال سی دی 
معمولی می سازد؛ جالب آنکه تاکنون فقط سامسونگ به فناوری کوانتوم دات 

دسترسی داشته است.
تلویزیون کوانتوم دات فیلیپس ۸۶۰2 نــام دارد و در ابعاد 55 و 5۶ اینچی 
عرضه می شــود. همچنین دســتگاه عالوه بر این فناوری شــامل سیستم 

Ambilight است که رنگ ها را به دیوارهای پشت دستگاه نیز می تاباند.
فناوری کوانتوم دات با کمک کریستال های ریز، نور را به هرگونه نمایشگر 
ال سی دی منتقل می کند. برخالف تلویزیون های او ال ای دی که رنگ های 
تیره تری نسبت به ال سی دی ها دارند، کوانتوم دات تصاویر درخشان تری 

خلق می کند.

 طــرح اولیــه ســاخت مدرســه حافــظ محیــط زیســتی در کپنهاگن 
 ارائه شــده که در نمــای خارجــی آن 12 هــزار پنل خورشــیدی نصب 

می شود.
 شــرکت دانمارکــی C.F. Møller Architects طــرح اولیه  مدرســه 
بین المللی کپنهاگن با توجه به حفظ محیط زیست ارائه  کرده است که نمای 
خارجی آن به طور کامل با پنل های خورشیدی پوشیده شده و می تواند بیش 

از 5۰ درصد الکتریسیته مورد نیاز بنا را تامین کند.
این مدرسه ویژگی های سبز جالب دیگری نیز دارد مانند سیستم جمع آوری 
آب باران و سیســتم تهویه. بنای مذکور در  نزدیکی بندری ساخته شده که 

بخش اعظم ساختمان های آن در حال بازسازی است.
همچنین از 12 هزار پنل خورشیدی در نمای خارجی آن استفاده شده  که 

مساحت آن بالغ بر ۶۰۴۸ مترمربع است. 
عالوه بر سیستم جمع آوری آب باران، پنجره هایی با قابلیت حفظ انرژی و 

چراغ های ال ای دی در ساختمان به کار رفته است.

علم پژوهی

تشخیص یک دقیقه ای فراموشی با بازی واقعیت مجازی
محققان دانشگاه کالج لندن، نوعی  بازی واقعیت مجازی ساخته اند که ظرف یک دقیقه نشانه های 
اولیه فراموشــی را ردیابی می کند. این برنامه می تواند کاهش توانایی جهت یابی در افراد را 

شناسایی کند که یکی از نشانه های اولیه بروز این بیماری است.

با ۱۲ هزار پنل؛

 مدرسه خورشیدی در دانمارک ساخته 
می شود

ســاخت اوریگامی پیچیدگی های خودش را دارد. به 
همین خاطر خیلی ها همچنان شیرینی تا کردن کاغذها 
را از خود محروم کرده اند. اگر از این دسته افراد هستید، 
نگران چیزی نباشید؛ چون اســتودیو آموالی با عنوان 
»تا به تا« سعی کرده اســت تجربه ای به مراتب ساده و 
 به روزتر از این ســرگرمی قدیمی را به بازیکن ها هدیه 

دهد.
ایده »تا به تا« از خودش نیست. پیشتر عنوانی مشابه با 
نام Paperama به انتشار رسیده بود که مکانیزم هایی 

همانند ساخته آموالی داشت.
در هر مرحله از تا به تا یک اوریگامی به بازیکن نشــان 
داده شــده و بازیکن باید با انجام تغییراتی روی کاغذ، 
چیزی که می بیند را بســازد. برای تا کــردن برگه هم 
کار چندان ســختی پیــش رو ندارید؛ کافی اســت با 
 انگشــت خود لبه ای از کاغذ را گرفته و به قسمتی که 

می خواهید ببرید. خوشبختانه بازی به خوبی به حرکات 
 دست واکنش نشان داده و شــاهد هیچ گونه تاخیری 

نیستیم.
این نکتــه را اضافه کنیم کــه در هر مرحلــه تنها می 
توانید چنــد بار کاغذ را تا کنید. ســاده تــر بگوییم، با 
محدودیت هایی مواجه هستید. اگر هم احساس کردید 
حرکت اشتباهی انجام دادید، قابلیت بازگشت خواهید 

داشت. 
ولی موســیقی های آرامش بخش و متناســب با فضا 
توانسته اند ساخته آموالی را از نظر بخش دیداری هم 
دلنشین نشان دهند. قطعه ها به قدری زیبا هستند که 
گاهی اوقات تصمیم می گیرید بــازی را رها کرده و به 
آنها گوش فرا دهید. برای سخن پایانی باید بگوییم »تا 
به تا« نخســتین عنوان شبیه ســازی اوریگامی ایرانی 
است. همان طور که باالتر هم اشاره کردیم، اگر خواهان 
تجربه ای مدرن از این سرگرمی هستید، ساخته استودیو 
آموالی را از دست ندهید. این بازی جذاب را می توانید 

با استفاده از لینک goo.gl/gusD6R دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

کاشف ابوال در نخستین 
مصاحبه اش چه گفت؟ 

خبرگزاری صدا و ســیما: دکتر پیتر پیوت، از دانشکده 
پزشکی لندن و از کسانی که نخستین بار ویروس بیماری 
ابوال را کشــف کرد، بر اســتفاده از داروهــای تجربی و 

آزمایشی این بیماری در انسان تاکید کرد.
پیتر پیوت گفت: من به عنوان یکی از کاشفان این بیماری 
توصیه می کنم از داروی تجربی و آزمایشی ابوال استفاده 
شود؛ زیرا آمار مرگ و میر این بیماری تا 9۰ درصد است؛ 
بنابراین اســتفاده از داروهای تجربی، منطقی و موافق 

اخالق خواهد بود.
وی افزود: این داروها به تایید ســازمان بهداشت جهانی 
رسیده و از طرفی تنها کاری که تا کنون برای این بیماری 
شده ، قرنطینه و درمان های بهداشتی شامل استفاده از 
کلر و مواد ضد عفونی کننده و سرم است. ما باید به دارو و 
واکسن این بیماری برای همه گیری بعدی این بیماری 

برسیم.
کاشف ابوال گفت: باید داروها و واکسن ها را آزمایش کنیم 
تا برای مقابله با همه گیری بعدی آماده باشــیم. تنها راه 
کارآیی این داروها ، آزمایش روی انسان است. خبر خوش 
اینکه از تحقیقات درخصوص درمان این بیماری حمایت 
مالی شده است؛ تنها ترس من این است که با طی شدن 
این بیماری، مردم و مسئوالن آن را فراموش کنند و به فکر 

درمان های بعدی نباشند.
وی افزود: ایــن بیماری فقط مرگ و میر نداشــته، بلکه 
خانواده های بی سرپرست و ایتام زیادی برجای گذاشته 
و زیان های اقتصادی فراوانی وارد کرده است. ما وظیفه 
داریم خدمات بهداشتی را احیا و اعتماد به این خدمات را 

دوباره ایجاد کنیم.
این پزشــک ادامه داد: لغو پروازها به کشورهای درگیر 
ابوال هیچ فایده ای نداشته و فقط مانع امدادرسانی های 
بین المللی خواهد شد. با منزوی کردن این کشورها، کمکی 
به درمان و مهار این بیماری نمی شود و قرنطینه بخشی از 
این کشورها شاید منطقی باشد. باید کمک رسانی و تهیه 
غذا و دارو و خدمات بهداشتی به این کشورها انجام گیرد.

اپل، دعوتنامه مراسم معرفی آیفون 8 
را ارسال کرد

دیجیاتو: اپل دعوتنامه های مراســم بزرگ بعــدی اش در تاریخ 12 
سپتامبر برابر با 21 شهریور را برای رسانه ها ارسال کرد؛ رویدادی که در 
آن از آیفون های بعدی، نسل جدید اپل واچ، اپل تی وی و سیستم عامل 
iOS رونمایی خواهد شد. طبق اطالعات کنونی، اپل سه آیفون جدید 
را برای سال 2۰17 تدارک دیده است: موبایلی از نسل جدید و متفاوت 
به نام آیفون ۸ که به نمایشگر اولد )OLED( لبه تا لبه و سیستم اسکن 

سه بعدی چهره مجهز شده است.
عالوه بر این، نســخه های ارتقا یافته موبایل های کنونی این شرکت 
یعنی آیفون 7s و مدل پالس آن هم به سخت افزار قدرتمندتر و شارژ 
وایرلس تجهیز خواهند شد. از طرفی، گفته می شود که در این مراسم 
برای نخستین بار از اپل تی وی با پشتیبانی از محتوای 4K همراه با 

مدل های جدید اپل واچ با قابلیت ارتباط LTE نیز رونمایی می گردد.
دعوتنامه اپل برای مراسم 12 سپتامبر اطالعات چندانی در خود ندارد، 
اما عبارت »به محل ما بیایید« در آن درج شده که نشان می دهد برای 
نخستین بار، اپل این مراسم را در سالن استیو جابز در مقر جدید این 

کمپانی یعنی »اپل پارک« برگزار خواهد کرد.

کارت حافظه مایکرو اس دی 
۴۰۰گیگابایتی سندیسک معرفی شد

دیجیاتو: چندی پیش در جریان نمایشگاه کاالهای الکترونیک برلین 
موسوم به آیفا سندیسک، از بزرگ ترین کارت مایکرو اس دی دنیا که 
البته قیمت گزافی هم دارد رونمایی شد. این محصول که نخستین 
کارت مایکرو اس دی ۴۰۰ گیگابایتی دنیاســت، از روز گذشــته به 
سرتاسر جهان ارسال شد و قیمتی در حدود 25۰ دالر دارد. طبق اعالم 
شرکت سازنده، این حافظه ظرفیت ذخیره سازی ۳5 ساعت ویدئو فول 
اچ دی را دارد و به همین خاطر بیشتر برای کاربران دوربین های ورزشی 
یا اکشن کم و همچنین دارندگان کنسول های بازی مناسب است. عالوه 
بر این انتظار می رود که دارندگان پهپاد، عالقه مندان به دوربین های 
گوپرو و همچنین طرفداران نینتندو سوییچ نیز از جمله مشتریان هدف 

این کارت حافظه سندیسک باشند.
نرخ انتقال داده این کارت تا صد مگابایت بر ثانیه اعالم شده؛ بدان معنا 
که می توانید 12۰۰ عکس را ظرف تنها یک دقیقه به دستگاه مورد 

نظرتان انتقال دهید.

شبیه سازی سینما در خانه؛

 هدست خانگی سینما سه بعدی
ساخته شد

شرکت Cinera یک هدست استریو اسکوپیک ساخته که به کمک آن 
می توان یک سینمای سه بعدی را در خانه برای کاربر فراهم کرد. این 
هدست که دو صفحه نمایش K۲.۵ دارد می تواند تصاویر را به صورت 
سه بعدی برای کاربر نمایش دهد. جالب آنکه  کیفیت تصاویر تغییری 

نخواهد کرد و کاربر هم دچار سرگیجه نمی شود.
این هدست می تواند حوزه تصویری با ۶۶ درجه ایجاد کند که شبیه 
پرده سینماهای سه بعدی است. این هدست که سیستم عامل اندروید 
دارد مجهز به ورودی های HDMI، یو اس بــی و میکرویو اس بی و 

همچنین وای فای است.

در نمایشگاه آلمان؛

پاناسونیک از تلویزیون ۷۷ اینچی 
رونمایی می کند

شرکت پاناسونیک اعالم کرده مجموعه تلویزیون های او ال ای دی 
EZ۱۰۰۰ خود را گسترش خواهد داد و یک مدل 77 اینچی به آن 
اضافه می کند.  این تلویزیون در نمایشگاه IFA برلین در هفته جاری 
رونمایی خواهد شد؛ این درحالی اســت که تا به حال در بازار تولید 
تلویزیون های او ال ای دی، ال جی یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
به حساب می آمده است. به این ترتیب پاناسونیک رقیب جدید ال جی 
خواهد بود. در هر حال تلویزیون جدید پاناسونیک عالوه بر کیفیت 
اچ دی، مجهز به فناوری HDR است که تضاد و قوام رنگ ها را بهبود 

می بخشد.
همچنین EZ۱۰۰۰ از فناوری Hybrid Log Gamma پشتیبانی 
می کند. این مورد  در پخش ســیگنال هــای HDR  به کار می رود. 
همچنین این تلویزیون دارای گواهی نامه THK ۴K است که کیفیت 
دستگاه را تضمین می کند. برای دستیابی به این گواهی نامه صفحه 
نمایشگر باید چند ویژگی مهم داشته باشد و برخی از برندهای دیگر 
مانند سونی هنوز نتوانســته اند آن را برای محصوالت خود به دست 
آورند. جالب آنکه دستگاه عالوه  برکیفیت تصویر، به بخش صوتی آن 
نیز توجه کرده است. EZ۱۰۰۰ دارای بلندگوهای 7۰ واتی دینامیک 

بلید است.

طرح اولیه کامیونی با پنل های 
خورشیدی رونمایی شد

یک شرکت خودروســازی از طرح اولیه کامیونی با موتور الکتریکی 
رونمایی کرده اســت. این شــرکت تصمیم دارد روی این وســیله 
 نقلیه باری، پنل های خورشــیدی نصب کند. شرکت خودروسازی

Cummins از طرح اولیه یک کامیون به نام AEOS رونمایی کرده 
که کامال الکتریکی است و به وســیله موتور الکتریکی و یک باتری 

1۴۰کیلووات برساعت حرکت می کند.
قدرت آن با کامیونی مجهز به موتور بنزینی 12 لیتری یکسان است و 
قابلیت حمل ۴۴هزار پوند بار را بدون انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

همچنین AEOS مجهز به فناوری شارژ سریع یک ساعته است و حتی 
Cummins تصمیم دارد پنل های خورشیدی روی آن نصب کند 
تا طیف حرکت خودرو با یکبار شارژ را بیفزاید؛ این درحالی است که 
چند روز قبل تسال قصد خود برای تولید یک کامیون تمام الکتریکی 

را اعالم کرده بود.

فناورانه

حاال »مرکز مالی ایران« با اپلیکیشــن IFDB آمده تا همین 
مســئولیت را به عهده بگیرد. با این اپ به یــک بانک جامع 
اطالعاتی دسترســی دارید و می توانید در صــورت وجود، از 
جزئیات بورس، بیمه ها یا بازارهای مالی باخبر شوید. بنابراین 
اگر می خواهید یک قدم از بقیه جلو باشید، بد نیست نیم نگاهی 

به IFDB داشته باشید.
بعد از دانلود برنامه، بدون هیچ گونه آمــوزش یا توضیحی به 
منوی اصلی که تشکیل شده از سه بخش خانه، دسته بندی ها و 
عالقه مندی هاست می روید. اینکه توسعه دهنده توانسته با یک 
رابط کاربری زیبا اطالعات را به مخاطبین نشان دهد به خودی 

خود نکته مثبتی به حساب می آید.
ولی وقتی که به جســت وجو در بقیه بخش هــا می پردازید، 
با پیچیدگی هایی رو به رو می شــوید که ممکن اســت برای 
کاربران مبتدی گیج کننده باشد. در بخش خانه، همان گونه 
که اسکرین شات ها نشــان می دهند، شما می توانید آخرین 
تغییرات شــاخص های فرابورس و بورس تهران را با اطالعات 

مورد نیاز مشاهده کنید.
بعد از قسمت خانه، شــاهد بخش دسته بندی هستید؛ جایی 
شلوغ که شاید مهم ترین وظیفه برنامه را به عهده گرفته باشد. 
در اینجا بسته به دسته بندی انتخاب شــده خود، می توانید 
اطالعات مربوط به آن را مشاهده کنید. شاید بخواهید سهام 
ها را بر اســاس نمادها یا صنعت ببینید. بنابراین کافی است 
ابزارهای مالی را انتخاب کرده و بعد از چند کلیک، به جزئیاتی 
که می خواهید دست یابید. اطالعات مربوط به نهادها، بازارها، 
کاالهای قابل معامله، صندوق های سرمایه گذاری، نهادهای 
ناظر و سایر نهادهای فعال، از جمله بخش هایی هستند که با 

رفتن به دسته بندی می توانید شاهد اطالعات آنها باشید.
وقتی صفحه ای را ســتاره دار می کنید، بــا رجوع به بخش 
عالقه مندی ها می توانید آن را ببینیــد؛ بنابراین دیگر نیازی 
به رفتن به بخش دسته بندی و بعضا کلیک های فراوان برای 
دسترسی به آن نیست.  نکته مثبت اینجاست که خوشبختانه 
توسعه دهنده در این قسمت با آپدیت های فراوان سعی کرده 
تمام بخش ها را به روز نگه دارد؛ بنابراین الزم نیست درخصوص 
عقب ماندن از بعضی اخبار نگران بود. با وجود اینکه دسته بندی 
به خوبی تمام نیازهای کاربران را پوشــش می دهد، تفکیک 
بندی موضوعات همچنان می توانست بهتر باشد. همچنین فعال 
بعضی از بخش های برنامه تکمیل نشده و شاید نسخه کنونی 
را بتوانیم بتای IFDB بنامیم. با این وجود برای کسانی که در 
بازارهای مالی یا بورس ها فعالیت دارند، ساخته مرکز مالی ایران 
گزینه خوبی برای دسترسی به اطالعات در سریع ترین زمان 
ممکن به حساب می آید. برای دانلود این اپلیکیشن می توانید 

از لینک  goo.gl/ZLAQq4  استفاده کنید.

یکی از بزرگ ترین چالش هایی که فعاالن بازارهای مالی یا بورس ها با آن مواجه هستند، دسترسی آسان 
به اطالعات مختلف است. همیشه آپدیت بودن می تواند برگ برنده خیلی ها در معامالت باشد و برای 

رسیدن به این هدف باید در سریع ترین زمان ممکن، جزئیات مالی که می خواهید را به دست آورید.

هوش سنج

چطور می توانیم با استفاده از یک عدد »1« و چهار بار 
استفاده از عدد »7« و البته استفاده از چهار عمل اصلی، 

به عدد 1۰۰ برسیم؟

پاسخ معمای تساوی صحیح: این تساوی غلط است.
همان طور که می دانید، یک عــدد زوج به هر توانی 
برسد، حاصل، زوج است. هر عدد فرد نیز به هرتوانی، 
فرد خواهد بود. در اینجا یک عــدد زوج با یک عدد 
فرد جمع شده و حاصل، عددی زوج است که از نظر 

ریاضی قابل قبول نیست!

  معمای شماره 2226

  جواب معمای شماره 2225

معرفی بازی تا به تا؛ 

دنیای اوریگامی ها

مرکز مدیریت امداد وهماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، 
با اعالم هشــدار به کاربران برای به روزرسانی سیستم  عامل، 
پیش بینی کرد که ممکن است اتفاقاتی شبیه بروز باج افزار 

سایبری واناکرای مجددا رخ دهد.
به گزارش مهــر، مرکز ماهر درخصوص لزوم به روزرســانی 

سیستم عامل های خانواده ویندوز، به کاربران هشدار داد.
این مرکز با اشاره به اینکه پس از به روزرسانی این ماه ویندوز 
که الاقل ۴۸ آســیب پذیری وصله شد )و 25 تای آن بحرانی 
بوده اند(، این آسیب پذیری ها افشا شده اند، اعالم کرد: یکی 
از این آسیب پذیری ها بسیار خطرناک بوده و همه نسخه های 
ویندوز را تحت تاثیر قرار می دهد. آخرین بار که آسیب پذیری 

 )WannaCry( با این سطح خطر افشا شد، باج افزار واناکرای
را با خود به همراه داشت.

مایکروســافت در آخریــن به روزرســانی ماهانــه که برای 
محصوالت خود منتشــر کرد، برای ۴۸ آســیب پذیری که 
25تای آنها آســیب پذیری های بحرانی بودند، وصله امنیتی 
ارائه کرد. زمانی که یک آسیب پذیری افشا می شود، بسیاری 
از کاربران به روزرسانی های رفع آسیب پذیری را نصب نکرده 
و آن سیســتم را به طعمه هایی راحت بــرای هکرها تبدیل 

می کنند.
مرکز ماهر پیش بینــی کرد همان اتفاقی که زمان افشــای 
 WannaCry و باج افــزار EternalBlue آســیب پذیری

رخ داد، دوباره می تواند اتفاق بیفتد. شــرکت های زیادی از 
WannaCry ضربه خوردند و هزینه های بســیاری دادند 
 و نبایــد درس هایی را کــه از WannaCry گرفته شــد از 

یاد برد. 
به روزرســانی سیســتم ها یکی از مهم ترین روش های رفع 
این آسیب پذیری هاست و بخصوص ســازمان ها باید به این 
امر توجه بیشتری داشته باشــند؛ زیرا تعلل یک کارمند در 
عدم به روزرسانی می تواند سازمان را با خسارت های زیادی 

روبه رو کند. 
سیســتم های مدیریت وصله در این مورد می توانند کمک 
شایانی به ســازمان ها کنند. سیســتم مدیریت وصله بدون 
دخالت کاربر، جدیدترین به روزرســانی ها و وصله های رفع 
آسیب پذیری را روی سیستم کاربران سازمان، نصب و آنها را 
مقابل استفاده از آسیب پذیری های کشف شده مقاوم می کند.

هشدار مرکز ماهر:

سیستم عامل های خانواده ویندوز را به روزرسانی کنید

معرفی اپلیکیشن IFDB؛ 

بانک اطالعات مالی ایران
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يادداشت
 واژگونی پژو 206 جان راننده را گرفت

روح ا... فدایی، مدیر روابط عمومی آتش نشانی کاشان گفت: بر اثر تصادف تریلر و 
پژو در کیلومتر2 اتوبان کاشان- قم، پژو 206 دچار انحراف و واژگونی شد و  راننده 

73 ساله آن در دم جان باخت.

با مسئوالن

سخنگوی شورای اسالمی شهر دولت آباد خبر داد:

   ساخت مرکز درمانی
با اعتبار۷۰میلیارد ریالی

سخنگوی شورای اسالمی شــهر دولت آباد، در 
گفت وگویی در رابطه با ســاخت مرکز درمانی دولت آباد

تامین اجتماعی شهرستان برخوار در شهر دولت آباد گفت:  ساخت 
این مرکز درمانی در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب 
شــده و با اعتباری افزون بر 70میلیارد ریال طی 30 ماه ســاخته 

می شود.
ناصر معینی خاطرنشان کرد: این مرکز درمانی در زمینی به مساحت 
2 هزار متر مربع با زیربنای 2 هزار و 600 متر مربع در ســه طبقه 
احداث می شود و در بخش های پزشــک عمومی، دندان پزشکی، 

داروخانه، مامایی و آزمایشگاه ارائه خدمت می کند.
وی ادامه داد: زمین 2 هزار متری این مرکز درمانی را که به ارزش 
تقریبی ۱0 میلیارد ریال است، شهرداری و شورای اسالمی )دوره 
چهارم( شهر دولت آباد به ســازمان تامین اجتماعی واگذار کرده 
است. این مسئول یادآور شد: شــهرداری و شورای اسالمی )دوره 
پنجم( نیز آمادگی کامل خود را برای همکاری های الزم با سازمان 
تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی به منظور اخذ مجوزهای 
مربوطه برای احداث این مجموعه اعالم کرده اســت. ســخنگوی 
شورای شهر دولت آباد اظهار کرد: ساخت درمانگاه و مرکز درمانی 
تامین اجتماعی در شهرستان برخوار، آرزوی دیرینه مردم شهرها 
و روستاهای شهرســتان برخوار با بیش از ۱20 هزار نفر جمعیت 
بوده است و این آرزوی دیرینه با پیگیری های مجدانه حسینعلی 
حاجی، نماینده مردم شهرستان برخوار در مجلس شورای اسالمی 

محقق شد.

امام جمعه فريدونشهرخواستار شد:

حقیقت را به مردم بگویید
امام جمعه فریدونشهربا بیان اینکه دولتمردان  نباید طبقه محروم و دور از دسترس جامعه را فريدونشهر
فراموش کنند، از لزوم توجه بیشــتر به این قشــر سخن گفت و از 
 ســفارش معصومین)ع( به توجه بــه محرومان ســخن به میان

 آورد.
حجت االســالم اباصلت غفاری اظهار کرد: در طول 40 سال بعد از 
انقالب خدمات بسیاری به نقاط مختلف کشور بخصوص روستاها و 
مناطق دوردست شده است؛ امروز ما شاهد آن هستیم که در مرکز 
اســتان هزاران کارگاه و کارخانه تولیدی احداث شــده است ولی 
شهرستان های محرومی همچون فریدونشهر را به بهانه های واهی 
از این امر دور نگه داشــته اند.حجت االسالم غفاری، از بی اعتنایی 
مسئوالن شهرستان به نماز جمعه به عنوان تریبون انقالب و مردم و 

عدم همکاری در برگزاری باشکوه تر آن انتقاد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت ها از بطن مردم برخاسته اند و به منظور 
خدمت به این مردم و نظام انتخاب می شوند از مردم خواست برای 
توفیق آنها و برای به دست آوردن قدرت تشخیص مسیر صحیح و 

شناخت دوست از دشمن دعا کنند.
حجت االسالم غفاری خواستار اعتماد دولت به مردم و بیان حقایق 
به ایشان شد و گفت: همان طور که سخنگوی دولت در هفته گذشته 

اقرار کرد، مردم از روند کاهش تورم راضی نیستند.

ريیس اتحاديه امالک شهرستان لنجان تاکیدکرد:

لزوم احراز هویت و مالکیت در دفاتر 
مشاور امالک

رییس اتحادیه امالک شهرستان لنجان بابیان اینکه  میزان افزایش رهن و اجاره امالک معموال به صورت لنجان
نسبی و بر اساس میزان تورم سالیانه مرکز آمار و بانک مرکزی تعیین 
می شود تصریح کرد: مبنای افزایش قیمت همین نرخ تورم است و 
در اســتعالم هایی که مردم و دفاتر امالک از مــا می گیرند همین 
موضوع به آنها یادآوری می شود. رضا شیرمحمدی در پاسخ به این 
سوال که چرا با وجود راکد بودن بازار فروش مسکن، شاهد افزایش 
نرخ اجاره و رهن امالک هستیم خاطرنشان کرد: متاسفانه این دو 
عامل تابع یکدیگر نیســتند و میزان اجاره و رهن امالک بر اساس 
عرضه و تقاضا و همچنین نرخ تورم مشخص می شود نه وضعیت بازار 
مسکن. شــیرمحمدی در پاســخ به اینکه نظارت اتحادیه بر نحوه 
قیمت گذاری مســکن در بازار به چه صورت اســت، افزود: قیمت 
مسکن در منطقه های مختلف مشخص است و در نهایت تا ۱0 درصد 
شــاهد نوســان قیمت خواهیم بود و بیش از این مقدار قابل قبول 
نیست. وی با اشاره به ثبت الکترونیک اسناد و بیان این مطلب که 
قراردادهای کلیه مشاوران امالک در اتحادیه، ثبت شده و قابل ارائه 
به مراجع قانونی است تصریح کرد: ســایت ایرانیان امالک، بستر 
مناسبی برای ثبت قراردادها به وجود آورده است و ما مصوب کرده 
بودیم که از ابتدای سال ۹6 کلیه دفاتر به این سامانه یکپارچه ملحق 

شوند.
رییس اتحادیه امالک شهرستان لنجان، وجود مشکالت زیرساختی 
را علت اصلی تکمیل نشدن طرح ثبت الکترونیک قراردادها دانست 
و اظهار کرد: 50 درصد از مشــاوران امالک لنجان این آمادگی را 
دارند که از ماه آینده ثبــت الکترونیک قراردادهــا را آغاز کنند و 
مابقی دفاتر نیز باید تا پایان سال این کار انجام دهند.شیرمحمدی 
با تاکید براینکه مشاوران امالک باید پس از احراز هویت و مالکیت، 
قراردادهای خــود را تنظیم کنند؛ وگرنه مرتکب جرم می شــوند 
خاطرنشان کرد: مشاوران امالک پس ازاین مرحله باید قراردادها را 
در ســامانه، ثبت و کد رهگیری دریافت کنند که به واسطه این کار 

افراد ممنوع المعامله به راحتی قابل تشخیص خواهند بود.

عکس روز

 آماده سازی مزار شهید 

حججی در نجف آباد اصفهان

بهمن نامورمطلق تصریح کرد: ما در حال گذار از مرحله سنتی 
به مرحله مدرن هستیم و در این فرآیند، شمار شهرهای هزاره 
سوم از شمار روستاها فراتر رفته و عنوان کالنشهر جای خود را 

به جهانشهر داده است.
وی گفت: در فرآیند توســعه و تغییرات جهانی، شهرها برای 
آنکه بتوانند نقش موثری داشته باشند باید کارکرد خودشان 
را هم تغییر داده و متناسب با شرایط فعلی کاربردهای دیگری 

پیدا کنند.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور ادامه داد: امروزه 
شــهرها به عنوان مهم ترین مراکز مولد در زندگی اجتماعی 
شناخته می شوند و کارکردهای آنها باعث پرورش نسل هایی 
خالق شده که در حال دگرگون کردن چهره این مراکز مدنی 

هستند.
 وی، خالقیت را به معنی توانمندی و اقدام برای حل مشــکل 
دانســت و افزود: سازمان جهانی یونســکو با معرفی 7 رشته، 
به عنــوان رشــته های خــالق، از اصطالحی تحــت عنوان 

»شهر خالق« ســخن می گوید که بیانگر شهرهایی است که 
شهروندان شــان با اســتفاده از خالقیت های موجود به رفع 
مشــکالت خود اقدام کنند. معاون صنایع دســتی و هنرهای 
سنتی کشور در ادامه افزود: صنایع دســتی به عنوان یکی از 
رشته های خالق شناخته شده است؛ زیرا وجود این رشته های 
هنری و دستی، زمینه ای را برای رفع نیازهای اساسی جوامع 

فراهم می کند.
نامورمطلق یکی از ویژگی های شهرهای خالق را اوضاع و احوال 
ظاهری آنها دانست و تصریح کرد: گذشته شهرضا در انتخاب آن 
به عنوان شهر خالق موثر نیست بلکه الزم است شرایط فعلی آن 
به گونه ای باشد که از عزم راسخ مردم و مسئوالن آن برای حل 
مشکالت موجود با استفاده از خالقیت های موجود حکایت کند.

وی گفت: انتخاب شهرضا به عنوان شهر ملی سفال ایران به این 
دلیل بوده است که مردم و مسئوالن آن خواستار ایجاد تغییر 
در وضعیت فعلی و حرکت به سوی آینده ای بهتر با استفاده از 

این توانمندی بوده اند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور تاکید کرد: شهرضا 
قابلیت تبدیل به یک شهر جهانی را دارد اما الزم است در این 
زمینه هم اتحاد و همراهی مردم و مسئوالن وجود داشته باشد.

نامورمطلق در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: امروزه 
در سراسر دنیا صاحبان سرمایه جوانانی هستند که با استفاده 
از خالقیت و ابتکار خود زمینه کار و فعالیت مناسبی را یافته و 
با اشتغال در آن به ثروت رسیده باشند. وی همچنین جشنواره 
چلچلراغ هنر را یکی از مهم ترین ظرفیت های هنری شهرضا 
برشمرد و افزود: در شرایط فعلی ۱5درصد از گردش سرمایه 
کشور از محل برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه هاست که باید 
از برگزاری آنها حمایت شود. معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشــور ادامه داد: امروزه گرایش نسل ها به رشته هایی 
همانند سینما و موسیقی است؛ زیرا این هنرها می تواند احوال 
شهرها را بهتر از قبل کند پس باید از آنها حمایت شود به شرط 

آنکه مردم هم این مسئله را بخواهند.

معاون صنايع دستی و هنرهای سنتی کشور:

شمار شهرهای هزاره سوم از شمار روستاها فراتر رفته است

معاون صنايع دستی و هنرهای سنتی کشور، در آيین افتتاح جشنواره چلچلراغ هنر شهرضا که  در محل کارخانه تاريخی نوين اين شهر برگزار شد، عنوان کرد: شهرضا در سال جاری به عنوان شهرضا
شهر ملی صنايع دستی در حوزه سفال و سرامیک انتخاب شد که اين مسئله، نشان دهنده ديرينه باشکوه اين 

شهر  و پیشینیان فرهیخته آن است.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه با اشاره به  ایام ترویه و عرفه و آغــاز حرکت عظیم و خوانسار
تاریخ ساز سیدالشــهدا علیه السالم اظهارکرد: در طول تاریخ 
خلقت همواره دو جبهه حق و باطل رو در روی یکدیگر بوده اند 
و به تعبیر قرآن، حکم حق مشابه بارانی است که از آسمان فرو 
می ریزد و باطل بــه همان خس و خاشــاک و کف روی آب 

می ماند که نابودشدنی و زوال پذیر اســت.حجت االسالم و 
المسلمین محمد ابطحی با بیان اینکه باطل جوالن ظاهری 
دارد اما در واقع این حق است که غلبه می یابد گفت: از آیات 
قرآن کریم برمی آید که تا جبهه حقی وجود نداشته باشد باطل 
نمی تواند ظهور یافته و خودنمایی کند. مدیر جهاد کشاورزی 
و عضو کارگروه اقتصادی بســیج شهرســتان، در این جلسه 

اولویت های کشــاورزی منطقه را برشــمرد و اظهار کرد: از 
اولویت های مهم مــا در این بخش مصــرف بهینه منابع آب 
موجود با اجرای طرح های نوین آبیاری در خوانسار است. وی 
افزود: حفظ اراضی و باغات شهرستان، توسعه بیمه محصوالت 
کشــاورزی، کشــت گیاهان دارویی و به ویژه زعفران و گل 
محمدی در مزارع، از دیگر مسائل مهمی است که در این بخش 
پیگیری می شود. مشایخی از آمادگی جهاد کشاورزی برای 
همکاری با بخش خصوصی برای ایجاد سردخانه در شهرستان 
خبر داد و گفت: درصدد احداث سردخانه ای با مساحت پنج 

هزار متر با همکاری بخش خصوصی هستیم.

در مجمع بسیج خوانسار مطرح شد؛

احداث سردخانه در خوانسار با مشارکت بخش خصوصی

فرماندار چادگان ضمن تبریک هفته دولت، از افتتاح دو طرح عمرانی به مناســبت هفته دولت در  چادگان
شهرستان چادگان خبر داد و اظهار داشت: 2۹ بند رسوب گیر در حوزه مطالعاتی فراموشجان از توابع 
بخش چنارود چادگان، با هدف ذخیره ساالنه یک و نیم میلیون متر مکعب روان آب و کنترل ورود رسوب به رودخانه 
زاینده رود با هزینه چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و همچنین بوستان کودک روستای حجت آباد از توابع بخش 
مرکزی چادگان با هزینه ۱50 میلیون ریال و مدت ساخت چهار 

ماه در شهرستان چادگان افتتاح شده است.
مهدی اســدپور، همچنیــن از رونمایــی فضای مرمت شــده 
قدیمی ترین بنای شهرســتان چادگان منســوب به  مقبره کاوه 
آهنگر واقع در روستای مشهد کاوه به مناسبت هفته دولت خبر 
داد و گفت: عملیات مرمت ســبک سازی سقف و کف سازی این 

بنا با هزینه 300 میلیون ریال در مدت یک ماه انجام شده است.
وی همچنین از افتتاح منزل مســکونی یک مددجو در روستای 
اورگان، افتتاح طرح اشــتغال دامداری در روستای دهباد بخش 
چنارود و افتتاح طرح خود اشتغالی در روستای علی آباد خبر داد و گفت: این سه طرح با هزینه 4۱۱ میلیون ریال به 

انجام رسیده است.

فرماندار چادگان خبر داد:

مرمت قدیمی ترین بنای چادگان منسوب به مقبره کاوه آهنگر

مدیر قرارگاه سازندگی ســپاه شهرستان مبارکه، در  مبارکه
گفت وگویی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین برنامه های 
بســیج در ســال ۹6، اعزام گروه های جهادی به مناطــق محروم و 
محرومیت زدایی است، تصریح کرد: امسال ناحیه مبارکه با ۱۱ گروه 
جهادی، ســه گروه خواهران و پنج گروه برادران و سه گروه جهادی 
بسیج دانشجویی، کار محرومیت زدایی خود را شروع کردند. سرگرد 
مهرداد عقیلی بابیــان اینکه این برنامه با حضــور بیش از ۱50 نفر از 
بسیجیان شهرستان به صورت شبانه روزی در حال انجام است، گفت: 
گروه های جهادی برادران معموال در مناطق محروم خارج از شهرستان 
و در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان های چادگان، فریدن و 
سمیرم حضور دارند. وی افزود: اردوهای جهادی گروه های خواهران در 
سطح شهرستان و در روستاهای ده ســرخ، حسن آباد تنگ بیدکان و 

قمیشلو از توابع شهرستان دهاقان برگزار شد.        

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نائین با اشاره به  آغــاز ۱5 پــروژه مرمتــی در این شهرســتان گفت: نائین
بودجه های اختصاص یافته، برای مرمــت بناهایی همچون خانه های 
تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران، بناهای تاریخی شاخصی 
همچون نارین قلعه نائین، بازار تاریخی شــهر نائیــن، حمام تاریخی 
پنجاهه، حســینیه تاریخی باال میدان محمدیه، خانه تاریخی فاطمی، 
تنها چاپارخانه شهر نائین و بافت های پیرامون مسجد تاریخی باباعبدا... 

اختصاص پیدا کرده است.
محمود مدنیان تاکید کرد: اعتبارات تخصیصی این پروژه ها از اعتبارات 

استانی و ملی و سفرهای ریاست جمهوری است.
وی ادامه داد: اولویت اول در پروژه هــای مذکور، مرمت های حفاظتی 
ازجمله استحکام بخشی، جلوگیری از آسیب های رطوبتی، پی بندی ها 

و ایزوله بام ها خواهد بود.

اردوهای جهادی با 
 حضور 15۰ بسیجی 
در حال انجام است

ريیس اداره میراث فرهنگی شهرستان نائین:

مرمت 15 پروژه مرمتی 
آغاز شد

فرماندار شاهین شهر و میمه در دیدار با مردم شهر گز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان  رجایی و باهنر و هفته دولت گفــت: خدمت به مردم مهم ترین و اصلــی ترین وظیفه مدیران و شاهین شهر
مسئوالن است؛ باید قدر مردم را که همواره پشتیبان انقالب اسالمی هستند بدانیم و خدمت به آنها را سرلوحه کارهای 

خود قرار دهیم.
علیرضا بصیری افزود: ارتباط مســتقیم و مســتمر با مردم و اطالع از 
مشکالت و مسائل آنها، مسئوالن و مدیران نهادهای اجرایی را در درک 
بهتر مسائل، اخذ تصمیمات درست و اقدامات کارآمد یاری خواهد کرد.

علیرضا بصیری برگزاری دیدارها و مالقات عمومی با شهروندان را روش 
مناسبی برای اعتمادسازی و بررسی بدون واسطه مشکالت مردم بیان 
کرد و افزود: این حق قانونی مردم اســت که بتوانند با مسئوالن ارتباط 
مستقیم داشته باشــند و از نزدیک معضالت و مشکالت خود را مطرح 

کنند.
بصیری با تاکید بر اهمیت خدمت رسانی به مردم و ضرورت گفت و گوی 

رودررو و مستقیم مسئوالن و مردم خاطرنشان کرد: مسئوالن و مدیران دستگاه های اجرایی باید به طور جدی ضمن 
شنیدن مشکالت مردم، برای رفع آنها تالش و اقدام جدی داشته باشند.

فرماندار شاهین شهر و میمه:

حق قانونی مردم، بیان مشکالت به مسئوالن است

قاب روز

زمزمه دعای عرفه مردم برخوار، همنوا با زائران بیت ا... الحراممراسم دعای روحبخش عرفه در شاهین شهر

مراسم دعای عرفه در گلپايگانزمزمه دعای عرفه امام حسین)ع( در کاشان

خبر

گزیده آثار خوشنویسی استاد 
محمود نادری منتشر شد

گزیده آثار خوشنویسی استاد محمود 
نادری در کتابی تمــام رنگی با عنوان سمیرم

»قلمرو« چاپ و منتشر شد.
این کتــاب بــا مقدمــه ای از اســتاد ارشــد انجمن 
خوشنویسان ایران، علی شیرازی همراه بوده و دومین 

کتاب چاپ شده از این استاد خط سمیرمی است.
اســتاد محمود نادری، مدرس انجمن خوشنویســان 
ایران و مدیر آموزشــگاه خوشنویسی سیاه مشق بوده 
که مدتی نیز برنامه های آموزشــی وی در صدا و سیما 

پخش می شد.
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همزمان با آخرین روز از هفته دولت و در آیینی با حضور استاندار و مسئوالن چهارمحال 
و بختیاری، ،  اقامتگاه بوم گردی در هفشجان افتتاح شد. بهره برداری از این اقامتگاه، 

زمینه اشتغال مستقیم ۵ نفر را فراهم کرد.

افتتاح اقامتگاه بوم گردی در هفشجان
با مسئوالن

اخبار

 راه اندازی کتابخانه سیار
 در مناطق عشایری چهار محال

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال وبختیاری 
 از راه انــدازی کتابخانه ســیار عشــایری در مناطق 

عشایر نشین شهرستان کوهرنگ خبر داد.
فرهاد خلیل مقدم در جلســه انجمــن کتابخانه های 
عمومی شهرستان کوهرنگ افزود: در راستای توسعه 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در مناطق عشــایر نشــین 

این شهرستان، کتابخانه های سیار عشایری فعال شد.
به گفته وی، در این شهرســتان ۲ باب کتابخانه فعال 
اســت که راه اندازی ۲ باب کتابخانه جدید دیگر در ۲ 
دهستان میهه و دشت زرین یکی از نیازهای و مطالبات 

مردم این شهرستان است.
خلیل مقدم در ادامه از توزیع ۲ هــزار عنوان کتاب از 
ســوی بنیاد خیریه وفاق ســبز علوی کشور به منظور 
تقویت منابع کتابخانه ای در مناطق کم برخوردار استان 
خبر داد و گفت: این کتاب ها به ارزش ۱۸۰ میلیون ریال 
است که به زودی در سطح کتابخانه های عمومی استان 

و بر اساس اولویت توزیع می شود.

آغاز ساخت مجتمع انباری 
۱۲هکتاری دامداران استان 

مدیر تعاونی روســتایی چهارمحال و بختیاری از آغاز 
عملیات ساخت مجتمع انباری اتحادیه دامداران استان 

به مساحت ۱۲هکتار خبر داد.
جان محمد اللهیــاری اظهارکرد: برای ســاخت این 
مجتمع انباری، ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته 

شده که تاکنون ۳ میلیارد ریال آن جذب شده است.
وی هدف از ایجاد ایــن مجتمع انبــاری را راه اندازی 
زنجیره تولید، کاهش هزینــه تولید و ذخیره نهادهای 

کشاورزی تا ۲۰ هزارتن اعالم کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این اســتان به عنوان 
قطب دامپروری و کشــاورزی محســوب می شــود، 
 نبود انبار ذخیــره نهاده های دامی و کشــاورزی یک 

معضل بود.
مدیر تعاونی روستایی چهارمحال و بختیاری از افزایش 
۱۰ هزار عضو جدید در تعاونی های روســتایی، زنان، 
کشاورزی، منابع طبیعی و آبزی پروری این استان در 

دولت تدبیر و امید خبر داد.
اللهیاری، تعداد اعضای تعاونی های روستایی استان را 
۹۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: این تعداد در ۱۹۲ تعاونی 

عضو شده اند.

در آیین معرفی ۱۵ دستگاه برتر استان مطرح شد؛

بودجه دستگاه های ضعیف
 کاهش می یابد

همزمان با آخرین روز هفته دولت با برگزاری جشــنواره شــهید 
رجایی، ۱۵ دســتگاه برتر چهارمحال و بختیــاری در بخش های 

مختلف معرفی شد.
رییس ســازمان برنامه و بودجــه چهارمحــال و بختیاری گفت: 
 عملکرد ۴۶ دستگاه این استان از دی ماه سال گذشته تاکنون در

 ۴ بخش اختصاصی، عمومی، مشــترک عمومــی و اختصاصی و 
اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، حبیب ا... وفایی در آیین بیســتمین جشــنواره 
استانی شهید رجایی چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای بزرگ 
شهرکرد افزود: در شاخص های عمومی دستگاه های استانی فنی و 
حرفه ای، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و بنیاد شهید و امور 

ایثارگران با امتیاز مساوی برتر شدند.
وفایی تصریح کرد: در شاخص های اختصاصی دستگاه های امور 
اقتصادی و دارایی، بیمه سالمت و امور مالیاتی به ترتیب مقام های 

برتر را کسب کردند.
وی یادآور شــد: در شاخص های مشــترک اختصاصی و عمومی 
دستگاه های آموزش و پرورش، ثبت احوال، شرکت گاز، استاندارد 

و تحقیقات صنعتی و بهزیستی با امتیاز برابر برتر شدند.
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
در شاخص اقتصاد مقاومتی دستگاه های صنعت معدن و تجارت، 
جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و بانک ملی چهارمحال 

و بختیاری با امتیاز مساوی برتر شدند.
وی گفت: همچنین در راســتای اجرای قانــون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استانی مدیران کل دســتگاه های اجرایی ثبت 
اسناد و امالک، تعاون روستایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دفتر 
امور روستایی و شوراهای اســتانداری، شرکت توزیع نیروی برق، 
شــرکت پخش فرآورده های نفتی، غله و خدمــات بازرگانی، آب 
و فاضالب روســتایی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

چهارمحال و بختیاری برگزیده شدند.
وفایی تاکید کرد: در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان شهرســتان های ۹ گانه چهارمحال و بختیاری مدیران 
دستگاه های اجرایی آموزش و پرورش ناحیه ۱، ثبت احوال و مرکز 
بهداشت شهرستان شهرکرد، شبکه بهداشت، جمعیت هالل احمر 
و شرکت گاز شهرستان بروجن، فرماندهی انتظامی، صنعت معدن 
و تجارت و شرکت توزیع نیروی برق شهرستان فارسان مقام برتر 

را کسب کردند.
وی یادآور شد: ۱۵ دســتگاه های اجرایی استانی که توانستند در 
بیستمین جشنواره استانی شــهید رجایی چهارمحال و بختیاری 
مقاوم کسب کنند، در اعتبارات ابالغی بعدی مبلغ بیشتری اعتبار 

دریافت می کنند.
وفایی اظهــار کرد: دســتگاه هــای اجرایی ضعیفی کــه اعتبار 
 بیشــتری داشــته اند، با کســری و یا کاهــش اعتبــار مواجه 

می شوند.
بیستمین جشنواره استانی شــهید رجایی چهارمحال و بختیاری 
با حضور اســتاندار و مدیران کل دســتگاه های اجرایی استان در 

فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار شد.

به گزارش ایرنا، ذبیح ا... غریب در آیین تجلیل از کشــاورزان 
نمونه چهارمحال و بختیاری با اشاره به کسب رتبه برتر تولید 
در برخی از محصوالت کشــاورزی افزود: این استان با تولید 
حدود ۲۳ هزار تن ماهی سردابی )قزل آال( و تولید ۲۴ هزار تن 
بادام رقم »مامایی« صادراتی رتبه نخست تولید این محصوالت 

را به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این 
آیین، نقش جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم را 
بی بدیل دانست و گفت: بخش کشاورزی با تامین یک سوم 
درآمد مردم استان، با تولید ساالنه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
محصول گیاهی و دامی حدود ۳۰۰میلیارد ریال درآمدزایی 

دارد.
وی تصریح کرد: بخش کشــاورزی استان با تولید ساالنه ۳۴ 
هزار تن محصول هلو مرغوب، رتبه هفتم و ۷ هزار تن گردو، 

رتبه نهم تولید کشور را در دوسال گذشته کسب کرده است.
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری توضیح 
داد: این اســتان با تولید ســاالنه بیش از ۳۱ هزار و ۲۰۰ تن 
گوشت قرمز برابر ۳/۵ درصد تولید گوشت قرمز کشور، رتبه 
نهم را در اختیار دارد و این اســتان همچنین با تولید ساالنه 
۶ هزار تن قارچ دکمه ای رتبه برتر را به خود اختصاص داده 

است.
وی همچنین سرانه تولید شیرخام این استان را ۲۴۲ کیلوگرم 
دانست و گفت:چهارمحال و بختیاری با این میزان ، رتبه دوم 

تولید سرانه شیر خام کشور نسبت به سرانه را داراست.

به گزارش ایرنا، در آیین تجلیل از برترین های بخش کشاورزی 
ســال زراعی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۵ چهارمحــال و بختیاری از ۵۴ 
کشــاورز و کارمندان ادارات مربوطه نمونه روز پنجشنبه با 
حضور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و استاندار و 

جمعی ازمسئوالن استانی قدردانی شد.
همچنین در این آیین از ۶۷ طرح کشــاورزی این اســتان با 
۴۸۱ میلیارد و ۹۹۲ میلیون ریال اعتبار که برای هفته دولت 
امسال تکمیل شــده بود با حضور معاون امور باغبانی وزارت 
جهاد کشاورزی و استاندار چهارمحال وبختیاری رونمایی و به 

صورت رسمی مورد بهره برداری قرارگرفت.
هم اکنون حدود ۶۶ هزار بهره بردار چهارمحال و بختیاری از 

بخش کشاورزی و دامپروری ارتزاق می کنند.
۸۸ هزارهکتار از اراضی کشاورزی به کشت گیاهان 

دارویی اختصاص می یابد
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۸۸ هزارهکتار 
از اراضی کشاورزی کشور به کشت گیاهان دارویی اختصاص 

می یابد.
محمدعلی طهماســبی در مراســم تجلیل از فعاالن بخش 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه۸۸ 
هزارهکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت گیاهان دارویی 
اختصاص می یابد، اظهار داشت: کشــت گیاهان دارویی در 
استان های که ظرفیت این امر را داشــته باشند مورد توجه 

قرار می گیرد.
وی عنوان کرد: کشــت گیاهان دارویی از ظرفیت های مهم 

بخش کشاورزی است که درآمد باال برای کشاورز در پی دارد.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: هم اکنون 
توسعه کشــت گیاهان دارویی در برخی استان های کشور از 

جمله چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: با وجود کاهش منابع آب در برخی نقاط 
کشور شاهد افزایش تولید هستیم که این امر در سایه توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده و بهره گیری از تجهیزات جدید 

در بخش کشاورزی است.
توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی 

از مهم ترین اهداف دولت است
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد: توسعه 
تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی از مهم ترین اهداف 
دولت است که هم اکنون بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار 

برای توسعه این بخش اختصاص یافته است.
وی بیان کرد:در برنامه ششم توسعه مقرر شده که ۵۰۰ هزار 
هکتار از اراضی شیب دار کشور به کشت گونه ها دارای بازده 

باال اختصاص یابد.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: دولت به 
دنبال محقق شدن این هدف اســت و باید تالش کرد که از 
ظرفیت های مختلف برای توسعه بخش کشاورزی استفاده 

کرد.
وی با اشــاره به کاهش منابع آب، تاکید کــرد: باید از آب در 
بخش کشاورزی اســتفاده بهینه کرد و مصرف آب در بخش 

کشاورزی کاهش یابد.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان در سال زراعی امسال در تولید محصول ماهیان سردآبی و بادام رقم مامایی در کشور رتبه نخست را 
به دست آورده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد :

کسب رتبه نخست  استان در تولید دو محصول کشاورزی

آگـهی تحدید حدود عمومی منطقه ثبت اسناد و 
امالک جنوب اصفهان 

پیرو آگهی های نوبتی قبلی و  به موجب ماده 14  
قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود امالک 
واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان به 

شرح ذیل  صورت  میگردد :
1295/30 -   خانم کبری جزایری فارسانی فرزند مرتضی 
ششدانگ یکباب خانه مجزی شده از 1295/1 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان 
3110/43 -   آقــای میثم عطایی فرزند احمد ششــدانگ 
قســمتی از یکباب ســاختمان که با پالک 41 فرعی توامًا 
تشکیل یکباب ساختمان را می دهد و مقدار مذکور قسمتی از 

کوچه می باشد واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز دوشنبه  مورخ :  1396/07/03

4249/1 - آقای رمضانعلی مرادی ســیاه افشــاری فرزند 
حســینقلی ششــدانگ یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان 
4485/1546 - آقای مهدی ترابی فرزند شمسعلی ششدانگ 
یکباب خانه مجزی شده از 4485/205 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان 
4485/1547 - آقای محمد بهرامی فرزند حســین و آقای 
حسین کوراوند فرزند رسول ششــدانگ یکباب ساختمان 

مجزی شده از 4485/205 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز چهارشنبه  مورخ : 1396/07/05

5000/6553 - آقــای کیکاوس خســروی فوالدی فرزند 
محمود ششدانگ یکباب ســاختمان واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان 
5000/8603 - آقای مرتضی حاجیان حســن آبادی فرزند 
محمدحسن ششــدانگ یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان 
5000/9973 - آقای قربانعلی دباشی کیچی فرزند رمضان 

ششدانگ یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز دوشنبه  مورخ : 1396/07/10

5000/10970 - آقــای حســین فرخی فرزنــد آقامهدی 
ششدانگ یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/24667 - آقــای ســلیمان آقابابایــی فرزند احمد 
ششدانگ یکباب خانه واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

5000/24668 - خانــم آزاده کریمــی غالمپــور فرزند 

رضا ششدانگ قســمتی از یکباب ســاختمان که با پالک 
5000/3360 تواماً تشکیل یکباب ساختمان را می دهد واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان 
برای روز چهارشنبه   مورخ : 1396/07/12

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8:30  صبح  در 
تاریخهای قید شده در آگهی در محل ،  انجام خواهد شد.   لذا 
از صاحبان امالک و  مجاورین آنها بدینوسیله دعوت میشود 
که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و چنانچه 
هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونــی آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق مــاده 15 قانون مزبور 
ملک آنها با حدود اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد و اعتراض مجاورین وصاحبان امالک و کسانی 
که در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید حدود ظرف مدت 30 

روز پذیرفته خواهد شد . 
تاریخ انتشار   : 1396/06/11      

م الف: 17854 
قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/237 شــماره ابالغنامه: 9610100353503445 شــماره 
پرونــده: 9609980362600444 شــماره بایگانی شــعبه: 
961135 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست شماره 961135 برای مرجان شمس که 
متهم است به توهین عنوان رسیدگی به موضوع به این شعبه 
و وقت رسیدگی برای مورخ 96/7/23 ساعت 9 تعیین گردیده 
اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 17374 شعبه 109 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق() 112 کلمه، 

یک کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/238 شــماره ابالغنامه: 9610460354500025 شــماره 
پرونده: 9609980354500042 شماره بایگانی شعبه: 960468 
شــاکی ایرج مرادی غریبوند فرزند امیرعلی دادخواستی علیه 
1-  علی مهدوی 2- مجید بلوچســتانی 3- امیربهمن خلیلی 

4- حبیبه خطا بخش 5- سید حسن ابوطالبی 6- احمد زمانی 
لنجانی 7- حمیدرضا صرامی 8- مصطفی شریفی 9- منوچهر 
اسکندری 10-ســام کریمیان 11- هادی رفیعی 12- توران 
نایب زاده دائر بر اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 
960468 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/07/30 و 
ســاعت 10  تعیین شده اســت. و نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 
17331 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی 

سابق()197 کلمه، دو کادر(
فقدان سند مالکیت

6/249 چون آقای رضا زراعی گشیری فرزند حیدرعلی مالک 
ششدانگ پالک 7897/1136 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی 
شده که سند مالکیت ششــدانگ پالک مزبور به شماره ثبت 
3276 صفحه 44 دفتر 31 بنــام آقای علی احمدی پزوه فرزند 
رجبعلی ثبت و سند به شــماره چاپی 223588 صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند انتقال شماره 69345 مورخه 85/08/18 
دفتر 62 اصفهان به نامبرده انتقال شده و اعالم نموده که سند 
بعلت جابجائی مفقود شــده و درخواســت صدور سند المثنی 
نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) 
غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 18190 
 هادیزاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک شــرق اصفهان  

)206 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
951717 شــماره دادنــا 6 کالســه پرونــده:  /137

مه:9609976797900730-96/4/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با 
نمایندگی علیرضا زمانی به نشانی اصفهان پل ابوذر ابتدای خ 
توحید پ 3. وکیل: رضا عابدی زاده به نشانی خ آمادگاه مجتمع 
گلدیس ورودی 3 ط 3 واحد 366 خواندگان: 1- روح ا... بشیری 
گورتی 2- مهران کاظمی اســفی هردو به نشــانی مجهول 
المکان خواسته: صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 25/461/904 ریال بابت قسمتی از وجه چک 
بانضمام مطلق خسارات گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با 
وکالت رضا عابدی زاده به طرفیت 1- روح ا... بشیری گورتی 
2- مهران کاظمی آسفی به خواسته مطالبه مبلغ 25/461/904  
ریال بابت بخشی از یک فقره چک به شماره 900727 به عهده 
بانک سپه شعبه جی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده و صــدور گواهی عدم پرداخت از 
جانب بانک محال علیه و با عنایت بــه وصف تجریدی بودن 
چک موصوف بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
دادرسی شــرکت ننموده هیچگونه الیحه دفاعیه ای مبنی بر 
عدم دین و برائت ذمه خود ارسال ننموده. لذا شورا دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تلقی و مســتندا به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ25/461/904  
ریال بابت اصل خواسته و 821/580 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 120/000  ریال بابت هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تأخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 95/11/21 لغایــت تاریخ اجرای حکم در حکم 
در حق خواهان صادر و اعــالم می دارد.رای صــادره غیابی 
محســوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این مرجع و 20 روز پــس از آن قابــل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محتــرم عمومــی و حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:15403 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 )مجتمع شماره یک(
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يادداشت

محیط زيست

رییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان گفت: مقطع کارشناسی ارشد برای 
رشته های بین المللی این دانشگاه که با مشارکت دانشگاه های خارج از کشور آغاز 
شود، راه اندازی می شود. سید حسن قاضی عسگر در نشست مطبوعاتی با اصحاب 
رسانه اظهار داشت:  ۱۰۰ دانشجوی عراقی در نخستین دانشگاه علمی کاربردی 
بین المللی اســتان اصفهان که در علویجه راه اندازی شده است، دوره آموزشی 
می بینند. وی بیان داشت: با فرایبورگ آلمان نیز قراردادی امضا کردیم که بتوانیم 
در حوزه علمی کاربردی دانشجوی بین المللی تربیت کنیم و به زودی با سوئیس نیز 
اقداماتی در این حوزه صورت می گیرد. قاضی عسگر تصریح کرد: در دولت یازدهم 
۲۵۰ دانشگاه علمی کاربردی متوقف شد؛ چراکه به دنبال کیفی سازی و ارزیابی و 
رتبه بندی این دانشگاه ها  هستیم. وی گفت: برای نخستین بار کاردانی سیستم 
های ارتباط فنی ناوبری هوایی بالگرد، سیستم فنی نگهداری و تعمیر بالگرد، فنی 
ایمنی پرواز و زمینی بالگرد را آموزش می دهیم و آموزش ها به زبان انگلیسی است.

140 هزار کم بینا و نابینا 
از خدمات سازمان 
بهزیستی بهره مندند

مقطع کارشناسی ارشد 
برای رشته های بین المللی 

راه اندازی می شود 

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی گفت: هم اکنون 
۱4۰هزار فرد کم بینا و نابینا زیر پوشــش حمایت های این سازمان قرار 
دارند. افروز صفاری فرد در همایش ملی »جامعه بینا، شهروند نابینا« در 
دانشگاه کاشان اظهار کرد: 48 هزار نفر از این جامعه آماری را بانوان و بقیه 
را مردان و بر اســاس آمار، حدود 6۵ درصد از این قشر را افراد باالی۵۰ 
سال تشــکیل می دهند. مدیر کل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان 
بهزیستی کشور، همچنین از وجود ۱۱مرکز توانبخشی کودکان و خانواده 
در کشور خبرداد و گفت: این مرکزها بیش از ۵۰۰ نفر از فرزندان نابینایان 
و کم بینایان را زیر چترحمایتی خود قــرار داده اند.وی همچنین یادآور 
شد: بر اساس آمار سازمان بهداشــت جهانی درحاضر ۲8۵ میلیون نفر 
کم بینا و نابینا در جهان وجود دارد کــه 39 میلیون نفر آنها، نابینا و بقیه 

کم بینا هستند.

پوشش 1/7میلیون 
نفری بیمه سالمت 

در اصفهان

مدیرکل اداره بیمه سالمت استان اصفهان گفت: در حال حاضر یک میلیون و 7۰۰هزار نفر از استان اصفهان تحت پوشش بیمه سالمت هستند.
حسین بانک اظهار کرد: در آخرین روز از هفته دولت، کلنگ احداث ساختمان بیمه سالمت نطنز با مساعدت خیرین، شبکه بهداشت و درمان و مسئوالن شهرستان بر زمین 

خورد. وی افزود: با توجه به مشکالت ضوابط اجرایی بودجه سال 9۵، از جهت تامین منابع به مشکل برخوردیم و شرایط کلنگ زنی این ساختمان در سال 9۵ فراهم نشد.
مدیرکل اداره بیمه سالمت استان اصفهان تصریح کرد: با کمک ویژه خیرین شهرستان نطنز و مدیر شبکه بهداشت، مقدمات ساخت این مرکز فراهم شد و امیدواریم با تزریق 

منابع مالی و کمک خیرین، این ساختمان تا هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسد.
وی بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر یک میلیون و 7۰۰ هزار نفر از استان اصفهان تحت پوشش بیمه سالمت هستند که از این تعداد، 7۰۰ هزار نفر بیمه شدگان روستایی و 

مناطق زیر ۲۰ هزار نفر بوده که به صورت رایگان بیمه شده اند.

واژگونی پراید ۷ مجروح بر جای گذاشت
مدیر حوادث و فوریت های اورژانس پزشکی اصفهان گفت: دراثر واژگونی یک 

دستگاه خودروی پراید در کمربندی جندق 7 نفر مصدوم شدند.

دستگیري متخلفان صید 
غیرمجاز ماهي در گلپایگان

 رییــس اداره حفاظت محیــط زیســت گلپایگان از 
دســتگیري متخلفان صیــد غیرمجاز ماهــي در این 

شهرستان خبر داد.
قاسم حسومي  در این باره گفت: ماموران اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان گلپایگان موفق شدند در نیمه 
شب سه صیاد غیرمجاز ماهي را که با تور و دام غیرمجاز 

اقدام به صید ماهي کردند، دستگیر کنند. 
وي افزود: از متخلفــان تور و دام غیرمجــاز،  تعداد8 
قطعه ماهي سوف همراه با  یک دســتگاه قایق بادي، 
تعدادي قالب ماهي گیري و یک دســتگاه خودروی 
وانت کشــف و ضبــط گردیــد و پرونــده متخلفان 
 جهت ســیر مراحل قانوني به دادگســتري گلپایگان 

ارجاع شد.

صدور حكم قضائي براي متخلف 
زیست محیطي در شهرستان مبارکه

حکم قضائي بــراي یک متخلف زیســت محیطي در 
شهرستان مبارکه صادر شد.

به گزارش اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
مبارکه، طي گشــت، کنترل و پایش حوزه شهرستان 
مبارکه توســط یگان حفاظت اداره محیط زیست این 
شهرستان، یک متخلف زیست محیطي در حال آتش 
زدن صد کیلو کابل و ایجاد آلودگــي در هوا، در حین 

وقوع جرم شناسایي و دستگیر شد.
  براساس پیگیري قضائي به عمل آمده، بزه انتصابي این 
متخلف زیست محیطي محرز و مسلم گردید و نامبرده 
به پرداخت جزاي نقدي در حق صندوق دولت بدل از 

حبس محکوم شد.

اخباريادداشتيادداشتيادداشت

 یک میلیون و ۵00 هزار نفر
از بی سوادان کشور کم شدند

رییس نهضت سوادآموزی، میزان رشد سواد کشور از سال 9۱ تا 9۵ 
را حدود سه درصد عنوان کرد و گفت: رشد شاخص سواد حدود ۱4 
برابر رشد کرده است. علی باقرزاده در نشست شورای معاونین اداره 
کل آموزش و پرورش استان کردستان از رشد 3/8درصدی شاخص 
سوادآموزی استان از ســال 9۰ تا 9۵ خبر داد و اظهار کرد: بعد از 
استان سیستان و بلوچستان، کردستان بیشترین رشد سواد را در 

سطح کشور داشته است.
او میانگین رشد ســواد کشور از ســال 8۵ تا 9۰ را دو صدم درصد 
اعالم کرد و گفت: از سال 9۱ تا سال 9۵ میزان رشد شاخص سواد 
۲/8۵درصد بوده اســت که ۱4 برابر رشد را نســبت به قبل نشان 
می دهد و در این مدت از افراد بی سواد کشور یک میلیون و ۵۰۰هزار 

نفر کاسته شده که در ۱۵ سال گذشته بی سابقه بوده است.
باقر زاده افزود: حــدود 98 درصد افراد ۱۰ تا ۲9 ســال اســتان 
کردستان باسواد هستند. در ۵ ســال اخیر وضعیت سواد استان با 
رشد ۱۰ پله ای، از رتبه ۱8 به 8 کشــوری و جایگاه استان در این 

شاخص، از ۱4 به 6 کشوری ارتقا یافته است.

ريیس انجمن مددکاران اجتماعی ايران خبر داد:

برگزاری کنگره ۶0 سال مددکاری 
اجتماعی ایران در آذرماه

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، از برگزاری کنگره 6۰ سال 
مددکاری اجتماعی ایران در آذرماه امسال خبر داد.

سید حسن موسوی چلک، با بیان اینکه رشته مددکاری اجتماعی 
از سال ۱337 در ایران تصویب شد و در حال حاضر هم در تمامی 
مقاطع تحصیلــی از کاردانی تا دکتری، دانشــجو در ایران تربیت 
می شــود اظهار کرد:  مــددکاران اجتماعی هم در دســتگاه های 
مختلف از قبیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، ســازمان زندان ها، مراکز درمانی، جمعیت هالل احمر، 
شــهرداری ها، صنایع و کارخانجات، نیروی انتظامی، دادگستری، 
بانک ها، وزارت نفت و شــرکت های تابعه و... حضور دارند؛ به این 
ترتیب با توجه به قدمت 6۰ ساله این رشته در نظر داریم کنگره 6۰ 
سال مددکاری اجتماعی در ایران را در ۲7 و ۲8 آذرماه سال جاری 

در تهران برگزار کنیم.
وی درخصوص اهداف برگزاری این کنگره نیز افزود: تحلیل وضعیت 
مددکاری اجتماعی از گذشته تاکنون و شناسایی نقاط قوت و ضعف  
و فرصت ها و تهدیدها و ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی در 
حوزه های سازمانی و موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی از قبیل 
سالمندی، آسیب های اجتماعی، زنان و خانواده، معلولیت، کودکان 
و نوجوانان، مواد مخدر و روانگردان، صنعــت و روابط کار، فضای 
مجازی، سیاستگذاری اجتماعی، سکونتگاه های غیر رسمی، سرمایه 
اجتماعی، توسعه اجتماعی، انسجام اجتماعی، حقوق شهروندی، 
قضائی و انتظامی، سالمت اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، مدیریت 
بحران، رسانه، پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت شهری، از جمله 

اهداف کنگره است.
موسوی چلک در پایان تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
مددکاری اجتماعی در ایران و تجلیل از فعاالن و پیشکســوتان و 

معرفی تجربه های موفق، از برنامه های دیگر کنگره است.

تعداد دختران و زنان فارغ التحصیل 
جویای کار، از مردان بیشتر است

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان این مطلب که تعداد 
دختران و زنان فارغ التحصیل جویای کار در تمامی استان های کشور 
بیش از مردان اســت گفت: وظیفه معاونت زنان ریاست جمهوری 
این است که بتوانیم این شکاف ها را شناسایی کرده و برای حل آن 
تالش کنیم. معصومه ابتکار در مراسم رونمایی از سایت حامی بانو 
که با حضور زنان کارآفرین، مشاوران وزیران، دستگاه های اجرایی و 
مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری های سراسر کشور در 
استانداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت مسئله کارآفرینی 
و اشتغال بر هیچ کس پوشیده نیســت چرا که ظرفیت های بسیار 
خوبی در این حوزه وجود دارند ولی شــاخص های حضور زنان در 
حوزه اشتغال و کارآفرینی در کشــور رو به بهبود است. وی با بیان 
اینکه تکلیف و وظیفه معاونت زنان ریاست جمهوری این است که 
بتوانیم شکاف ها را شناسایی و فرصت اشتغال برابر را برای مردان و 
زنان ایجاد کنیم خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم حدود 6۵۰ هزار 
شغل در کشور ایجاد شد، امیدواریم در دولت دوازدهم بتوانیم یک 

میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: در بخش اشــتغال زایی و مشــارکت بانوان، دولت 
یازدهم نسبت به دولت قبل یک درصد رشد پیدا کرد و این رقم به 

۱۵درصد رسید.

دستگیری گروه بزرگ سارقان 
منازل در استان اصفهان

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان، از دستگیری و انهدام 
گروه بزرگ سارقان منازل شهرستان های مختلف استان اصفهان در 
دو عملیات همزمان در استان های گیالن و قزوین خبر داد و گفت: 
از مخفیگاه این ســارقان بیش از ۲۰ میلیارد ریال اموال مسروقه 
کشف شد. سرهنگ ستار خسروی افزود: در پی وقوع سرقت هایی از 
منازل شهروندان در شهرستان های اصفهان، فالورجان، نجف آباد، 
خمینی شهر و مبارکه، تحقیقات برای دستگیری عوامل این سرقت 
ها در دستور کار ویژه کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. وی افزود: در 
بررسی های انجام شده مشخص شد سارقان از افراد غیربومی و حرفه 
ای هستند که در قالب یک گروه تبهکاری با استفاده از خودروهای 
دارای پالک جعلی به محل های سرقت، مراجعه و با اطالع از نبود 
ساکنان به روش دیوارروی و تراس روی، اقدام به سرقت وجوه نقد 
و اموال با ارزش داخل منازل می کنند. وی عنوان کرد: با شناسایی 
متهمان، اقدام های کارآگاهان بر دســتگیری آنها متمرکز شــد و 
سرانجام محل اختفای تعدادی از آنها در شهرستان های اصفهان و 
فالورجان شناسایی شد و این افراد دستگیر شدند. وی تصریح کرد: 
در این عملیات چهار مالخر و هشت سارق حرفه ای و سابقه دار که 

اغلب آنها معتاد به مواد مخدر و روانگردان بودند، دستگیر شدند.
رییس پلیس آگاهی استان با اشاره به انهدام گروه های سارق منزل 
در پنج ماهه امسال، از کاهش سه درصدی سرقت منزل در سطح 

استان خبر داد.

همیشــه موقع ســفر، یکی از شــهرهایی که در لیســت 
انتخاب های مردم قرار دارد، اصفهان است. بسیاری از افراد  
چندین بار به اصفهان سفر کرده و بعضی هم برای اولین بار 
تصمیم دارند به این شهر زیبا ســفر کنند. در هر دو حالت 
شــناختن جاذبه های آن و ایمنی جاده ها باعث می شــود 

مسافران سفر جامع تر و بهتری داشته باشند.
با افزایش حجم ســفرها و آغــاز موج دوم مســافرت های 
تابســتانی، پلیــس راهنمایــی و رانندگی بــا هماهنگی 
دســتگاه های امدادی و خدماتی کمیته ویژه، طرح ترافیک 
تابســتان 96 را از ابتدای تابســتان آغاز کــرده و تا پایان 

شهریورماه ادامه خواهد داد.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور استان اصفهان با اشاره 
به اجــرای ضربتی این طرح می گوید: هدف، پیشــگیری از 
وقوع تصادفات در معابر و ارائه خدمــات بهتر به هم وطنان 
است؛ چراکه با همبســتگی همه نیروها، میزان تصادفات و 

جان باختگان سفرها کاهش می یابد.
اصفهان در مرکز کشور و نقطه ترانزيت و پر رفت و 

آمد است

 استان اصفهان در مرکز کشــور و همسایگی 9 استان دیگر 
قرار گرفته و به  عنوان نقطه ترانزیت و پر رفت وآمد جاده های 
کشور است که بر اساس آمارهای رســمی، حدود ۲۵هزار 
کیلومتر راه، 4۰۰ کیلومتر آزادراه، بیــش از 7۰۰ کیلومتر 
بزرگراه و ۵ هزار و 7۰۰ کیلومتر راه روستایی در این استان 

وجود دارد.
 ســرهنگ قدیمــی با اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی و 
تشــکیل گروه های نظارتی محســوس و نامحسوس برای 
بازبینی بیشــتر نقاط پرحادثه نیز در دســتور کار پلیس راه 
قرار دارد اظهار کرد: این طرح به  صورت هماهنگ با سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای استان و پلیس  راه تنظیم  شده 

و اجرا می شود.
وی با بیان اینکه شــلوغی جاده در زمان های خاص احتمال 
تصادف و خسارت های مالی و جانی مســافران تابستانی را 
افزایش می دهد، عنوان کرد: یکی از وظایف اکیپ های پلیس  
راه، آمادگی الزم برای کروکی کشیدن در زمان حادثه است؛ 
از این  رو رانندگان با خلوت کردن خیابان و هدایت ماشین ها 
به کنار جاده می توانند مدت  زمــان حضور پلیس در صحنه 

را کاهش دهند.
محدوديت های ترافیکی، حلقه اصلی مرکز شهر را 

در برمی گیرد
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور استان اصفهان با اشاره 
به اینکه سرعت و سبقت غیرمجاز و انحراف به چپ خودروها 
بیشترین تخلفات حادثه ساز در جاده های استان اصفهان را 
شامل می شود، اظهار کرد: خوشبختانه در جرایم رانندگی و 
خسارت تصادفات، با کاهش بسیار خوبی همراه بودیم و در 
تصادفات فوتی آمار برابری نسبت به سال گذشته به دست 
آوردیم؛ از سوی دیگر با شناسایی ۱۰9 نقطه پرحادثه و نصب 
تابلو و عالئم هشداردهنده توانستیم قدم بزرگی در کاهش 

تصادفات و هدایت مسافران برداریم.
 وی در خصوص محدوده طرح ترافیک استان اصفهان تصریح 
کرد: این محدودیت های ترافیکی حلقه اصلی مرکز شهر را 

دربرمی گیرد و از ساعت 8 تا ۱4 و ۱6 تا ۲۰ ادامه دارد.
معاون عملیات ترافیــک پلیس راهور اســتان اصفهان در 
توصیه به رانندگان به  منظور داشتن سفری بی خطر و کاهش 
تصادفات، عنوان کــرد: برای گذراندن یــک تعطیالت کم 
حادثه، رانندگان از رانندگی با خواب آلودگی خودداری کرده 
و بعد از هر ۲ ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه در ایستگاه های کنار 
جاده، مجتمع های بین راهی یا هر مکان دیگری به انتخاب 

خود، استراحت کنند؛ زیرا 
این حرکت مانع خستگی و 
 عجله برای رسیدن به مقصد 

می شود. 
وی همچنیــن بــا اشــاره 
به حجــم بــاالی ترافیک 
در روزهــای عیــد قربان 
و عیــد ســعید غدیــر و 
تشــریح مکان های دیدنی 
اســتان بیان کرد: عالوه بر 
بناهــای تاریخی اســتان، 
فرهنــگ  مکان هــای 
تفریحی بســیاری ازجمله 
آکواریــوم، شــهر رویاها، 
باغ پرنــدگان، خزندگان، 
پروانه ها، بــاغ گل ها، پارک 
صفــه و... بــرای بازدیــد 
مســافران تــدارک دیده 
شــده اما بــرای کاهش بار 

ترافیکــی محورهای اصلی شــهر، بهتر اســت مســافران 
 در ســاعات اولیــه روز بــه مراکــز تفریحــی ســفر 

کنند.
تنها در شهریور سال گذشــته 8۱۰ نفر در حوادث جاده ای 

کشور جان خود را از دست داده اند.

ايمنا: با افزايش حجم سفرها و آغاز موج دوم مسافرت های تابستانی، پلیس راهنمايی و رانندگی با هماهنگی دستگاه های 
امدادی و خدماتی کمیته ويژه، طرح ترافیک تابستان ۹۶ را از ابتدای تابستان آغاز کرده و تا پايان شهريورماه ادامه 

خواهد داد.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
گفت: قصد ما بر آن بود که برای دانشجویان خود در عرصه های 
مختلف فرهنگی و تربیتی کار تعریف شــده ای صورت دهیم 
ولی به دلیل کم لطفی هــای دولت اهداف ما محقق نشــد. 
حجت االسالم مهدی مستأجران اظهار داشت: بنای فعالیت های 
دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان با توجه به 
ســفارش های مقام معظم رهبری این است که بتوانیم نقش 
پررنگ تری در زمینه فرهنگی در ســطح دانشگاه فرهنگیان 

داشته باشیم.
وی افزود: بخشــی از فعالیت ها دائما موردتوجه مقام معظم 
رهبری است؛ همچون جذب اســاتید که باید گفت دانشگاه 
فرهنگیان تاکنون هیئت علمی شایســته ای نداشته است. 
جذب دانشــجو و تدوین کتب باید با همت و تالش بیشتری 

پیگیری شود.
مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
در ادامه اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان براساس سند تحول 
آموزش و پرورش و اساسنامه دانشگاه ها، تنها ورودی آموزش 
و پرورش اســت اما از نظر ما آن طور که شایسته و بایسته این 
دانشگاه است و مقام معظم رهبری خواستار آن هستند، این 
دانشگاه مورد توجه قرار نگرفته و دولت کم لطفی هایی نسبت به 

این دانشگاه داشته است.
وی گفت: گله ها و شــکایت ها از دولت درخصوص دانشــگاه 

فرهنگیان زیاد است؛ امیدواریم در شروع فعالیت های جدید 
دولت، شاهد تحوالت جدیدی در حوزه مباحث فرهنگی در 
دانشگاه فرهنگیان باشیم. حجت االســالم مستأجران افزود: 
قصد ما بر آن بود که برای دانشــجویان خــود در عرصه های 
مختلف فرهنگی و تربیتی کار تعریف شده ای صورت دهیم؛ ولی 
متاسفانه به دلیل کم لطفی ها و بی توجهی های دولت نتوانستیم 
این اهداف را محقق کنیم. مسئول نهاد مقام معظم رهبری در 
دانشگاه فرهنگیان اصفهان اظهار داشت: تالش کردیم با پیوست 
عمیق تری با اساتید و مدیر دانشگاه بتوانیم تأثیر بسزایی در 
ارتقای سطح اســاتید بر مبنای آیین نامه وزارت علوم داشته 
باشیم؛ همچنین به مرور زمان شاهد برنامه های بهتر با سطح 

باالتری در دانشگاه فرهنگیان خواهیم بود.

معاون اســتاندار اصفهان گفت: با توجه به تعداد باالی 
شهدای کارمند استان اصفهان و اهمیت ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه، درصدد راه اندازی دبیرخانه 

این یادواره به صورت دائمی هستیم.
حســین سیســتانی در جمع خبرنگاران به مناسبت 
بزرگداشــت شــهدای کارمند با بیان اینکــه دولت با 
انبوهی از کار بیشــترین نقش را در خدمتگزاری و حل 
معضالت اجتماعی داراســت، افزود: مدیــران دولتی 
سربازانی هســتند که در این راســتا با حداقل توقع و 
 انتظار و با روحیه ایثار و از خودگذشتگی در حال خدمت 

هستند.
وی ادامه داد: شریف ترین شــغل در جامعه کارمندی 
اســت و آمارها ثابت کرده کارمندان بــا الگوبرداری از 
شهیدان باهنر و رجایی، ساده زیستی و ایثار توانستند 

در کار خود بسیار موفق باشند.
سیستانی با اشاره به نقش شهدا در سرافرازی دولت ها 
بیان کرد: امروز امنیت و آرامــش خود را مدیون خون 
شهدا هستیم، شــهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم 
توانستند با ازخودگذشتگی، پرچم اسالم را در سراسر 

ایران و جهان به اهتزاز درآورند.
وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در 4 سال گذشته 
خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید توانست در 4 سال 

گذشته عملکرد مناسبی در تمام زمینه ها داشته باشدو 
اغلب مردم از روند کاری کارمندان راضی باشند.

معاون منابع و توســعه انسانی اســتانداری اصفهان از 
تشکیل دبیرخانه دائمی یادواره شهدای کارمند استان 
اصفهان خبر داد و افزود: با توجه به تعداد باالی شهدای 
کارمند استان و اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه، درصدد راه انــدازی دبیرخانه این یادواره به 

صورت دائمی هستیم.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر در اســتان اصفهان 
۵9 درصد کارمندان را مردان و مابقی را زنان تشــکیل 
می دهند، گفت: توجه بیشتر به سازمان ها و کارمندان 

ضروری است.

معاون استاندار اصفهان:

دبیرخانه دائمی یادواره شهدای کارمند اصفهان تشكیل می شود

خبردانشگاه

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان اصفهان:

دولت تاکنون در حق دانشگاه فرهنگیان کم لطفی کرده است

آغاز موج دوم مسافرت های تابستانی تا پايان تعطیالت؛

شهریور؛ ماه مرگبار جاده ها

برای گذراندن 
يک تعطیالت 

کم حادثه، 
رانندگان از 
رانندگی با 

خواب آلودگی 
خودداری کرده و 

بعد از هر ۲ ساعت 
رانندگی، ۱۵ 

دقیقه استراحت 
کنند
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 دست اندازهای
 خیابان سازی در شهر

   خیابان مقابل دروازه تهران
»خیابان مقابــل دروازه تهران که موســوم به 
خیابان شاهپور شده نیز معجال از طرف صاحبان امالک مجاورش در 
دست ساختمان و گاراژهای آن در شرف اتمام است. این خیابان نیز 
یکی از زیباترین خیابان های اصفهان را تشکیل می دهد. انتظار داریم 
که هرچه زودتر تسطیح و شن ریزی قسمت دیگر آن که باقی مانده 

نیز خاتمه یابد.«
روزنامه اخگر 
29 آبان 1309 خورشیدی 

  مشکالت تبدیل یک باغ به یک خیابان
»از چندی قبل از طرف اداره طرق اصفهان با یک کندی که مخصوص 
عملجات این اداره است، شن ریزی خیابان هزارجریب شروع شده و 
اگر قدری بیشتر از این تسریع به عمل آید، قریبا به اتمام خواهد رسید. 
اگرچه این شن ریزی تا حدی از آن پســت و بلندی های نظیر دره و 
ماهور ســابق این خیابان مهم می کاهد؛ ولی چه فایده که هنوز شن 
ریزی آن به اتمام نرسیده، باز همان دره و ماهورها تشکیل شده است. 
به عقیده ما این قبیل اقدامات بی اســاس جز خسران و زیان بودجه 
مملکت فایده دیگری ندارد و وقتی خیابانی شن ریزی شد باید روی آن 
نیز خاک ریزی و با غلطک های بزرگ، محکم و استوار شده و این قبیل 
خیابان های عمومی همه روزه آب پاشی شود تا کمتر در معرض خرابی 
قرار گیرد. قریب هشت هزار تومان چند سال قبل خرج ساختمان این 
خیابان شده و سپس به کلی رها شد؛ در صورتی که اگر سالیانه دویست 
تومان خرج آب پاشی آن شده بود، امروز به این صورت خراب... نیفتاده 
و ضمنا یکی از مهم ترین گردگاه های اصفهان سر و کارش با آن همه 

گردو  خاک که آن را غیرقابل عبور و مرور نموده است، نمی افتاد.«
 روزنامه اخگر
 29 آبان 1309 خورشیدی

   چهارباغ آسفالت می شود
»چون قرار داد شــرکت دکاء مورد تصویب جناب آقای فرماندار قرار 
گرفته، لذا اولین قسط پول قرارداد توسط کمیسیون منتخبه انجمن 
شهرداری به نماینده شرکت پرداخته شد و از طرف شرکت از دو روز 
پیش ساختمان پیاده روهای چهارباغ از دروازه دولت به جانب پل های 
چهارباغ، شروع و دو طرف پیاده روهای دروازه دولت را خاک برداری 

نموده و مشغول زیرسازی آن شده اند.«
 روزنامه اخگر
 7 آذرماه 1317 خورشیدی

هنگامی که گراسیموف، پژوهشگر برجسته آناتومی اهل  مهرداد
شوروی در ماه ژوئن سال 1942 میالدی قبر تیمور لنگ  موسوی خوانساری

را که در ازبکستان امروزی قرار دارد، گشود، افسانه های 
تاریخی را با واقعیت های علمی پیوند داد. از این نبش قبر معلوم شــد که امیرتیمور 
گورکانی با قد بلند و استخوان پهن سینه و گونه استخوانی، چهره ای شبیه مغوالن 
داشــته اســت. همچنین لنگ بودن امیرتیمور طی همین پژوهش ها با کوتاه بودن 
استخوان یکی از پاهای جسد او مشخص شد؛ یک لنگی تاریخی که امیرتیمور با وجود 
آن نیمی از دنیای شناخته شــده آن روزگار را زیر پا گذاشــت. اصفهان هم یکی از 
شــهرهایی بود که پای لنگ تیمور به آن رسید و در 24 آبان ســال 789 ه .ق از سر 
هفتادهزار نفر از اهالی آن مناره ها ساخت. هرچند نفرین حک شده بر پیکره مقبره 
تیمور در سمرقند پس از نبش قبر، دامن جماهیر شوروی را گرفت و آلمان نازی در 
همان سال به شوروی حمله کرد، اما خاطره تیموریان در شرق به گونه دیگری ثبت 
شده است. اگرچه نام امیرتیمور همواره با قتل و کشتار و خونریزی همراه بوده اما فصل 
تازه ای از تاریخ فرهنگ وهنر و شهرنشینی شرقی و ایرانی نیز با نام او و فرزندانش پیوند 
خورده است. ردپای تیموریان که لنگ لنگان خاک اصفهان را چند دهه پیموده اند 

امروز می توان در بناهای باقی مانده از آن دوره مرور کرد.

   آبان خونین
سال 789 ه .ق هنگامی که مردم اصفهان تازه داشتند نفس راحتی از شر فتنه مغوالن 
می کشیدند، سیل خروشان دیگری از شرق جاری شد و سیلی از خون در خیابان ها 
به راه انداخت. ظاهرا در آبان ماه این ســال، عده ای از کارگــزاران تیمور لنگ برای 
دریافت مالیات به اصفهان آمده بوده اند. تجاوز و تعدی این تاتارها خشم مردم شهر 
را برمی انگیزد و آنها را سالخی می کنند. خبر که به گوش تیمور می رسد، سپاهش 
را به راه می اندازد و به نیت نابودی اصفهان، یکسره تا دروازه های این شهر می تازد. 

می گویند اصفهان در آبان ماه این سال یکی از خونبارترین تجربیات تاریخش را از سر 
گذرانده است. ارقام مختلفی برای میزان قتل عام برمی شمرند که آمار آن از هفتاد هزار 
تا دویست هزار نفر متفاوت است. هرچه هست، حجم باالی کشتار در مناره هایی که از 
کله اصفهانی ها برپا شده بود، به خوبی مشاهده می شود. پس از تسلط تیمور بر اصفهان 
و انتخاب حاکم شهر، اصفهان طی چندین دهه مدام بین حاکمان تیموری دست به 

دست می شود و وقایع زیادی را از سر می گذراند.

   به دنبال رد پای تیموریان
ژان شاردن گردشگر شهیر فرانسوی در زمان شاه سلیمان صفوی هنگامی که داشته از 
خزانه با ارزش این سلسله در قلعه طبرک بازدید می کرده، به موضوع عجیبی برخورد 
می کند: »...لباس های تیمور و جانشینان اولیه اش را که به طرز و شیوه تاتارها بود، 
دیدم. کفش های تاتارها با پای افزارهای ایرانیان تفاوت دارد. کفش های تاتارها نوک 
تیز، پاشنه های آنها پهن و کوتاه و رویشان، باز و چنان است که فقط روی انگشتانشان 
را می پوشاند و سراسر تخت کفششان پوشــیده از میخ هایی است که سر آنها کوتاه 
اســت.« از لباس های تیمور لنگ امروزه در اصفهان خبری نیست اما ردپای او را در 
بعضی بناهای تاریخی و روایت های پیشینیان می توان جست وجو کرد. در همسایگی 
چهلستون، جایی که یک بنای بسیار قدیمی با چند مجسمه زشت و نامتناسب به شکل 
دایناسور شناخته می شود، یکی از همین سازه های عصر تیموری به چشم می خورد. 
تاالر تیموری یا آنچه امروزه به موزه تاریخ طبیعی مشهور است، ظاهرا از بناهای عصر 
تیموری است که گویا توسط »رستم بن عمر شیخ بن تیمور« بنا شده است. دور از ذهن 
نیست که امیرتیمور و جانشینانش هنگامی که در اصفهان به سر می برده اند در میان 
باغ نقش جهان)مکان کنونی میدان نقش جهان و محدوده دولتخانه صفوی( ویالها و 
کاخ های حکومتی احداث کرده باشند و هیچ بعید نیست که این تاالر تیموری یکی از 
همان بناها باشد. البته بنای ابتدایی عالی قاپو و بنیان پل خواجو هم به دوره تیموری 
نسبت داده می شود که مهندسان صفوی بناهای کنونی را بر پایه آن استوار ساخته اند. 
در این میان »بیت الشتاء« یا شبستان زمستانی مسجد جامع عتیق در دوره محمدبن 
بایسنقر نوه امیرتیمور بنا شده  که با دست کاری های دوره های بعدی همراه شده است. 
محمد بن بایسنقر در تاریخ اصفهان به دلیل دیگری نیز مشهور است و آن هم توطئه ای 
است که علیه حکومت پدرش شاهرخ تیموری تدارک می بیند و قصد انجام آن را به 
کمک بزرگان شهر اصفهان داشته است؛ توطئه ای که نافرجام می ماند و عاقبت خوشی 

برای اصفهانی ها نداشته است.

   شهشهان؛ گنجینه تیموری در اصفهان
شاه عالءالدین محمد، یکی از بزرگان اصفهان در زمان تیموریان و نقیب سادات این 

شهر بوده است. زمانی که محمد بن بایسنقر قصد قیام علیه پدرش می کند، او و سایر 
بزرگان اصفهانی از جنبش محمد حمایت می کنند؛ جنبشی نافرجام که طی آن محمد 
به لرستان می گریزد و شاهرخ اعیان اصفهانی را اسیر می سازد. او اسیران خویش را 
به ساوه می برد و در آنجا به گواه تاریخ به تحریک همسرش، گوهرشاد خاتون، آنها را 
اعدام می کند؛ اعدامی بدشگون که به زودی دامن شاهرخ را می گیرد و سه ماه بعد او 
را از پای می اندازد. حاال عرصه برای محمد دوباره باز می شود. این بار او با لقب سلطان 
محمد تیموری همراه با اجساد قربانیان ساوه وارد اصفهان می شود و آنها را با احترام 
زیاد در مکانی که امروزه »مقبره شهشهان« خوانده می شود دفن می کند. نام نیک 
عالءالدین شهشهان با دستگیری از فقرا و اسکان دادن آنها در حسینیه خویش همواره 
گره خورده است. گنبد قدیمی این مقبره و فضای غبار گرفته اش، یکی از کمیاب ترین 
آثار دوره تیموری در اصفهان را رقم زده است. امروزه قبر بلندباالی شهشهان وسط 
مقبره به چشم می خورد؛ اما ظاهرا در گذشته های نه چندان دور این مکان مملو از قبور 
سرشناسان اصفهان بوده است. استاد همایی از آن دوران چنین صحبت می کند:»...
داخل بقعه و اتاق جلوی آن و صحن و ایوان های اطراف همه جا... مملو از قبور است که 
بعضی را سنگ لوح ها به جا مانده و اغلب جابه جا شده ودر تعمیرات بی اساس روی 
سکوها و دروازه ها به کار رفته اســت. متعلقات و مرافق این بقعه، به طوری که قرائن 
مشهوده و اسناد کتبی قدیم نشان می دهد، بسیار بوده که به مرور ایام تبدیل به خانه ها 
و امالک شخصی شده است و گاهی در خانه های شخصی آن اطراف سنگ لوح های 
قبور قدیمی پیدا می شود.« استادهمایی حدس می زند که زمانی قبر »خان آغا بیگم« 
دختر شاه عباس هم در این مقبره به امانت دفن شده بوده تا در زمان مناسب به عتبات 
عالیات منتقل شود. عصر نوزایی اسالمی در زمان تیموریان رقم می خورد؛ آن هم نه 
در اصفهان که در هرات و شهرهای فرارودان؛ جایی که سیل هنرمندان و دانشمندان 
به آن سرازیر شده و چند سده بعد تاثیر آن در حکومت صفوی عیان می شود؛ وقتی که 

اصفهان به دست شاه عباس، میراث دار امیرتیمور لنگ می گردد.

ردپای تیمور لنگ در اصفهان
دوره تیموریان، خشونت تاریخی و درخشش فرهنگی را همزمان با هم داشته است

این تصویری است از چهارسوق نقاشی که در نزدیکی چهارباغ خواجوی کنونی واقع شده است. این چهارسوق که 
امروزه تنها یک گنبد از آن باقی مانده، در واقع امتداد تاریخی بازار بزرگ اصفهان بوده که از دروازه طوقچی تا دروازه 
حسن آباد و حتی پل خواجو ادامه داشته است. این بنا در دوره قاجار آسیب می بیند و طی خیابان کشی های دوره 

پهلوی، ماهیت تاریخی خود را از دست می دهد.

فکر کردن به مرگ برای بسیاری از مردم چندان دلچسب نیســت؛ چه رسد به اینکه بخواهند محل و 
نوع سنگ قبر و آنچه قرار است روی آن مرقوم شود را نیز با عالقه پیگیری نمایند؛ اما آقا محمد کاظم 
واله از دیگران مستثنی بود. او برای قبر خود، سنگی از جنس مرمر مرغوب از یزد سفارش داده و کتیبه 
ای برای آن نوشت و به این هم اکتفا نکرد و آن کتیبه را با دست خود روی ســنگ حک کرد. هر کاری الزم بود، روی سنگ انجام 
داد و فقط جای تاریخ فوت خود را روی سنگ خالی گذاشت. پس از اینکه خیال او از ســنگ راحت شد به دنبال محل دفن خود 
گشت و آنجا را نیز مهیا کرد. در سال 1229 ه .ق آرامگاه و سنگ او آماده شده بود. هنگامی که واله فوت کرد در محل خالی سنگی 
که به دست خودش آماده شــده بود، تاریخ 1229 ه .ق یعنی همان زمان اتمام مقبره در جای خالی نگاشته شد. این باغ اکنون به 
»والهیه« معروف است؛ به طوری که سرجان ملکم ســفیر کبیر معروف انگلیس که با واله دوستی داشت، داستان مقبره و سنگ 
آن را از خود واله شنیده و از قول او ذکر کرده اســت. واله از هنرمندان و شعرای عصر فتحعلی شاه قاجار است که مدتی در عراق به 
تحصیل پرداخت و پس از بازگشت به اصفهان در مدرسه جده سکونت کرد. گفته می شود وقتی فتحعلی شاه به اصفهان می آمده 
وی به استقبالش می رفته اســت. همچنین می توان او را از اساتید خط »نسخ تعلیق« یا نســتعلیق آن زمان نام برد. استادی او 
در خوشنویسی بسی بیشتر از شاعری وی است؛ چنانچه استاد همایی در باره وی می نویســد: » نکته قابل توجه این است که در 
اصطالح خط تعلیق به مرور ایام تحولی عارض شده و آنچه در قدیم خط تعلیق می نامیدند غیر از این است که اکنون به این نام می 
خوانیم و خواجه اختیار در قرن 10 و آقا محمد کاظم واله اصفهانی در قرن 13 را بزرگ ترین خوشنویس این نوع خط می شناسیم.« 
بنابراین وی معتقد اســت که بعد از میر عماد و خواجه اختیار، هیچکس به پختگی واله ننوشته است و این زیبایی در سنگ قبر او 
 نمایان است که به دست خودش نوشته شده و آخرین اثر اوست. در کل او بسیار با سلیقه بود و حتی در نظافت و پاکیزکی نیز افراط

 می کرد.
تخلص واله، مورد عالقه چندین شاعر بوده اســت که قبل یا بعد از آقا محمد کاظم واله زیسته اند؛ ازجمله واله شیرازی معروف به 
جماال از شعرای قرن 11 و دیگری واله بروجردی و سومی واله داغستانی در قرن 12 و نهایتا میرزا محمد صادق غمامی همدانی که 

او نیز تخلص واله را برای خود اختیار کرد.

خطاط سنگ قبر خویش
عکس روز

چهارسوق

والهیه؛ صائبیه دیگر
اگر به زمان شــاه عبــاس دوم 
صفوی و حدود 400 سال پیش 
بازگردیم و در امتداد پل خواجو به سمت خیابان فیض 
حرکت کنیم، به چهارباغ شاه عباس دوم وارد می شویم؛ 
چهار باغی که باغ کاج و انارستان و باغ مستوفی و باغ 
نگارستان زینت بخش آن خیابان بوده اند. آن زمان در 
آن محدوده اثری از قبر و مقبره نبود؛ جز چند تنی که 
در باغ خود دفن شده بودند و باالخره سال ها بعد و در 
زمان قاجار، در این محل با صفا و پر باغ، محمد کاظم 
واله نیز برای خود باغی مهیا کرد و نام آن را »والهیه« 
گذاشــت. این باغ در محل باغ نگارستان صفوی قرار 
داشت. محمد کاظم واله، ســنگ قبر مرمرینی برای 
خود سفارش داده و با قلم سحر انگیز خود کتیبه ای را 
روی سنگ قبرش خوشنویسی کرد. برای یافتن محل 
دفن، این صدر اصفهانی بود که تکیه و بقعه زیبایی در 
باغ واله ساخت. محمد حســن خان صدر اصفهانی در 
زمان فتحعلی شاه حکومت اصفهان و کاشان را در دست 
داشت. او به واله ارادت داشت و به او خدمت می کرد. در 
والهیه بود که شعردوستان به دور هم جمع می شدند. 
در اصل این باغ شخصی واله بوده و به منظور تفریح و 

گردهم آیی دوستان شاعرش ساخته بود. اکنون والهیه 
نرسیده به دروازه تخت فوالد در سمت راست خیابان 
فیض، پــس از فلکه فیض و در ضلــع غربی جاده قرار 

دارد و از طرف جنوب هم به دیوار مسجد رکن الملک 
چسبیده اســت. پس از ورود به باغ، بقعه و مقبره واله 
مشاهده می شود. این بقعه قبال در وسط باغ قرارداشته 
که البته مساحت این باغ به دلیل ساخت و سازهایی که 
در اطراف صورت گرفته، درمقایســه با گذشته بسیار 
کم شده اســت. در باالی بقعه اشعار نســتعلیق از آقا 
طلعت اصفهانی گچبری شده است. داخل بقعه و زیر 
طاق با خط زیبای نستعلیق تاریخ بنای بقعه و سلطنت 
فتحعلی شــاه و مســاعدت میرزا حســین خان صدر 
اصفهانی در شعری به صورت برجسته گچ بری شده و 
سنگ قبر داخل یک محافظ شیشه ای قرار گرفته است. 
در محدوده اطراف آن عملیات ساخت و ساز عمارت باغ 
و سر در ورودی در حال انجام است. مشاهده باغ و حال 
و هوای این محل، انســان را به یاد آرامگاه مشابهی در 
اصفهان، اما در زمان صفویه می اندازد که همان صائبیه 
یا مقبره صائب تبریزی شاعر بزرگ دوران شاه عباس 
دوم اســت که او نیز پس از فوت در باغ محل زندگی 

خود دفن شده. 
صائبیــه و والهیه اکنــون نیز می توانــد محلی برای 

گردهمایی شعرا و اهل ادب باشد.  

اصفهانگردی

 سینما را یک اصفهانی
  در عصر تیموری

 اختراع کرد!

یــک کاهــگل کار اصفهانــی به نــام »علی 
عارزه گر«، 567 ســال پیش به عنوان کادوی 
تولد، دستگاهی را در جشن تولد پسر سلطان سعید تیموری تقدیم 
می کند که بی گمان نمونه اولیه یک ســینمای واقعی بوده اســت. 
خواندمیر در تاریخ حبیب الســیر درمورد این جشــن تولد تاریخی 
این طور می نویسد:»...و هرطایفه مناســب خرقه خود تعبیه بدیع 
ترتیب کرده نقد هنر خویــش برطبق عرض نهادند و در آن ســال 

مهندسان جهان در دارالملک خراســان حاضر بودند و همه به قوت 
ذهن و دقت طبع امور عجیبه ظاهر می نمودند؛ از آن جمله خواجه 
علی عارزه گر اصفهانی در یک شیشه، 32 جماعت محترفه صنعت 
پیشه را که در کارخانه آفرینش موجودند، به حیز ظهور آورد؛ چنانچه 
32 دکان و کارخانه گشوده هرپیشه وری به مهمی که مخصوص او بود 
مشغولی می کرد و بعضی از آن صور که در صنعت به حرکت احتیاج 
داشتند، مثل خیاط و نداف و نجار و حداد، به هیئتی جنبش ایشان را 

مرقوم قلم تصویر گردانیده بود که در آیینه خیال صورتی از آن زیباتر 
نمی نمود... .« بدین ترتیب 446 سال قبل از ثبت اختراع سینما به 
نام برادران لومیر در پاریس، یک اصفهانی دستگاهی عجیب می سازد 
که چیزی شــبیه پویانمایی های امروزی را بر پرده بزرگ به نمایش 

عموم می گذارد.
امروز نه از آن کاهگل کار اصفهان نام و نشانی در تاریخ سینما هست 

و نه از دستگاه ابداعی او.

محمدرضا 
موسوی خوانساری

 تاجر ورشکسته
 سرنوشت خود را عوض می کند

»روایتی هست که خواجه بغوس در تجارت 
بد آورد و ورشکسته و تهی دست شد اما با 
شجاعت و شکیبایی مقاومت کرد و خود را 
از مهلکه نجات داد. در میدان شــاه)نقش جهان( پوسته و 
تخمه خربزه جمع می کرد. چنان اتفاق افتاد که شاه سلیمان 
از میدان می گذشــت و چون خواجه بغوس را که از دوران 
شکوه زندگی اش می شناخت، دید، او را فراخواند و از وضع 
نابسامانش پرسید. خواجه با شــعر چنین پاسخ داد:طالع 
اگر سلسله جنبان شود/ مور تواند که سلیمان شود/ نکبت 
اگر دست گریبان شود/ خواجه بغوس لوطی میدان شود«. 
دل شــاه به رحم آمد و فرمود تا از خزانه خود هزار تومان 
ســرمایه به او بدهند. خواجه بغوس آن وجه را گرفت و در 
تجارت توفیق بزرگی کسب کرد. بعد از سه سال سرمایه را 
 دوبرابر به شاه بازگرداند و خود به برکت تجارت از نو شهرت

 یافت.«
)تاریخ جلفای اصفهان-
هاروتون درهوهانیان(

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

 خیابان سازی در سمرقند
به سبک تیمور لنگ!

کالویخو، سفیر اســپانیا به دربار امیرتیمور 
در سمرقند روایت های بســیار جالبی از این 
جهانگشای بی نظیر و اقدامات او ثبت کرده است:»...تیمور دستور 
داد خیابانی بسازند که از میان ســمرقند بگذرد و در دوسوی آن 
دکان هایی بنا کنند که در آنها همه گونه کاال به فروش برسد. این 
خیابان جدید از یک سوی شهر به ســوی دیگر می رفت و از میان 
شهر می گذشــت. برای انجام دادن فرمان او دو تن از بزرگان دربار 
را برگزید و به آنان گفت که اگر در کار خویش کوتاهی کنند و شب 
و روز نکوشند، سر ایشــان به گرو آن کار خواهد رفت؛ بنابراین این 
بزرگان با شــتاب به کار پرداختند و به سرعت هر خانه ای را که در 
مسیری که اعلیحضرت نشان داده بود وجود داشت ویران ساختند. 
هیچ توجهی به شــکایت مردم که اموال آنان در خطر قرار گرفته 
بود نکردند و آنان که در آن حدود خانه داشتند ناگزیر بودند خانه 
خویش را ترک گویند و آنچه دارند حتی المقدور با خود ببرند. هنوز 
خانه ها ویران نشده استادان بّنا آمدند و آن خیابان پهن را احداث 
کردند و دکان ها در دوسوی آن ساختند و در برابر هر دکان نیمکتی 
سنگی که لوح سفید رنگی بر آن بود ســاختند. هر دکانی دو اتاق، 
یکی در پیش و یکی در عقب، داشــت و بر باالی آن خیابان سقفی 
قوسی و گنبدوار زده بودند که پنجره هایی نیز برای ورود روشنایی 

داشت. تا این دکان ها آماده شــد، بی درنگ بازرگانان برای فروش 
کاالهای خویش که از همه نوع جنس بود، در آنها بساط گستردند. 
در فواصل مختلف خیابان فواره هایی ســاختند و ارزش همه این 
ساختمان ها به گردن شورای شهر گذاشــته شد و از لحاظ کارگر 
هیچ کاســتی و نقصانی در کار نبود. هر عده کارگری که مورد نیاز 
استادان کار بود از بیرون می آوردند. بنایانی که روز کار می کردند 
شــب به خانه می رفتند و جای آنها را به همان تعداد، بناهای دیگر 
می گرفتند و سراسر شــب به کار می پرداختند. عده ای خانه ها را 
خراب می کردند و بعضی دیگر خیابان را تسطیح می کردند و گروهی 
دیگر به ساختمان مشغول بودند. چنان غوغا و آوایی روز و شب به 
راه افتاده بود که گویی همه شیاطین دوزخ به کار پرداخته باشند. 
بدین گونه طی بیست روز ساختمان خیابان به پایان رسید. اما آنان 
که خانه هایشان ویران گشته بود کامال حق داشتند گله و شکایت 
داشته باشند. باوجود این جرأت بردن شــکایت به اعلیحضرت را 
نداشتند. سرانجام با هزار تردید و دودلی نزد بعضی از سادات رفتند. 
سادات مردمی هستند که در دربار تیمور عزت و احترام و امتیازی 
دارند... اینان موضوع شکایت را به او گفتند... تیمور تا این را شنید، 
سخت برآشــفت و گفت که همه زمین شهر سمرقند از آِن اوست؛ 
زیرا همه آن محل را با پول خویش خریده است و نیز قباله آن را در 
دست دارد! ... ضمنا گفت اگر معلوم شود که به غیرحق ستانده اند، 
بی درنگ تاوان خواهد پرداخت. چنان ســخن گفت که آن سید به 
کلی سراسیمه و پریشان گشت و نیز بســیار سپاسگزار بودند که 

فرمان نداد تا سر همه آنها را از تن جدا کنند!

زاینده رود

درحاشیه 
تـاریخ
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بررسی تاریخچه تغییرات ســرمربی در تیم فوتبال استقالل 
نشان می دهد هر گاه مدیران این باشــگاه اقدام به برکناری 

سرمربی کرده اند تیمشان نتایج بهتری کسب نکرده است!
آخرین باری که یک مربی غیر ایرانی روی نیمکت آبی پوشان 
نشســت، به فصل ۸۲-۸۱، دومین دوره لیگ برتر حرفه ای 
باز می گردد. رولند کخ، مربی سرشــناس آلمانی و دســتیار 
اول »کریســتوفر دام« یکی از سرشــناس ترین مربیان آن 
زمان دنیا با پذیرفتن هدایت اســتقالل به تهــران آمد. وی 
تنها ۱۸ بازی روی نیمکت استقالل نشســت و در حالی که 
۷ بار برنده از زمین خارج شــد، ۷ بار مســاوی کــرد و ۴ بار 
 نیز شکســت را مقابل حریفان تحمل کرد سرانجام با حکم 
فتح ا... زاده، مدیرعامل وقت استقالل به دلیل فشارهای وارده 
 از سوی هواداران و جو نا مناسب روی ســکوها از کار برکنار

 شد.
برکناری کخ و انتصاب زرینچه

پس از اخراج وی، جواد زرینچه با حکم فتح ا... زاده، سرمربی 
جدید آبی پوشان شد، اما کارنامه زرینچه در آن مقطع به قدری 
ضعیف بود که مدیرعامل استقالل پس از تنها ۴ بازی و بدون 
اینکه حتی یک پیروزی کســب کند و تنها با یک امتیاز او را 
برکنار کرد. مثل همیشه استقاللی ها در ایام سخت و بحرانی 
به سراغ مردی رفتند که همواره ناجی و فرشته نجات آنها بود؛ 

منصور پورحیدری.
و بازهم پورحیدری

پورحیدری هم تنهــا در ۴ هفته پایانی فرصت داشــت تا به 
وضعیت استقالل و شــرایط این تیم در جدول سر و سامان 
دهد، اما حاصل کار این مرد با تجربه هم خیلی بهتر از زرینچه 
نبود. اســتقالل با هدایت پورحیدری از ۴ بازی تنها یک بار 
برنده خارج شد و سه بار با شکست میدان را ترک کرد تا آبی ها 
فصلی کابوس واری را با مدیریت علی فتح ا... زاده و هدایت سه 
مربی به نام های رولند کخ، جواد زرینچه و منصور پورحیدری 

سپری کنند.
در نهایت تیم اســتقالل پــس از تیم های ســپاهان، پاس، 
پرسپولیس، فجر سپاسی، پیکان، ســایپا، فوالد و ذوب آهن 
در لیگی که با ۱۴ تیم برگزار می شــد بــه جایگاهی بهتر از 
نهم دست پیدا نکرد و تنها ۵ تیم برق شیراز، استقالل اهواز، 
ابومســلم، صنعت نفت و ملوان پایین تر از آن در جدول قرار 

گرفتند.
دیکته نا نوشته

کخ، آخرین مربی خارجی بود که در تاریخ باشــگاه استقالل 
روی نیمکت این تیم نشســت و هرچند چیزی در حدود ۴۰ 
درصد از امتیــازات ممکن را گرفت، امــا نارضایتی هواداران 
و فشار زیاد آنها بر مدیریت باشگاه باعث شــد تا فتح ا... زاده 
برای کاستن از فشار هواداران به خواســته آنها که برکناری 

کخ بود تن بدهد.
وی در پایان فصل و در پاسخ به این سوال که: »آیا برکناری کخ 
در آن مقطع که هنوز فصل به اتمام نرسیده بود کار درستی 

بود؟« پاسخ داد: »دیکته ننوشته غلط ندارد، ما باید این کار را 
می کردیم تا زمان نشان دهد برکناری کخ اشتباه بود. وگرنه من 
خودم همان موقع می دانستم که نباید این کار را می کردم.« 
استقالل در فصلی که می توانســت با کخ جایگاهی به مراتب 
بهتر از نهم در یک لیگ ۱۴ تیمی به دست آورد، به خاطر فشار 
هوادارانش این موقعیت را از دســت داد تا در پایان فصل هم 
کخ مدعی شــود که در صورت ادامه کار در استقالل این تیم 
شانس بیشتری داشت و هم فتح ا... زاده مدعی باشد با علم به 
اینکه این تغییرات پاسخ نمی دهد، به خواسته هواداران دست 

به این تغییرات زد.
ناصر حجازی، مرد محبوب سکوها

کخ، آخرین مربی خارجی استقالل بود، اما آخرین مربی برکنار 
شده این تیم در میانه میدان نبود. ناصر حجازی مرد محبوب 
سکوهای استقالل در شهریور سال ۸۶ برای دومین بار حکم 
سرمربیگری اســتقالل را از علی فتح ا... زاده مدیرعامل وقت 

آبی ها گرفت.
حضور او در تمرینات با استقبال بی ســابقه هواداران همراه 
بود تا فصلی رویایی برای هواداران این تیم تداعی شــود، اما 
سکوهای ناراضی و همواره ملتهب استقالل بیشتر از ۱۴ بازی 
به مرد محبوب سکوها مجال نداد و در حالی که آبی پوشان با 
۵ پیروزی، ۵ تساوی و ۴ شکست کارشان را دنبال می کردند، 
سرانجام فتح ا... زاده تسلیم ســکوهای ناراضی شد تا فیروز 

کریمی جای ناصر حجازی را روی نیمکت آبی ها بگیرد.
فیروز کریمی

عملکرد فیــروز کریمی هم خیلی بهتر از زنــده یاد حجازی 
نبود. کریمی ۲۰ بازی هدایت آبی پوشــان را عهده دار بود و 
توفیقی بیشتر از ۶ پیروزی و ۵ مساوی نداشت و ۹ شکست در 

کارنامه این مربی سرشناس 
ثبت شد تا استقالل با کسب 
تنها ۴۳ امتیاز در آن فصل به 
جایگاهی بهتر از ســیزدهم 
جدول در لیگ هجده تیمی 
نرســید تا حاصل تغییرات 
در کادر فنــی در ایــن تیم 
ثمر بخش نباشــد. باشگاه 
اســتقالل در فصل ششــم 
نیز با مدیریــت علی فتح ا... 
زاده و هدایت مشترک ناصر 
حجازی و فیــروز کریمی به 
رده ســیزدهم رسید تا یکی 
از ضعیف ترین سال های این 

تیم شکل گرفته باشد.
تغییرات ناکام روی 

نیمکت
سابقه در تیم استقالل نشان 

می دهد که تغییــرات روی نیمکت این تیم نــه تنها نتیجه 
 مثبتی نداشــته، بلکه همــواره کار را از قبل هــم خراب تر

 کرده است. 

پیروزی سپاهان در دیداری تدارکاتی 
تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان در دیداری تدارکاتی به مصــاف تیم ملی منتخب 
دانشجویان ایران رفت و با گل های مروان حســینی )۲( گل و رضا میرزایی به پیروزی 

رسیدند.

ســوریه بعد از پیــروزی مقابل قطــر، ۱۲ امتیازی شــده و حاال 
امیدوار است که شاید اتفاقات هفته آخر 
رقابت هــای انتخابی جــام جهانی 
باعث شود این تیم به همراه ایران 
به طور مســتقیم راهی جام 
جهانی شود؛ البته سوریه اول 
باید تیم کی روش را شکست 
دهد و بعد در انتظار شکست 
کره از ازبکســتان باشد چون 
تســاوی کره و ازبکستان باعث 
می شود که سوریه حتی در صورت 
بردن ایران به خاطر گل زده کمتر 
نسبت به کره در رده ســوم قرار بگیرد. تمام اینها را نوشتیم تا به 
ادعای سرمربی ســوریه برسیم. سرمربی ســوریه مدعی شده که 
 برای بردن ایران راهی کشــورمان خواهد شد. ایمن الحکیم گفته:

» ایران یکی از قدرت های آسیاســت، اما ما از آنها نمی ترسیم و با 
تمام قدرت به میدان می رویم.بازی با قطر به پایان رسید، ما به دنبال 
رقم زدن یک فصل جدید برای فوتبال ســوریه هستیم و باید برابر 

ایران پیروز شویم.«

ادعای سرمربی سوریه: 

ایران را می بریم

ادعای روز

فوتبال جهان

ثبت نهمین کلین شــیت پیاپی در رقابت های انتخابی جام جهانی که 
با ۳ کلین شــیت قبلی ایران در مرحله مقدماتی، آمار ۱۲ کلین شیت 
رسمی را نشــان می دهد، باعث شــد تا این بار صفحه رسمی فیفا در 
توئیتر به این اتفاق تاریخی واکنش نشان دهد.تیم ملی آخرین بار در 
دیدارهای رسمی خود، در دیدار با ترکمنستان در ورزشگاه آزادی گل 
خورد و دروازه اش را بازشده دید.بعد از آن، شاگردان کی روش دوازده 
بازی متوالی در دیدارهای رسمی، کلین شــیت کرده اند تا با احتساب 
تمامی دقایق بازی ها و اوقات تلف شــده، آمار عجیــب ۱۰۶۳ دقیقه 
بسته ماندن دروازه به ثبت برسد.به نوعی می توان گفت طبق این آمار 
دروازه ایران بیش از ۱۷ ساعت است که هنوز باز نشده و هیچ کلیدی 

قادر به بازکردن قفل های آهنین دروازه ایران نشده است. 

بهنام برزای بعد از جدایی اجباری اش از استقالل تصمیم گرفت فوتبالش 
را در خارج از کشور ادامه دهد. در شرایطی که قرار بود این بازیکن راهی 
لیگ یونان شود اما انگار هنوز لژیونر شدن، قسمت او نشده و او بر خالف 
سایر بازیکنانی که در اروپا بازی می کنند، به مسئله مالی توجه ویژه ای 

دارد. 
برزای که با خبرگزاری میزان صحبت کــرده درباره آخرین وضعیتش 
گفته:» قصد داشتم امســال فوتبالم را در اروپا دنبال کنم، اما پیشنهاد 
مالی بعضی از تیم ها خوب نیست و احتمال اینکه دوباره در لیگ ایران 
بازی کنم زیاد است.از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد دارم، اما هنوز به 
آنها پاسخی نداده ام. یکی از تیم ها نفت تهران است، اما منتظرم وضعیتم 

مشخص شود.« 

بازتاب رکورد تیم ملی 
ایران در فیفا

 برزای قید یونان را 
می زند

 ســتاره اســتقالل کتف خود را جراحی کــرد. پژمان 
منتظری، ســتاره تیم فوتبال اســتقالل تهران پس از 
پایان مسابقه کره و ایران به اتاق عمل رفت تا کتف خود 
را به تیغ جراحان بســپرد. او که روز پنجشنبه کتفش 
را عمل کرد، حاال باید تا بهبــودی کامل دو ماه منتظر 
 بماند تا دوبــاره در لباس اســتقالل در میادین حاضر

 شود.
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 کره ای ها عالقه خاصی به فوتبالیست های ایرانی پیدا کرده اند  
و حاال دنبال دو بازیکن ایرانی دیگر هســتند. بازیکنانی که البته 
اسمشان رسانه ای نشده و فقط معلوم شده که عضو پرسپولیس 
هستند. تسنیم به عنوان منبع این خبر نوشته: با توجه به اینکه 
هر دو بازیکن یک سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارند، به این 
باشگاه کره ای اعالم کرده اند که باید با پرسپولیس وارد مذاکره 

شوند، چون باشگاه در این مورد تصمیم گیرنده است. 

رضا شکاری، بازیکن جوان و سابق ذوب آهن که هنوز با این تیم 
درباره قراردادش اختالف دارد، با عقــد قراردادی به تیم فوتبال 
روبین کازان روســیه پیوست. ســردار آزمون، مهاجم تیم ملی 
فوتبال ایران هم در این تیم روســی بــازی می کند.باید دید که 
باشگاه ذوب آهن نسبت به این قرارداد  چه واکنشی نشان خواهد 
داد چون این باشگاه معتقد است که شکاری به قراردادش با این 

تیم پایبند نبوده است.  

پیشنهاد کره ای برای دو بازیکن پرسپولیسرضا شکاری به روبین کازان پیوست ستاره استقالل بعد از عمل جراحی

لوئیس سوارز، مهاجم بارســلونا و اروگوئه پس از تساوی تیمش 
مقابل آرژانتین و خروجش در جریان بازی، 
مدعی شد که دچار مصدومیت نشده 
و مشکلی ندارد.سوارز که مقابل 
رئال دچار مصدومیت شــده 
بود، به طرز شــگفت آوری 
برای دیــدار اروگوئه مقابل 
آرژانتین، آمــاده به میدان 
رفتن شــد و در زمین حضور 
داشــت ولی در اواسط بازی به 
خاطر مصدومیت مجبور به ترک 
میدان شد. این نگرانی به وجود 
آمد که سوارز دوباره مصدوم و مشــکل زانویش تشدید شده ولی 
پس از بازی به هوادارانش اطمینان داد که مشکلی ندارد و اتفاقی 
برایش پیش نیامده است. او در اینستاگرامش نوشت:»من مشکلی 
ندارم. فقط عضله پشت ساقم دچار گرفتگی شد. به پیش اروگوئه!«
 با وجود شــش بازی ناکامی در کســب پیروزی، اروگوئه در رده 
ســوم جدول آمریکای جنوبی ، پایین تر از برزیــل و کلمبیا قرار 

گرفته است.

 سوارز : مصدومیتم تشدید
 نشده است

باشگاه منچسترسیتی تایید کرد که در تالش برای خرید الکسیس 
سانچس، ستاره شــیلیایی آرسنال، 
ناکام مانده است.»پپ گواردیوال« 
بــرای تقویت خــط حمله 
تیمش، الکسیس سانچس 
را به عنوان گزینه اصلی در 
نظر داشت و سیتی اولین 
پیشــنهاد برای خرید این 
بازیکن را سه ماه پیش به 
آرسنال ارائه داد.مدیران دو 
باشگاه چندین بار در این مورد 
تلفنی با هــم صحبت کردند 

ها اصرار داشــتند که قصد فروش این بازیکن اما آرسنالی 
را ندارند. در نهایت توپچی ها اعــالم کردند که تنها در صورتی با 
جدایی این ستاره شیلیایی موافقت می کنند که رحیم استرلینگ 
راهی امیریتس شود.سیتی این پیشــنهاد را رد کرد، اما روز سه 
شنبه پیشــنهادی ۶۰ میلیون یورویی برای خرید الکسیس ارائه 
دادند که بالفاصله رد شــد. با این وجود، آرســنالی ها بودند که 
مطمئن از خرید توماس لمار از موناکو، با مدیران ســیتی تماس 
گرفتند و آمادگیشــان را برای فروش الکســیس سانچس اعالم 
کردند.این بار پیشنهاد سیتی ۶۵ میلیون یورو به همراه ۸ میلیون 
یورو پاداش عملکرد بود که مورد توافق قرار گرفت، اما بعد از اینکه 
موناکو پیشنهاد ۱۰۰ میلیون یورویی آرسنال برای خرید لمار را رد 
کرد، انتقال سانچس هم به بن بست خورد.به این ترتیب انتقالی 
که می توانســت بمب روز آخر نقل و انتقاالت باشد، به سرانجام 
نرسید تا سانچس که تنها یک سال دیگر با آرسنال قرارداد دارد، 

در این باشگاه بماند.

 چرا انتقال »سانچس«
 به سیتی نهایی نشد؟

بازی ایران مقابل کره جنوبی جدا ازهمه حاشــیه هایی که داشــت 
می توانست یک حسرت را به همراه داشته باشد.آن هم برای بازیکنی 
که یکی از کلیدی ترین بازیکنان تیمش اســت، اما با انجام رفتاری 
که احتماال حاصل مشــاوره های غلط به او بوده حاال در آستانه سال 
منتهی به جام جهانی شاید برایش به یک کابوس تبدیل شود؛کمال 

کامیابی نیا.
 بســیاری از افرادی که بازی  ایران و کره را تماشا کردند می گویند 
جای خالی کمال در این بازی به شدت احساس می شد و از بین چند 
هافبکی که در میانه میدان بازی گرفته شــده بودند کمال یک سر و 
گردن باالتر اســت، اما همه اینها نظرات شخصی است و بدون شک 
کی روش طور دیگری فکر می کند که روی نــام این بازیکن آماده 

خطر قرمز کشید.
 همه چیز از یک اعتصاب شروع شــد.اعتصابی یک نفره که واکنش 
فوق حرفــه ای برانکو را به همراه داشت»مشــکلی نیســت،کمال 
پیشنهاد خوب بیاورد و برود.« شاید کامیابی نیا هرگز فکرش را نمی 
کرد که این اعتصاب حمایت هم تیمی هایش را به همراه نداشــته 
باشد،چه اگر این طور نبود و اگر زمان به عقب برگردد بدون شک با 
لباس شخصی در تمرینات حاضر نمی شود و آن را تحریم نمی کند.
اولین واکنش برانکو خیلی زود جــواب داد و کامیابی نیا از کرده اش 
پشیمان شد، اما پروفسور در بازی با االهلی این بازیکن را روی نیمکت 
نشــاند و به بازیکنی بازی داد که خیلی ها لقب»پسر برانکو« را به او 

داده اند.ربیع خواه از دید برانکو جانشــین خوبی اســت و می تواند 
خأل نبود کامیابی نیا را پــر کند،هرچند که ایــن فرضیه مخالفانی 
 هم دارد اما در اینجا هم باز این برانکو اســت کــه تصمیم نهایی را 
می گیرد.با این حال نیمکت نشــین شــدن در پرســپولیس تنها 
تاوان کمــال نبود.حتــی می تواند خط خــوردن او از تیــم ملی را 
هم به نیمکت نشــینی از تیم ملــی ربط داد.مصدومیــت به اضافه 
حواشــی ای که برای تیمش ایجاد کرد دقیقا موازی شد با بهبودی 
روزبه چشمی  و البته چشــمان تیزبین کارلوس کی روش.بازیکنی 
که پس از اخراج عزت اللهــی در بازی با کره جنوبــی به زمین آمد 
و در همان مدت کوتاه نشــان داد کــه اعتماد ســرمربی به او بیجا 
نبوده اســت.روزبه دقیقا همان کارهایی را انجــام داد که کی روش 
از او خواســته بود.عملکرد او و البتــه جوان تر بودنش نســبت به 
کامیابی نیا زنگ خطری اســت بــرای اینکه در بــازی های آینده 
 و حتی در جام جهانــی هم او به جــای کمال به تیــم ملی دعوت

 شود.
 اما شــاید کمال، تاوان های دیگری را هم پس بدهد.عالوه بر ربیع 
خواه،تا چند روز دیگر هم احمد نوراللهی با پایان خدمت سربازی اش 
به پرسپولیس بر می گردد.بازیکنی که مورد عالقه برانکو هم هست و 
می تواند فضا را برای کامیابی نیا تنگ تر کند.کمال در بدترین زمان 
ممکن به کاهدان زد و حاال برای جایگاه از دست رفته اش باید تالش 

بیشتری کند.

سوژه روز

تاوان اعتصاب کمال
  قاب روز

واکنش کودک کره ای به سروصدای هواداران

در دیدار کره جنوبی و ایران هواداران کره ای سر و صدای زیادی به پا کردند.

منهای فوتبال

مدیر سازمان ورزش شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 20 برنامه عملیاتی 
ورزش همگانی در شهر اصفهان

مدیر ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان درخصوص 
فعالیت سازمان ورزش شهرداری در حوزه ورزش همگانی 
اظهار داشت: تعامل خوبی با هیئت های ورزشی داریم و 
از زمان حضورم در سازمان ورزش شهرداری حدود ۳۰۰ 
میلیون تومان به صورت نقدی به هیئت های استان در 
قالب  برنامه های مشترک و توسعه ورزش همگانی کمک 

شده است.
علی قاسمی ادامه داد: هیئت ها در جهت تامین مربی و 
داور به ما کمک می کنند و با ۲۰ هیئت در تعامل هستیم 
و در جهت برگزاری برنامه های کشوری تعامالت بسیار 
خوبی داشــته ایم؛ میزبان تیم های ملی چون فوتسال، 
کاناپولو و ســافت بال بوده ایم و زمین های ورزشــی و 
سالن های ورزشــی را در اختیار هیئت ها قرار داده ایم و 

عالقه مند هستیم این کار در سطح باالتری انجام شود.
مدیر سازمان ورزش شهرداری اصفهان افزود: تمام تالش 
خود را می کنیم که در امر توسعه و رونق ورزش همگانی 
برای سالمتی مردم موفق باشیم و برنامه های راهبردی 
و عملیاتی را به صورت روزانــه و هفتگی اجرا می کنیم.

قاســمی تصریح کرد: با امکانات موجــود از جمله ارائه 
سانس های ورزشی به شهروندان و کالس های آموزشی 
در ۲۷ رشته ورزشی در مدیریت شهری به دنبال توسعه 
ورزش همگانی هستیم؛ تاکنون حدود ۵۲ هزار نفر در  

چرخه فعالیت های ورزشی ما شرکت کرده اند.
وی با اشاره به رشــته هایی که بیشــترین برنامه ها را 
داشته اند گفت: پیاده روی، دوچرخه سواری و کوه گشت 
از جمله رشته هایی هستند که سازمان ورزش شهرداری 
برگزار می کند؛ به ورزش اقشار مختلف جامعه که حدود 
۳۵ قشر هستند توجه زیادی می شود و در زمان خاص 

خود برنامه ها و جشنواره های ورزشی را انجام می دهیم.
 مدیر ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان اذعان کرد:

 از سطح محالت تا کالنشهر برنامه هایی مثل رقابت های 
مختلف و آموزش های ورزشــی داریم و در هفته بالغ بر 
۲۰ برنامه عملیاتی در سطح شهر خواهیم داشت و این 
برنامه ها رو به افزایش بوده و مشارکت مردمی نیز افزایش 

پیدا کرده است.

سایت باشــگاه پاری ســن ژرمن خبر عقد قرارداد با کایلیان امباپه، 
مهاجم جــوان تیم فوتبــال موناکو را 
تایید کرد. طبق بیانیه منتشــر 
شده در این سایت، امباپه ۱۸ 
ســاله با قراردادی یک ساله 
 PSG به صورت قرضی به
پیوسته است.امباپه پس از 
امضای قراردادش در آخرین 
روز از بازار نقــل و انتقاالت 
گفت: برای من مایه خوشحالی و 
افتخار است که به پاری سن ژرمن 
ملحق می شــوم. برای هر فرد 
جوانی که اهل پاریس باشد، پوشــیدن پیراهن پاری سن ژرمن یک 
رویاست و حاال من این فرصت را دارم که این تجربه بی نظیر را در فضای 
پارک دو پرنس کســب کنم. من واقعا می خواستم در پروژه باشگاه 
نقشی داشته باشــم، پروژه ای که یکی از بهترین و جاه طلبانه ترین 
پروژه ها در فوتبال اروپاست. در کنار هم تیمی های جدیدم، می خواهم 
به روند پیشرفتم ادامه دهم و به تیم  برای کسب اهداف بزرگی که برای 

خودش تعیین کرده است کمک کنم.

 اولین اظهارات »امباپه« 
PSG پس از پیوستن به

تاریخچه تغییر سرمربی دراستقالل؛

تغییرات ناکام

سابقه در تیم 
استقالل نشان 

می دهد که تغییرات 
روی نیمکت این 

تیم نه تنها نتیجه 
مثبتی نداشته، 

بلکه همواره کار را 
از قبل هم خراب تر 

کرده است
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شناسایی188انبار ذخیره کاالی وارداتی خارجی
فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی 188 انبار ذخیره کاالی وارداتی خارجی به 
ارزش 100 میلیارد ریال، شامل لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، مواد خوراکی، تجهیزات 

پزشکی و... در طرح بازرسی و کنترل انبارها خبر داد.

شهرداری

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

 جمع آوری روزانه۱۲۰۰تن 
ضایعات ساختمانی

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان افزود: در راستای 
حفظ پاکیزگی شهر و ایمنی شهروندان، در مجموعه خدمات شهری 
برای حمل نخاله های کمتر از حجم یک کامیون نخاله خرد، سازمان 
خدمات موتوری شهرداری اصفهان قراردادی با یک شرکت در قالب 
برگزاری مناقصه منعقد کرده که بر اساس این قرارداد باکس های 
حمل نخاله در سطح شهر به صورت مکانیزه برای شهرداری جهت 
نخاله های عمرانی، خرد و فضای سبز و هم برای شهروندان نصب 

می شود.
 غالمرضا ساکتی ادامه داد: به منظور فعالیت گسترده این شرکت، در 
مناطق مختلف شهری از جمله منطقه ۶ شهرداری اصفهان دفاتری 
فعال شده تا پس از اعالم نیاز شــهروندان، باکس های حمل نخاله 

به صورت مکانیزه در نقاط درخواستی نصب شوند.
وی با اشاره به اینکه باکس های حمل نخاله از زمان نصب در محل 
درخواستی تا  ۴8 ساعت زمان برای پرسازی دارد و جهت همکاری 
بیشــتر با شــهروندان بعضا تا ۳ روز هم در محل درخواست شده 
باقی می ماند، خاطرنشان کرد: ظرفیت حمل نخاله این باکس ها 
نزدیک به ۳ تن است و بی شک اجرای این طرح به حفظ زیبایی و 
نظافت شهر و همچنین توجه بیشتر به مباحث ایمنی شهروندان 

کمک می کند.
ساکتی یادآور شد: این باکس ها در کنار ساختمان هایی که تعمیرات 
دارند یا در حال ســاخت و ساز هســتند، با رعایت موارد ایمنی و 

استانداردهای لحاظ شده در دستورالعمل ها نصب می شود.
وی با بیان اینکه شهروندان هنگام ساخت و ساز یا انجام تعمیرات 
ساختمانی، ملزم به اســتفاده از باکس های حمل نخاله هستند، 
اظهارکرد: اگر از این باکس ها استفاده نشــود از سوی شهرداری 
برخوردهای الزم صورت می گیرد، زیرا طبق قانون شــهروندانی 
که نخاله های ساختمانی را در محل های غیر مجاز تخلیه کنند، با 

پیگرد قانونی و جریمه مواجه می شوند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان یک خبر خوش دیگر 
هم برای شهروندان داشت و آن اینکه به صورت پایلوت قرار است 
مخزن های پسماند خشک و تر به صورت مکانیزه در نقاط مختلف 

شهر برای ذخیره سازی موقت این پسماندها نصب شوند.
وی تصریح کرد: در این ارتباط با یک شــرکت وارد مرحله مناقصه 
شــده ایم اما در حال حاضر دو مخزن به صورت پایلوت در ۲ پارک 

شهر اصفهان نصب شده است.

با مسئوالن

رییس اتحادیه کانون های آگهی و تبلیغات:

 برندهای اصفهان قابلیت 
صادرات دارند 

رییس اتحادیه کانون های آگهــی و تبلیغات اصفهان 
با اشاره به اینکه روش های فعالیت در بازار عوض شده 
و حتما باید تغییری صورت گیــرد، تصریح کرد: مثال 
یک کاســب باید بداند که چگونه با مشتری برخورد و 
رفتار کند که در این راستا روش های جذب مشتری و 

مشتری مداری را باید آموزش داد.
امیر رضا ســمائیان گفت: برندهــای اصفهان قابلیت 
فروش بومی و منطقه ای و سپس گسترش آن به استان 

و کشور و در نهایت صادرات را دارند.
وی بیان داشــت: همایش »امروز، دیروز نیســت« با 
رویکرد نقش آفرینی تبلیغات در جذب مشــتری و با 
همــکاری اتحادیه کانون های آگهــی تبلیغات و اتاق 

اصناف برگزار خواهد شد.
سمائیان اظهار کرد: باید روش های جدید را جایگزین 
شیوه های ســنتی کســب و کار کرد چراکه این کار 
می تواند در جهت حمایت از تولید ملی و تحقق شعار 

سال به نفع تولیدکنندگان و فروشندگان باشد.
وی با اشاره به اینکه بدنه سنتی اصناف باید تغییر کند، 
گفت: با حمایت وزارت ارشاد، سازمان صنعت و معدن 
و اتاق اصناف، »امروز، دیروز نیست« 1۹ و ۲0 شهریور 
ماه در اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد و آموزش در این 
راه می تواند اصناف را از معضل رکود فعلی نجات دهد.

سمائیان اضافه کرد: برای جلوگیری از هدررفت منابع و 
سرمایه های ُخرد، اتاق مشاوره پیش از شغل و در حین 
شغل )راهنمای مشاور شغل( در حاشیه این همایش 

برپا خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه این همایش در راســتای هم 
افزایی و تغییــر فرهنگ کســب و کار و مقابله با خود 
تحریمی در اصفهان برگزار می شود، تصریح کرد: باید 
زیرســاخت های فروش را برای محصــوالت اصفهان 
فراهم کــرد چرا که تولیدات این شــهر گســتردگی 

باالیی دارد.
رییس اتحادیه کانون های آگهــی و تبلیغات اصفهان 
بیان داشــت: برندهای اصفهان قابلیت فروش بومی و 
منطقه ای و سپس گسترش آن به اســتان و کشور و 
درنهایت صادرات را دارنــد. وی با تاکید بر اینکه برای 
صادرات به برند شدن نیاز اســت، بیان داشت: در این 
راســتا باید در بســته بندی و رنگ بندی محصوالت 
تولیدی خود با مشاوره های الزم تغییراتی ایجاد کنیم 
تا جایگاه صادرات ما ارتقا یابد که البته در حال حاضر 

کیفیت و اصالت تولیدات ایران باالست.

سعید نریمانی کشور پهناور ایران در گوشه و کنار 
خود آثار باستانی و تاریخی بسیاری 
را جای داده است و هر ساله گردشگران بسیاری را به تماشای 
آن می نشاند. با وجود همه تالش های سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری در شناسایی آثار باســتانی ایران، همچنان آثار 
کهن بسیاری در خاک ایران وجود دارد که از چشم کاوشگران 
پنهان مانده و هر از گاهی در اثر حفاری های ساختمانی رخ از 

خاک بیرون می آورند. 
آثار باســتانی ایران را می توان در دسته های گوناگونی جای 
داد. برخی آثار نشان از هوش معماری و قدرت ساخت بنا نزد 
ایرانیان پیشــین دارند، برخی به جنبه های مذهبی ایرانیان 
و خداباوری آنهــا می پردازند و برخی دیگر نشــان از قدرت 
حاکمان ایران باستان و بینش شــگفت آور آنها دارند و البته 
برخی نیز چون آیینه عبرت برای همگان هستند. آثار باستانی 
ایران با همه شــگفتی های بی نظیر خود، همواره درمعرض 

خطر نابودی قرار داشته اند. 
برخی از این آثار برای عده ای از بازدیدکنندگان حکم دفتر 
یادگاری را دارند که نام و نشــان و تاریخ بازدیــد خود را بر 
پیکر آنها بنگارند و برخی دیگر نیز در اثر بی دقتی مسئولین 
آسیب های فراوانی می بینند. برخی آثار را نیز حوادث طبیعی 
چون زلزله و سیل نابود می سازد و برخی دیگر را خشکسالی.

اصفهان را می توان یکی از شهرهای پر آثار ایران به شمار آورد.
تاریخ اصفهان غنی از مردمان و حاکمانی است که در راستای 
مشهور سازی این شهر، آثار بسیاری را در دل آن برافراشته اند.

شاخص ترین آثار باستانی اصفهان در مرکز شهر جای گرفته 
و بازدیدکنندگان می توانند با طی چند خیابان و حتی با پای 

پیاده از آنها بازدید کنند.
 یکی دیگر از ویژگی های آثار تاریخی اصفهان همجواری آنها 

با رودخانه مشهور شهر است. 
پل های تاریخی اصفهان که بر فراز زاینده رود بنا شــده اند، 
زیبایی های ایــن رودخانه را دوچندان می ســازند؛ اگرچه 
در روزگار بی آبی زنده رود این آثار نیز شــکوه گذشته خود 
را از دســت داده اند. دیگر کمتر کســی مشــتاق است روی 
 پله های پل خواجو بنشــیند و بستر خشــک زاینده رود را 

نظاره کند. 
نابودی زاینده رود نه تنها شکوه گردشگری اصفهان را از بین 
برده، بلکه حیات آثار اصفهان را هم به خطر انداخته اســت.
آشکار است که اســتحکام پل های تاریخی اصفهان وابسته 
به جریان آب اســت و عدم جریان آب باعث نابودی این آثار 
می شود.در این باره یک فعال محیط زیست معتقد است که 

آثار باستانی اصفهان در پنج سال  آینده نشست خواهد کرد.
 سیداحمد خاتون آبادی،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 

اصفهان، در این باره می گوید: محور اقتصادی اصفهان به جای 
صنعت، باید بخش خدمات کشاورزی باشد چراکه کشاورزی 
در اصفهان عامل پوشش گیاهی، امنیت غذایی و جلوگیری 

از فرسایش خاک است.
خاتون آبادی معتقد است خشکســالی زاینده رود، مشکل 
امروز یا دیروز نیست، مشکلی مربوط به سالیان پیش است و 
متاســفانه جنبه های اجتماعی و فرهنگی در زمینه به وجود 

آمدن وضع فعلی رودخانه بی تاثیر نبوده اند.
وی بیان می کنــد: اگر به منابع آب کشــور نگاهی ملی و نه 
نگاه استانی می شد و حوضه های آبریز استانی یکپارچه دیده 
می شــدند و حیات رودخانه ها قبل از بارگذاری های سنگین 
صنعتی و کشاورزی در اولویت قرار می گرفت، امروز زاینده رود 

را چنین خشک و بی رمق تجربه نمی کردیم.
توسعه اقتصادی متناسب با آب

در کشورهای پر آب جهان که از اتفاق توسعه یافته نیز هستند 
عمدتا به بحث آب، عالوه بر جنبه های سود و زیان و بازدهی، 
به شکل ســرمایه گذاری و جنبه های اقتصادی آن نیز توجه 
می شود؛ درحالی که در فالت مرکزی ایران سرمایه گذاران 
اقتصادی با تصور اینکه منابع آبی بی انتهاست، به این نتیجه 

رسیدند که هرنوع بارگذاری می تواند رخ دهد.
محدود بودن آب در مناطق خشک ســبب می شود توسعه 
اقتصادی متناسب با آب باشــد که این امر در اصفهان انجام 
نشده است. به ویژه در اوایل دهه های گذشته، از زمان تاسیس 
ذوب آهن این نگاه وجود داشته که آب زاینده رود همیشگی 
است؛ بنابراین به طور تزایدی سرمایه گذاری های اقتصادی 

و صنعتی و توسعه ای ناپایدار 
پشت سر هم به ســرانجام 
رســید و نتیجه آن زاینده 
رودی شــد که امروز کسی 

رغبت به دیدن آن ندارد.
به گفته این فعــال محیط 
زیســت مشــکلی که امروز 
در اصفهــان وجــود دارد، 
این اســت کــه صنایــع با 
مصارف ملی در این اســتان 
در حال کار هســتند و آب 
اســتان نیز به مناطق دیگر 
فرســتاده می شود. براساس 
پیش بینی ها اصفهان در پنج 
سال آینده شــهری نیست 
که گردشگر داشــته باشد، 
زیرا تمام آثار باســتانی آن 

وابســته به آب های زیرزمینی و آب های زیرزمینی وابســته 
 به زاینده رود اســت و به این صورت ابنیه تاریخی نشســت 

خواهند کرد.

نابودی زاینده رود، حیات آثار تاریخی اصفهان را به خطر انداخته است؛

اصفهان؛ شهری بدون گردشگر!

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبرداد:

 راه اندازی ۱۰دستگاه مدرن 
سنجش آلودگی هوا و صوت

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
توســعه بی رویه و بیش از حد فعالیت های صنعتــی و اقتصادی 
بخصوص در کالنشهرها این نیاز اولیه را مورد تعدی و آسیب قرارداده 
اســت بیان کرد: به کارگیری فناوری ها و تکنولوژی های نوین در 
کالنشهرها و حرکت به سوی شهرهوشمند و ارزیابی های دقیق از 
کیفیت هوا می تواند به بهبود وضعیت هوا و در نتیجه کیفیت هوای 

بهتر زندگی شهروندان کمک کند.
علیرضا صلواتی اذعان داشــت: از همین رو شــهرداری اصفهان با 
راه اندازی مرکز پایش و کنترل کیفیت هوا و نصب و راه اندازی 10 
ایستگاه مدرن سنجش آلودگی هوا و صوت در نقاط مختلف شهر و 
همچنین یکی از مهم ترین آزمایشگاه های مرجع و کالیبراسیون 
دستگاه های سنجش آلودگی هوا در کشــور، به منظور شناسایی 
منابع و میزان آلودگی هوا شامل انواع گازهای آالینده و ذرات معلق 
گام مهمی برداشــته تا بتواند در جهت برنامــه ریزی های کاهش 
آلودگی هوای شــهر اصفهان، اقدامات علمی، آموزشی و اجرایی 
مهمی را با همکاری ســایر دســتگاه ها و ســازمان های مرتبط و 

همچنین مشارکت مردمی انجام دهد.
 معاون شــهردار  بیان کرد: این مرکز عالوه بر اینکه سطح آگاهی 
شــهروندان از کیفیت هوا را افزایش می دهد، امکان دسترســی 
مدیران شــهری و محققیــن مراکز دانشــگاهی را بــرای مبادله 
اطالعــات و تجربیات و کمک بــه برنامه ریزان شــهری در بهبود 
 کیفیت محیط زیســت شــهری و ارتقای ســالمت شــهروندان

 فراهم می کند. 
وی تاکید کرد: مرکز پایــش و کنترل کیفیت هوا بــا فراخواندن 
نخبگان و عالقه مندان کشــوری بــه ایجاد هوای پاک و توســعه 
شهرهوشــمند، گام های منحصربه فردی را در جهت اســتفاده از 
ســوخت های پاک و انرژی های نوین برداشته که نه تنها به دنبال 
ارتقای کیفیت زندگی در کالنشهر اصفهان بلکه به دنبال راهکارهای 
جدید و کارآمد برای فراهم نمودن شــهری پاک و قابل زیست در 

کالنشهرهای کشورمان است.

رییس اداره ممیــزی درآمد شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه بخش 
هزینه های جاری، شامل حقوق و دستمزد کارکنان می شود که سهم آن 
به نسبت هزینه های عمرانی پایین تر است، گفت: در کدهای درآمدی، 
دسته بندی هایی هم انجام شده که بخشی از آن به درآمدهای ساختمانی 
و بخشی به درآمدهای مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده باز می گردد. 
مهدی زارعی اضافه کرد: شهرداری اصفهان مطالعات ویژه ای برای نحوه 
وصول این عــوارض و اصالح فرآیندهای آن انجــام داده که با انجام این 
اقدامات، روش های پرداخت عوارض تنوع پیدا کرده است. وی یادآور شد: 
نحوه محاسبات عوارض کسب و پیشه، فرمول هایی دارد و تعیین آن طبق 
آخرین مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان، بر اساس متراژ و موقعیت 

مکانی واحد تجاری، همچنین منطقه شهری تعیین می شود.

عوارض کسب و پیشه طبق 
آخرین مصوبه شورای شهر 

تعیین می شود

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه مســیرهای ســبز برای حضور به موقع و امدادرسانی به 
حادثه دیدگان حریق بســیار موثراســت تاکید کرد: مسیرهای سبز، 
زمان طالیی کمک رســانی به حادثه دیدگان را حفظ می کند.آتشپاد 
بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: یکی از مواردی کــه در هنگام عملیات امداد 
و نجات بســیار مهم است، ســرعت عمل و حضور به موقع برای کمک 
به حادثه دیدگان اســت. وی تصریح کرد: به همین منظور اپراتورها و 
تکنسین های ستاد فرماندهی آتش نشانی که در مرکز کنترل ترافیک 
مستقر هستند، با رصد دوربین ها، چراغ های راهنمایی خیابان ها را به 
گونه ای تنظیم می کنند که خودروهای امدادی در مســیرهای بدون 

ترافیک به سمت محل حادثه حرکت کنند.

آتشپاد بهزاد بزرگزاد تاکیدکرد:

حفظ زمان طالیی 
کمک رسانی با مسیرهای سبز

قاب شهر
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: در 1۵منطقه 
شهر اصفهان بالغ بر ۲۳0 لکه بافت فرسوده وجود دارد که به لحاظ گونه های بافت، 

بیشترین بافت تاریخی در مناطق 1، ۳، ۴و ۵ مشاهده می شود.
حسین جعفری با اشاره به اینکه شهر اصفهان دارای بخش زیادی بافت فرسوده 
یا بافت ناکارآمد شهری است، گفت: در شــهر اصفهان حدود ۲۳00 هکتار بافت 
ناکارآمد مصوب وجود داردکه با توجه به شاخص های ۳ گانه، به تایید شورای عالی 

شهرسازی و معماری کشور رسیده است.
وی با اشاره به موانع موجود بر ســر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری، اظهارکرد: 
متاسفانه در شهرهای بزرگ بافت های ســنتی به دلیل تمرکز در هسته مرکزی 
شهر، مانع مهمی بر سر راه توسعه کمی و کیفی شهرها می شوند و بی شک برای 

رفع این مشکل باید تدابیر ویژه و راهگشا اندیشیده شود.
وی ادامه داد: بافت های شهری بخصوص بافت های فرسوده به عنوان بخشی از بدنه 
شهرها دچار عارضه های زیادی شده اند که ناکارآمدی بافت ها بازدهی نامطلوبی 

دارند و از مشکالت کالبدی، اجتماعی و فرهنگی رنج می برند.
جعفری با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار است بازآفرینی بافت های 

ناکارآمد در دستور کار قرار گیرد، گفت: مقرر شده تسهیالتی در اختیار مردم قرار 
گیرد و برای تامین زیرساخت ها در بافت های ناکارآمد نیز اعتباراتی در طول برنامه 

ششم پیش بینی شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان موانع جدی که امروزه در 
بافت های فرسوده وجود دارد را شامل مشکالت کالبدی دانست و افزود: طرح های 

ویژه بهسازی به صورت موردی و موضعی  باید برای هر کدام از بافت ها تعریف شود 
و این طرح ها در میراث فرهنگی و کمیسیون ماده ۵ به تصویب برسد.

وی ادامه داد: بیش از ۶0 درصد امالک واقع شده در بافت های فرسوده فاقد سند 
مالکیت هستند و این بدان معناســت که نمی توانند از تسهیالت بانکی استفاده 
کنند؛ بنابراین اولین دغدغه ما سند دار شدن این خانه هاست که در قانون حمایت 
از نوسازی و بهسازی مصوب مجلس شورای اسالمی  قرار شده کمیسیون ویژه ای 

در ثبت اسناد و امالک تشکیل شود.
جعفری خاطرنشان کرد: این کمیسیون در اصفهان تشکیل شده تا به متقاضیان 

سند مالکیت در بافت های فرسوده خارج از نوبت پاسخگویی شود.
وی تاکید کرد: احیای بافت های فرسوده اقدامی بین بخشی است و ۳۵ دستگاه 

مسئولیت دارند که هر دستگاهی باید به وظایف خود عمل کند.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پرداخت 
تســهیالت ارزان قیمت به ازای هر واحد ۵0 میلیون تومان توسط دولت صورت 
می گیرد و دولت باید یارانه آنها را جبران کند، گفت: البته شهرداری هم تا ۷0 درصد 

بخشودگی عوارض را در نظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

وجود ۲۳۰۰ هکتار بافت ناکارآمد مصوب در شهر

نابودی زاینده 
رود نه تنها شکوه 

گردشگری اصفهان 
را از بین برده، بلکه 
حیات آثار اصفهان 

را هم به خطر 
انداخته است

برپایی دعای عرفه در آرامستان باغ رضوان

برگزاری نماز عید سعید قربان در مصلی
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله  :
سرگرمی داشته باشید و تفریح کنید؛ چراکه خوش نمی دارم در دین 

شما درشتی و سختی دیده شود.
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در جهان بیش از ۴۰ میلیون نفر از کسانی که باالتر 
از ۱۸ سال سن دارند، دچار استرس هستند و برای 
درمان آن هزینــه های هنگفتی را مــی پردازند در 
حالی که می توان با رفتار درمانی از تشدید استرس 
جلوگیری کــرد.در این مطلب به عــادت های بدی 
می پردازیم که انجام آنها اســترس شــما را تشدید 

می کند و بهتر است این عادات  را کنار بگذارید.
۱- زیاد فکر کردن به موضوعی خاص

زمانی که ما به مسئله ای زیاد فکر می کنیم و آن را 
چندین بار در ذهنمان پردازش می کنیم، در واقع تنها 
به نکات منفی آن می پردازیم که استرسمان را بیشتر 
می کند، به جای فکر کردن به خود مسئله بهتر است 

به راه حل برطرف کردن آن بپردازیم.
2- وسواس های ذهنی

این مورد هم مشابه مورد قبلی است و شما همیشه 
درگیر فکــر کردن به موضوعــات مختلف در آینده 
هستید و این برای شما تبدیل به یک رفتار وسواسی 

شده و نمی توانید از زمان حالتان لذت ببرید.
۳- توقعات بیجا

افرادی که دچار استرس های مزمن هستند، اغلب 
تالش می کنند انتظاراتی را که از خود دارند، عملی 
کنند و اگر این انتظارات متناسب با توانایی های آنها 

نباشد، دچار استرس بیشتری می شوند.
۴- فرار از موقعیت های استرس زا

گاهی اوقات سعی می کنید از موقعیت های استرس زا 
دور شــوید، اما این کار تنها در کوتاه مدت به شــما 
کمک می کند ولی در بلند مدت استرستان را تشدید 

خواهد کرد.
۵- وابستگی به داروها

شاید داروها شما را برای مدتی آرام کنند، اما مسئله ای 
که این داروها دارند، آن است که آنها تنها نشانه های 
بیماری را بهبود می بخشند و خود بیماری را درمان 
نمی کنند، برای همین به مرور شما وابستگی بیشتری 
به آنها پیدا کرده و اعصابتان ضعیف تر می شود.بهتر 
است یوگا، مدیتیشن و خواب کافی را جایگزین این 

داروها بکنید تا نتیجه بهتری بگیرید.
۶- کنترل همه چیز

زمانی که اســترس دارید مایل هستید که همه چیز 
تحت کنترل شما باشد در حالی که این غیر ممکن 
است و زمانی که موضوعی از کنترل شما خارج شود 
استرس تان تشدید خواهد شد.پس سعی کنید تنها 
روی موضوعاتی تمرکز کنید که می توانید آنها را در 

کنترل خودتان داشته باشید.

مهارت زندگی

عادات بدی که اضطرابتان را 
تشدید می کند!

یادداشت

کی بدبخت تره ندا شاه نوری
به ما یاد داده اند که نگوییم جایی مشغول کار 
شــده ایم، نگوییم که داریم ازدواج می کنیم یا پولی دستمان رسیده 
اســت حتی نگوییم که بارداریم یا قرار است فالن چیز را بخریم، چون 
مردم به ما حسودی می کنند، چشممان می زنند، سنگ جلوی پایمان 
می اندازند، زیرآبمان را می زنند و همه چیز خراب می شــود. حاال با 
درست و غلط این باور کاری ندارم، قصدم این است که بگویم ما به جای 
همه چیزهای خوبی که می توانستیم به هم بگوییم و نگفتیم و خبرهای 
خوشی که می توانستیم بدهیم و ندادیم، حاال افتاده ایم توی مسابقه 
کی از کی بدبخت تر است. مثال اگر من االن از شما 5۰ هزار تومان پول 
بخواهم شما اینقدر شرح مصیبت می دهید و از بدبختی های مالی تان 
می گویید که من مجبور بشوم تازه یک چیزی هم به شما قرض بدهم تا 
کارتان راه بیفتد. اگر شما پیش من بیایید و بگویید که شریک زندگیتان 
به شما خیانت کرده، من اینقدر شرح خیانت و بی وفایی های سوزناک 
و پرآب چشم برایتان تعریف می کنم که شما شرمنده می شوید که چرا 
اصال این موضوع پیش پا افتاده را مطــرح کردید. به نظرم این آخرین 
و خطرناک ترین نسخه چشم و هم چشمی است که بین ما باب شده 
است. همه تبدیل به یک مشــت آدم بدبخت و بیچاره ترحم برانگیز 
شده ایم که هر جایشان دســت بگذاری صدای ناله بلند می شود. در 
حالی که توی زندگی واقعی اصال اینطور نیستیم. وضعمان آنقدرها که 
می گوییم بد نیست. بدبخت، ناامید، بازنده یا شکست خورده نیستیم. 
فقط چون دلمان نمی خواهد که بقیه سر از کارمان دربیاورند یا جادو 
وجنبلمان کنند، مــدام دروغ می گوییم و بازی مــی کنیم. اینقدر به 
این بازی ادامه می دهیم تا روزی که خودمان هم باورمان می شــود 
که بدبختیم و آنوقت واقعا بدبختی را به چشم می بینیم. در این بازی 
خطرناک نه فقط به خودمان لطمه می زنیم بلکه انرژی مثبت جامعه و 

شادی های جمعی را هم از بین می بریم.

باغ 
کاغذی

»غوغای غبار« یادداشــت های ســفر حج »گلعلی بابایی«               
نویسنده دفاع مقدس اســت. این اثر در سال ۸۸منتشر شده 
بود. روایت نویسنده از شکل گیری ســفر و نگارش کتاب نیز 
در خور توجه اســت. بابایی درباره اینکه چرا اسم این کتاب 
را »غوغای غبار« گذاشته اســت گفت:»در حین طواف و نیز 
حضور در مسجدالنبی احســاس می کردم گم شده ای هستم 
در غبار.البته این شعر میرشکاک هم در اندیشه ام بود که گفته: 
در تکاپوی سراغ بی نشان معشوق خویش، جاده ها خواندیم و 

غوغای غبار آموختیم.«

وی با بیان اینکه در این کتــاب از جبهه ها پلی زده ام به حج ، 
افزود:» سفرم در نقاط مختلف قرابتی با سال های دفاع مقدس 
پیدا می کند و اصال خود سفر هم عنایتی از همان سال ها بود.«

 گلعلی بابایی همچنین ســفر حج خــود را عنایتی از کانال 
کتاب »همپای صاعقه« دانست و تصریح کرد: سفرحج خود 
را مدیون یادواره باشــکوهی هســتم که برای شهید احمد 
متوســلیان گرفته بودیم کــه در آنجا من هدیــه ای گرفتم 
 برای ســفر به حج تمتع آن هم از ســردار جعفری، فرمانده 

کل سپاه.

غوغای غبار چشم و هم چشمی

دیوانه وار ترین بازی ها در شهربازی های دنیا)3(
دانستنی ها

با کفش های دیگران راه برو
اگر مردم از تو انتظار شــجاعت دارند، وانمود 
کن شجاع هستی، حتی زمانی که ترس تا مغز 

استخوانت نفوذ کرده است.

 »با کفش های دیگران راه برو«
»شارون کریچ«

۴- ترن هوایی بیگ دیپر-  انگلستانحرف حساب
پارک »بتر سی فان فیر« )Battersea fun fair( در شهر 
لندن، از سال ۱۸5۸ به فعالیت مشغول است. در سال ۱۹5۱ 
 دســتگاهی مرگبار به نام بیگ دیپر )Big Dipper( در 
»بتر ســی« راه اندازی شــد و در مدت زمان کوتاهی به 
اصلی ترین جاذبه این پارک بدل شد. ارتفاع این رولر کوستر 
در حدود ۱5 متر بود و در هر دور سواری، قادر بود ۲۴ نفر را 

در خود جای دهد.
»بیگ دیپر« برای قسمتی از فستیوال بریتانیا احداث شد و 
تا سال ۱۹۷۲ محبوبیتش ادامه داشت. نهایتا در سال ۱۹۷۲ 
یکی از ماشین ها هنگام به باال رفتن به عقب سقوط کرد و یا 
سرعت زیاد به ماشین دیگری برخورد کرد. این اتفاق باعث 
کشته شدن 5 نفر شد. پس از فاجعه بیگ دیپر، این دستگاه 

برای همیشه خاموش شد.
آدرس: انگلستان- لندن - شهربازی »بتر سی فان فیر«

۵- ترن هوایی مرگ-  کره شمالی
در ۱۲ کیلومتری پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی یکی از 

بی کیفیت ترین و وحشتناک ترین پارک های بازی دنیا قرار 
دارد. تمامی بازی های این شهر بازی که »منگ یانگ دی« 
)Mangyong Dae( نام دارد، از کار افتاده هستند و باید 
 The( از دور خارج شوند، اما بدترین آنها رولر کوستر مرگ
Rolle Coaster Of Death( اســت که میزان مرگبار 
بودنش از نامی که برایش انتخاب شده پیداست. زنگ زدگی 
اولین چیزی است که در منگ یانگ دی به چشم می خورد. 
عالوه بر ایمن نبودن بدنه و ریل های رولر کوســتر مرگ، 
ناکارآمد بودن کمربند ها و حفاظ های این وسیله، شما را تا 

سر حد مرگ می ترسانند.
عالوه بر همه این شرایط، قیمت بلیت رولر کوستر مرگ به 
قدری گزاف است که تقریبا هیچ کدام از اهالی کره شمالی 
نمی توانند از آن اســتفاده کنند. بیشتر استفاده این رولر 
کوستر توسط گردشگران صورت می گیرد. گردشگرانی که 

حتما خود را برای مرگ آماده کرده اند!
آدرس: کره شمالی- شــهر پیونگ یانگ-مجموعه پارک 

جنگلی و شهربازی منگ یانگ دی
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