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مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان می گوید وضعیت سرانه 
ورزشی اصفهان تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد؛

 
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

صفحه7

رانش زمین، موجب وقوع حادثه تونل چری شده است

تولید ساالنه بیش از 1100 تن عسل 
در چهارمحال و بختیاری 7

 آغاز اجرای طرح »سالم بر مهر«
 در اصفهان

تصمیمی برای تغییر کادر فنی 
سپاهان نداریم

10

کارگران فصلی در ۲۶ نقطه شهر 
اصفهان متمرکز می شوند

23 سانتی متر!
11

ادامه در صفحه2

رییس جمهور: 

کتاب های درسی ما، دانش آموزان را 
برای دیروز تربیت می کند

رییس جمهور با انتقاد از محتوای کتب درســی تصریح کرد: کتاب های 
درســی ما دانش آموز را به جــای تربیت برای فردا، بــرای دیروز تربیت 
می کند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی صبح روز 
گذشته در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی در هنرستان شهید مدرس 

منطقه 5 تهران اظهار کرد: وقتی...
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11

سوء استفاده هایی که از یک طرح انسان دوستانه صورت می گیرد؛

دیـوار  بی مهری!
8

   اداره کل روابط عمومي و اطالع رساني

دانشگاه آزاد اســامي واحد اصفهان)خوراســگان( در نظر دارد تعدادي خودرو شامل اتوبوس 
سپهرمان مدل 1387، میني بوس هیوندا مدل 1388، پژو GLX 405 مدل 1388و1387، وانت نیسان 

مدل 1374 و وانت مزدا مدل1383 خود را، از طریق مزایده عمومي به افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند از تاریخ درج  این آگهي به مدت 10 روز کاري جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به اداره پشتیباني و 
تجهیزات دانشگاه واقع در اصفهان، خیابان جي شرقي، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان اداري اندیشه، طبقه 

دوم و یا به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1-   ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر در وجه دانشــگاه به مبلغ 10/000/000 ریال یا واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 

0107431161001 بانک ملي به نام حوالجات دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان(
2-   واریز فیش بانكي به مبلغ 500/000 ریال به حساب سیبا 0107431161001 بانک ملي به نام حوالجات دانشگاه 

آزاد اسامي واحد اصفهان)خوراسگان(
3-     کلیه کسورات قانوني بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

4-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
5-     هزینه درج آگهي بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهي مزایده عمومی
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شعر سوگ یا »سوگنامه«

 قطره ای از دریای عرفان

داستان واره ها و اساطیر ادبیات فارسی

 

 محتشم کاشانی
 پدر شعرعاشورایی

ویژه )ادبیات(
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احتمال آزمایش اتمی جدید با وقوع زلزله خفیف در کره شمالی
تسنیم : منابع خبری ظهر روز گذشته از وقوع یک زمین لرزه 3/4 ریشتری در کره شمالی 
خبر داده اند. متخصصان لرزه نگاری گفته اند احتمال دارد این زمین لرزه بر اثر انفجار بمب 

ایجاد شده باشد.

يادداشت

پارلمان

وکیل علــی مطهری از صدور حکــم محکومیت آمران 
حمله به نماینده مردم تهران در دادگاه نظامی شــیراز 

خبر داد.
به گزارش ایلنــا؛ مصطفی ترک همدانــی، وکیل علی 
مطهری با اعالم خبر صدور حکم در پرونده آمران حمله 
به علی مطهری گفت: جلسه رسیدگی به پرونده آمران 
حمله به موکلم در شعبه یک دادگاه نظامی یک شیراز 
برگزار و پس از ختم دادگاه، قاضی رســیدگی کننده، 

حکم این پرونده را صادر کرد.
وکیل مطهری با بیان اینکه طبق اعالم دادگاه، متهمان 
این پرونده محکوم شــده اند، اظهار کرد: با وجود آنکه 
حکم پرونده صادر شــده، اما این رای به طرفین پرونده 
ابالغ نشده است و با پیگیری های به عمل آمده متوجه 
شدیم که احتماال این پرونده به تهران ارسال شده که در 
صورت صحت، اقدامی عجیب و خارج از فرآیند دادرسی 
است. وی به نقش دادستان عمومی و انقالب شیراز و نیز 
دادستان نظامی شیراز و قضات این پرونده در شناسایی 
مســئول اصلی حمله به علی مطهری و محاکمه سایر 

عوامل این رخداد اشاره و از آنان تشکر کرد.

 آیــت ا... ناصــر مــکارم شــیرازی از مراجــع تقلید 
 در بیانیــه ای به مناســبت فرارســیدن مــاه محرم،

گفت: خطیبــان و مداحــان از آلوده شــدن مجالس 
حســینی به مســائل سیاســی جناحی و تفرقه  انگیز 
یا اهانت به مقدســات دیگران که مایه تفرقه اســت، 

بپرهیزند.
در این بیانیه آمده اســت: خطیبان محترم و مداحان 
عزیز، نقش اصلی را در آگاه ســاختن مردم دارند؛ آنها 

باید این آیین را رمز وحدت، معرفی کنند.
این مرجع تقلید دراین بیانیه آورده اســت: از کارهایی 
که موجب وهن مذهب در نظر دوســت و دشمن می  
شود، مخصوصا قمه زدن و اعمالی مانند آن بپرهیزند، 
زیرا دشمنان برای دگرگون ســاختن چهره این آیین 
عظیم، تنها همان صحنه  ها را در رسانه  های خود منتشر 
می  کنند، تا از جاذبه  های فوق العاده این مراسم بکاهند 

و مردم دنیا را بدبین سازند.
 در خواندن اشعار و ســینه زنی از سبک  های مبتذل 
که در شأن این مراسم باشکوه نیســت، بپرهیزند و به 

سبک  های سنگین سنتی اهمیت دهند.

وکیل علی مطهری خبر داد:

آمران حمله به علی مطهری 
محکوم شدند

آيت ا...مکارم شیرازی:

خطیبان و مداحان، مجالس 
حسینی را جناحی  نکنند

سخنگوی شورای نگهبان:

تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر 
یزد، ربطی به شورای نگهبان ندارد

 وزير دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

موشک »خرمشهر« راهبردی و 
فوق العاده چابک است

فارس: عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در نشســت خبری خود در پاسخ به ســوال خبرنگاری 
که پرسیده بود آیا دیوان عدالت اداری می تواند یکی از 
اعضای شورای شهر را از حضور در شورا بازدارد، گفت: ما 

توضیحات را همان زمان مصوبه اعالم کردیم.
وی در توضیحی اظهارداشت: آنچه فقهای شورای نگهبان 
درباره آن اعالم نظر کرده اند تبصــره مصوبه ای درباره 
قانون شوراهاست و آنان ذیل ماده مربوطه اعالم کرده اند 
که خالف شرع اســت، اما اینکه دیوان عدالت اداری چه 
کرده است حتما در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل 
می کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد؛ چرا که این شورا 
فقط درباره قانون و خالف شرع بودن قانون مربوطه اعالم 

نظر کرده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر که درباره 
تاکید مقام معظم رهبری بر حضور فقهای شورای نگهبان 
در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال کرده 
بود، عنوان داشت: فقهای شورای نگهبان در جلسه مجمع 
شرکت کردند؛ البته این شرکت فقط در موضوع مباحث 

اختالفی صورت می گیرد.

امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در آغاز هفته دفاع مقدس با بیان اینکه افتخار 
می کنیم صنعت دفاعی کشور ما کامال بومی است، افزود: 
انواع موشک ها و تجهیزات رزم زمینی، پدافند هوایی و 
سامانه های رزم دریایی کامال ایرانی است و متخصصان پا 

در رکاب ما، این راه را همچنان با قدرت ادامه می دهند.
امیــر حاتمی با اشــاره به اینکــه سیاســت دفاعی ما 
بازدارندگی است و ایران اسالمی تحت تاثیر هیچ تهدید، 
تحریم و فشــاری قرار نمی گیرد تصریح کرد: با قدرت 
نگهبان امنیت ایران اســالمی هستیم و سخن گفتن با 
تهدید و بی ادبی هیچ اثری بر اراده مسئوالن کشور ندارد 

بلکه ما را برای ادامه مسیر مصمم تر می کند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موشک راهبردی 
و دوربرد خرمشــهر را نمادی از اراده دانشمندان جوان 
و ادامه مسیر علمی و تحقیقاتی کشــور خواند و گفت: 
خرمشــهر با بردی موثر و ویژگی هایی منحصر به فرد 
موشکی فوق العاده چابک است. وی افزود: عبور از خط 
پدافندی دشــمن و هدایت آن از لحظه پرتاب تا نقطه 

انهدام هدف، خرمشهر را موشکی راهبردی کرده است.

يادداشت

برگزاری اولین جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت به ریاست  آیت ا... شاهرودی

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح دیروز به ریاست  
آیت ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اکثریت اعضای مجمع تشخیص برگزار 
شد، علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی و آیت ا... صادق 
الریجانی،رییــس قوه قضائیه بــه عنوان اعضــای حقوقی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند.

عکس نوشت

نیروهای مسلحروحانیتشورای نگهبان

بین الملل

برافراشته شدن پرچم اسرائیل 
در خیابان های اربیل

خبرگزاری ایســنا؛ کردها در تجمعات خود برای اعالم 
حمایت  از برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان 
عراق در اربیــل پرچم هــای اقلیم کردســتان، رژیم 

صهیونیستی و آمریکا را در دست داشتند.
قرار است روز دوشــنبه کردهای عراق در همه پرسی 
استقالل اقلیم کردستان شرکت کنند. این همه پرسی 
با وجود مخالفت بغداد، واشنگتن، مسکو، آنکارا و لندن 
برگزار می شود. مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان 
عراق با راه حل های سازمان ملل و آمریکا و انگلیس برای 

به تاخیر انداختن همه پرسی مخالفت کرده است.
این نخســتین باری نیســت که کردهای عراق پرچم 
رژیم صهیونیستی را در دست می گیرند. هفته گذشته 
نیز کردها در شــمال عراق پرچم رژیم صهیونیستی را 
برافراشته بودند. همه پرسی جدایی کردستان در خارج 
از عراق، در میان مخالفت کشــورهای مختلف و جدیدا 
مخالفت شورای امنیت سازمان ملل، از روز جمعه آغاز 
شــده و تا ســه روز ادامه دارد. »کاروان جالل« یکی از 
مدیران کل کمیساریای عالی انتخابات و همه پرسی در 
کردستان عراق، به شــبکه خبری »رووداو« کردستان 
اعالم کرد کــه اولین رای همه پرســی را یک هموطن 
مقیم چین به صندوق انداخت. روند اخذ رای به صورت 
الکترونیکی آغاز شــده و به گفته کاروان جالل به دلیل 

اختالف زمانی موجود، از چین آغاز شده است. 
روند اخذ رای در حالی آغاز شــده که اختالفات بغداد و 
اربیل در این خصوص به اوج خود رسیده و موج مخالف 
بین المللی با این امر به شورای امنیت سازمان ملل رسید. 
روند اخذ رای در خارج از عراق، از جمعه 23 سپتامبر آغاز 
شده و تا فردا  ادامه خواهد داشت. فقط شهروندان یکی از 
استان های کردستان عراق یا مناطق مورد منازعه )میان 
اربیل و بغداد( که حداقل 18 سال داشته باشند می توانند 
با مراجعه به سایت کمیساریایی عالی انتخابات کردستان 

در همه پرسی شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی صبح 
روز گذشته در آیین بازگشــایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 
در هنرستان شــهید مدرس منطقه 5 تهران اظهار کرد: وقتی 
امروز کتاب های درسی را باز می کنیم غیر از عوض شدن جلد، 
فونت، عکس وتغییر بعضی عبارت ها نســبت به زمانی که ما 
درس می خواندیم، تغییر چندانی نکرده است. در حالی که ما 
باید دانش آموزان را حداقل برای 12 سال آینده تربیت کنیم، 
کتاب های درسی ما دانش آموز را برای دیروز تربیت می کند نه 

برای فردا و حتی امروز.
وی ادامه داد: نحوه تدریس و اداره کالس ما با همه تالش معلمان 
نیاز به تحول جدید دارد. در پایان کار معلوم می شود که معلم، 
وزیر و دولت چقدر کار کرده اند و آیا ما یــک نوجوان یا جوان 
مســئول ماهر عالقه مند به کار خالق تحویل جامعه داده ایم 
یا تنها باعث شده ایم دانش آموزان موضوعاتی را که از یاد می 
رود حفظ کنند. روحانی با بیان اینکه برای آنکه دوران مدرسه 
بهترین دوران زندگی باشد و احساس کنیم شرایط بهتری برای 
حضور در جامعه داریم، به نکاتی باید توجــه کرد، افزود: این 
مســئله به برنامه ها ، تالش ها و کمک های دولت، تالش های 
پدران ومادران و خانوده ها، معلمان و جامعه وهمچنین اخیرا به 
نوع استفاده از فضای مجازی بستگی دارد و همه اینها دست به 

دست هم می دهند که در پایان این 12 سال ما به کجا برسیم.
رییس جمهور با بیان اینکه یکی از عوامل بسیار مهم رابطه معلم 
با دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر در محیط کالس است 
تصریح کرد:  محیط کالس باید امن باشد؛ امن به معنای اینکه 
در یک کالس مبادا یک یا دو دانش آموز مورد حمله سخنان بقیه 
باشند  یا یک دانش آموز که استعداد بیشتری دارد برای دیگران 
فخر فروشی کند. باید دانش آموزی که درسی را بهتر می فهمد 
به شاگردی که به هر دلیلی نتوانســته حرف استاد را بگیرد، 
کمک کند. محیط امن به این معنا که به شــکل و قیافه، نحوه 
 حرکت و راه رفتن، لهجه و سخن گفتن هم ایراد نگیریم یا چند 

دانش آموز یک نفر را دست نیندازند.
وی با اشــاره به موفقیت های جوانان ایرانی بیان کرد: همه ما 
می دانیم در کشــور ما در بســیاری از زمینه ها جوانان دانش 
آموزان و دانشــجویان قدم های بســیار خوبی برداشته اند. ما 
در بسیاری از المپیادها برنده طال شــده ایم. دانشجویان ما در 
بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا در حال تحصیل هستند و در 
بسیاری از مراکز علمی درجه یک دنیا ایرانیان به عنوان نخبه 
تالش می کنند، اما وقتی به صد سال پیش ایران بازمی گردیم و 
با کشورهای پیشرفته مقایسه می کنیم می بینیم که در کشور 
نواقصی وجود دارد و ما از سرمایه و منابع مان بهترین استفاده 

را نکرده ایم.
رییس دولت دوازدهم یادآور شد: اگر کسی که 12 سال درس 
خوانده و دیپلم  گرفته را دو سال بعد از دیپلم با کسی که در  یک 
کشور پیشرفته این کار را انجام داده مقایسه کنیم، می بینیم 
که آن کسی که در کشور پیشرفته بوده داشته هایش بیشتر از 
دانش آموز ایرانی است. باید بپرسیم چرا؟ چون ما در کالس خود 
البته در هنرستان کمتر و در دبیرســتان بیشتر می خوانیم و 
حفظ می کنیم تا در امتحان نمره خوب بگیریم و چون حفظیم، 
حافظه با گذشت زمان مثل یخ در آب است و آب می شود،  اما 
اگر به خالقیت جوان ها و نوجوان ها تکیه کنیم و همان مطلب 
را به جای حفظ کردن به صورت ســوال مطرح کنیم تا با فکر 

خودشان جواب بدهند نتیجه را خواهیم دید.
روحانی همچنین عنوان کرد: نباید بعد از 12 سال یک کاغذ به 
عنوان مدرک دست دانش آموزان بدهیم بلکه باید مهارتی یاد 
بدهیم که بتوانند آن را به عنوان رشد و نمو دوران متوسطه خود 
در محیط کار عرضه کنند. باید دانش آموزان عالقه مند به کار، 
تحویل جامعه بدهیم و دانش آموز را در یک رشته به عنوان یک 

جوان ماهر تربیت کنیم.
رییس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: اولین خواسته ام از آقای 
بطحایی قبل از معرفی ایشان به مجلس این بود که دانش آموزان 
در پایان 12 سال باید یک کار بلد باشــند تا اگر نخواستند به 
دانشگاه بروند و خواســتند وارد محیط کار و جامعه شوند یک 
مهارت را به خوبی آموخته باشند. این به عنوان رسالت و وظیفه 
بزرگ همه معلمین، مسئوالن و نویسندگان کتاب های آموزش 

و پرورش است.
رییس جمهور همچنین اظهار کرد: برای اینکه بهتر بخوانیم، 
بفهمیم و به آینده کشور خدمت کنیم  خواهش من این است 
که همه تالش کنیم محیط کالس و مدرسه ما این چنین باشد 
و در محیط مدرســه چگونگی تحمل افکار دیگران را تمرین 
کنیم. وقتی کسی چیزی می گوید و به او می خندیم یا او را هو 
می کنیم یعنی افکارش را تحمل نمی کنیم. ما باید در کالس 
و محیط مدرسه افکار دیگران را تحمل کنیم و به فکر دیگران 
احترام بگذاریم که این به دســت خود دانش آموزان و معلمان 

میسر می شود تا محیط مدرسه ما محیط اخالق و ادب باشد.
وی در ادامه با اشــاره به پرسش مهر امسال گفت: پرسش مهر 
امسال این است که در محیط مدرســه تحمل افکار دیگران، 

احترام به افکار آنها و اخالق و ادب را چگونه تمرین کنیم.
روحانی در پایان با اشاره به همزمان شدن آغاز سال تحصیلی 
و فرا رســیدن ماه محرم یادآور شــد: این اتفاق را به فال نیک 
می گیریم که آغاز سال تحصیلی با ایام ایثار ساالر شهیدان توام 
شده و باید خودمان را به گونه ای تربیت کنیم که برای اهداف، 

کشور و آرمان ها فداکار باشیم.

ريیس جمهور با انتقاد از محتوای کتب درسی تصريح کرد: کتاب های درسی ما دانش آموز را به جای تربیت 
برای فردا، برای ديروز تربیت می کند.

اعالمیه پایانی وزرای خارجه گروه 77 و چین در حاشــیه نشست مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک با اجماع کلیه کشورهای عضو 
تصویب شد. وزرای خارجه گروه 77 و چین، برجام را یک الگوی سازنده 
و واقعی و نتیجه عملکرد موفقیت آمیز نظام چندجانبه گرا در حل مسائل 
مهم جهانی دانستند. وزرای 134 کشور جهان در این اعالمیه تاکید کردند 
که برجام یک مدل واقعی است و از طریق تقویت همکاری های بین المللی 
به دستیابی کشورها به توسعه پایدار  کمک می کند. وزرای خارجه گروه 
77 و چین همچنین در بخش دیگری از این بیانیه با تحریم های اقتصادی 
یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران مخالفت کردند و خواستار برداشتن 
فوری این تحریم ها شدند.عباس عراقچی به نمایندگی از کشورمان در این 
اجالس شرکت و سخنرانی  کرد. نشســت وزرای امور خارجه گروه 77 و 
چین روز جمعه 23 سپتامبر 2017 با حضور رییس جمهور اکوادور، رییس 

مجمع عمومی و دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد.

حمایت قاطع 134 کشور 
جهان از برجام

ایسنا : به گزارش الغدپرس، سید عمار حکیم، رییس حزب حکمت ملی 
عراق در سخنرانی آغاز ماه محرم گفت: ما خواستار این هستیم که عراق، 
ایران، ترکیه، عربستان و مصر روی یک میز بنشینند و میان این پنج کشور 
یک نشست اقتصادی برگزار شود، این نشســت باعث می شود که زبان 
منافع مشترک بر زبان قطع روابط و اختالفات چیره شود و کشور عراق به 
دلیل اینکه از نظر جغرافیایی تنها اتصال سه کشور بزرگ است، می تواند 
در گسترش ارتباطات و تبادالت تجاری میان این کشورها نقش محوری 
ایفا کند.وی خطاب به کشورهای منطقه گفت: ما می خواهیم پل ارتباط 
میان کشورها و ملت های منطقه باشــیم و درگیری و قطع روابط شما را 
به هیچ جایی نخواهد رساند و هیچ نتیجه ای نخواهید گرفت و در نهایت 
مجبور به نشست بر  میز گفت وگو خواهید شــد. عراق آمادگی آن را دارد 
 که دیدگاه های شما را به هم نزدیک کند و فضای مناسب برای گفت وگو 

ایجاد کند.

درخواست »حکیم« برای 
برگزاری نشست اقتصادی

ويژه

کافه سیاست 

رهبر معظم انقالب درگذشت آیت ا... 
راستی کاشانی را تسلیت گفتند

 بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظــم رهبری، 
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشــت عالم جلیل القدر 
 و فقیه مجاهد آیت  ا...راســتی کاشانی را تســلیت گفتند. متن پیام 

حضرت آیت ا... خامنه ای به این شرح است:
بسمه تعالی

رحلت عالم جلیل القدر و فقیه مجاهد مرحوم آیت ا... آقای حاج شیخ 
حسین راستی کاشانی رحمه ا... علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان 

گرامی و به همه  ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم.
این عالم بزرگوار از جمله  فضالی روشن بین و با اخالصی بودند که در 
دوران اقامت امام راحل در نجف در جمع نزدیکان علمی و سیاســی 
ایشان حضور یافته و وفادارانه به نهضت مقدس ایشان کمک کردند و 
پس از پیروزی انقالب در مراکز مهم و حساس به انجام خدمات برجسته 

پرداختند و در مسائل کشور نقش آفرینی کردند.
از خداوند متعال بهترین پاداش صابران و مجاهدان و علو درجات برای 

ایشان مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای - 1/ مهرماه/1396

ريیس کل دادگستری استان تهران تشريح کرد:

 آخرین وضعیت
 پرونده سرکرده عرفان حلقه

میزان : غالمحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان تهران 
در توضیح آخرین جزئیات پرونده محمد علی طاهری، ســرکرده 
گروه موســوم به عرفان حلقه گفت: وکیل محکوم علیه، اعتراض 

خود را نسبت به رای صادره به شعبه ارائه کرده است. 
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: پرونده در شرف ارسال 

به دیوان عالی کشور است.

ژاپن، خواستار همکاری ایران برای 
حل بحران کره شمالی شد

منابع خبری مدعی شــده اند »تارو کانو«، وزیــر خارجه ژاپن در 
دیدارش با »محمد جواد ظریف«، وزیر خارجه ایران در نیویورک، 

خواستار کمک تهران برای کمک به حل بحران کره شمالی شد.
خبرنگار شبکه خبری بلومبرگ نوشته:  به صورت تصادفی اظهارات 
وزیر خارجه ژاپن را در آغاز دیدارش با ظریف شنیده است. وی گفته 

است: »شما باید به ما در موضوع کره شمالی کمک کنید.«
خبرگزاری »ان اچ کا« ژاپن هم با تایید این خبر نوشته وزیر خارجه 
ژاپن خواستار همکاری ایران جهت تشدید فشار بر کره شمالی شد 

تا این کشور از برنامه هسته ای خود دست بکشد.
مطابق این گزارش، کانو همچنین به ظریف گفته که آزمایش های 
هسته ای و بالستیک کره شمالی عیرقابل قبول هستند. وی تصریح 
کرد که ژاپن خواســتار همکاری با سایر کشــورها از جمله ایران 
 و متحد کردن جامعه بین المللی در اعمال فشــار بر کره شمالی

 است.
ظریف در پاسخ گفت که تهران با آزمایش های هسته ای مخالف 
 است. وزیر خارجه ژاپن در این دیدار از توافق هسته ای ایران و گروه
  1+5 حمایت کــرد و از ایران خواســت کــه آن را بــا قاطعیت

 اجرا کند.

احتمال تحریم مشترک ایران و 
ترکیه علیه کردستان عراق

رییس جمهور ترکیه می گوید: ایران و ترکیه ممکن است، تصمیم 
به اجرای تحریم های مشترک علیه کردستان عراق بگیرند.

به نوشته روزنامه »ینی شفق« چاپ ترکیه،  رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه که برای شــرکت در اجالس ساالنه مجمع 
عمومی سازمان ملل به نیویورک ســفر کرده بود در گفت وگو با 
خبرنگاران رسانه های ترکیه که وی را در این سفر همراهی کردند،  
با هشدار درباره عواقب اصرار حکومت محلی کردستان بر برگزاری 
همه پرسی استقالل،  گفت: آن منطقه فقط متعلق به کردها نیست. 

ترکمن ها و عرب ها نیز در آن مناطق حضور دارند. 

ريیس جمهور: 

کتاب های درسی ما، دانش آموزان را برای دیروز تربیت می کند
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کافه اقتصاد

اصفهان؛ پرچمدار ایران در نمایشگاه عمان
دبیر میز کشــوری عمان، از برگزاری پاویون ایران توسط شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان در نمایشــگاه بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی 

عمان خبر داد.

دبیرکمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان 
مطرح کرد:

جای خالی تکنولوژی های جدید 
ساخت ماشین آالت در معادن

دبیرکمیســیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی 
اصفهان، با اشاره به اینکه تیم اعزامی به نمایشگاه ورونا 
متشکل از ماشین ساز، معدن دار و تولیدکننده سنگ 
ساختمانی است، گفت: ما خواستار ورود تکنولوژی های 
جدید به ایران به منظور ســاخت ماشین آالت جدید 

برای معادن و صنایع معدنی هستیم.
 شهریار شعبانی در ششمین جلسه کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت پاویون 
نمایشــگاه ورونا، با بیان اینکه تالش این کمیســیون 
کمک در تســهیل امور معدنی اســتان اصفهان است، 
اظهار داشت: در صورت آغاز به کار شورای معادن استان 
به دلیل اینکه یکی از اختیارات این شورا بحث حقوق 
دولتی و استخراج واقعی است، بســیاری از مشکالت 

معدن داران استان رفع خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه عدم آشــنایی با قوانین در بعضی 
موارد مشــکالتی را برای فعاالن ایــن صنف به وجود 

آورده است.
دبیرکمیســیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی 
اصفهان بــا تاکید بر اینکــه به زودی معــدن داران با 
ســازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، به دلیل تخلفاتی نظیرتخریب 
اراضی و تجاوز به مناطق غیرمجاز دچار تنش خواهند 
شــد، تصریح کرد: امروز با بهره گیری از فناوری های 
جدید، امکان پیگیــری فعالیت های معــدن داران و 
تعقیب قانون به راحتی امکان پذیر شــده و الزم است 
فعاالن معدن در رعایت قوانین نهایت دقت را داشــته 

باشند.
وی همچنین اعضا را پشــتوانه اصلی این کمیســیون 
خواند و افــزود: با اتحاد فعاالن معدن اســتان درقالب 
تشــکیل یک کلنی قوی می توان بسیاری از مشکالت 
را به گوش مسئوالن رده باال رساند و برای حل آنها نیز 

چاره اندیشی کرد.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بالغ بر ۱۶۰۰ 
میلیارد ریال از مطالبات دامداران به حســاب آنان، واریز و بر این اساس 

حدود ۹۷ درصد مطالبات پرداخت شده است.
احمدرضا اســماعیلی در ارتباط با طرح خرید شــیر حمایتی در سطح 
استان اظهار داشت: با توجه به اوج گیری مشکالت دامداران و فعاالن در 
بخش تولید شیر خام در سال گذشته، در راستای تثبیت قیمت شیر خام 
تولیدی، حمایت از دامداران، جذب شیر مازاد در سطح بازار و جلوگیری از 
نوسانات قیمت شیر خام، از ابتدای خرداد ماه ۹۵ طرح خرید شیر حمایتی 
آغاز شد و با توجه به اثرات مثبتی که در این زمینه ایجاد کرد، مقرر شد 
در سال جاری نیز اجرای طرح ادامه یابد. وی ادامه داد: از ابتدای شروع 
طرح تا پایان مرداد ماه بیش از ۱۲۷هزار تن شیر خام به ارزش ریالی هزار 

و ۶۵۲میلیارد ریال در قالب طرح از دامداران خریداری شد.

۱۶۰۰میلیارد ریال از 
مطالبات دامداران استان 

اصفهان واریز شد

سکه تمام بهار آزادی
11،990،000 ریال)طرح جدید(

6،340،000 ریالنیم سکه

3,540,000 ریالربع سکه

۲,470,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲0۲،960 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

چک های برگشتی، فعاالن اقتصادی بازار را کالفه کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه چک ابزاری است برای 
فعالیت های اقتصادی که متاســفانه امروز کمتر کسی به آن تعهد دارد 
گفت: علت این موضوع بــی انضباطی و نبود ثبات پولــی، مالی در نظام 

بانکی است .
حسین شاهرودی راهکار بیرون رفت از این مشکل را دسته بندی و رنگ 

بندی کردن چک ها بیان کرد.
سرهنگ یاردوستی فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان نیز با اشاره به 
افزایش چک های برگشــتی گفت: اگر مردم قبل از اینکه چک بگیرند از 

دستگاه مربوطه استعالم کنند با مشکلی مواجه نمی شوند.
صمدی مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: چک در قانون همه دنیا 

تعریف شده؛ در حالی که ما از این قانون فاصله گرفته ایم.

 مشکل چک های 
برگشتی برای فعاالن 

اقتصادی 

سامانه ســهام عدالت از بامداد روز گذشته به دلیل پایان مهلت 
مشاهده صورت حساب و خاتمه زمان واریز مبالغ مابه التفاوت 
اختصاص یافته به مشموالن، به مدت ۱۰ روز از دسترس خارج 

شد.
ســامانه جدید پس از به روز رســانی و با بهره گیری از امکانات 
جدید، دهم مهر ماه جاری بار دیگر در دسترس عموم قرار می 

گیرد. مهلت قانونی تسویه باقی مانده اقساط سهام عدالت توسط 
مشموالن در  ۳۱شهریورماه به پایان رسید و طبق اعالم سازمان 

خصوصی سازی، از نظر قانونی امکان تمدید آن وجود ندارد.
ســامانه ســهام عدالت در نیمه دوم اسفندماه ســال گذشته 
رونمایی شــد تا دارندگان ســهام عدالت با مراجعــه به آن، از 
وضعیت صورتحســاب خود آگاه شــده و در صــورت تمایل 

نسبت به تســویه باقی مانده اقســاط شــان اقدام کنند. البته 
ورود شماره شبای حســاب بانکی مشــموالن در این سامانه، 
جهت دریافت ســود ســهام عدالت، تابع این مهلت نیســت و 
مشــموالن برای ورود شــماره شــبای خود همچنان فرصت 
دارند؛ زیرا پس از به روزرســانی مجدد ســامانه، بار دیگر این 
 امکان برای آنها فراهم می شــود که شــبای بانکی خود را در

 سامانه وارد کنند. 
بــه گفتــه ســیدجعفر ســبحانی مشــاور رییس ســازمان 
خصوصی سازی، سود ســهام مشموالن ســهام عدالت در سه 

مرحله به حساب افراد واریز می شــود که نخستین مرحله آن 
تا پایان این هفته انجام می شــود. از ۴۷ میلیون مشمول سهام 
عدالت، حدود ۳۲.۵ میلیون نفر شماره شبای حساب خود را در 

این سامانه وارد کرده اند. 
ســازمان خصوصی سازی پیش بینی کرده اســت که برای آن 
دسته از مشموالنی که هیچ بدهی بابت سهام خود به این سازمان 
ندارند، حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان ســود واریز شود که این 
 مبلغ برای کســانی که هنوز بدهی خود را تســویه نکرده اند، 

نصف می شود.

سامانه سهام عدالت از دسترس خارج شد

زمانی که در خیابان ها و حتی بزرگراه ها در 
حال حرکت هستید، کارگرانی را می بینید زاینده رود

که بر سر چهارراه ها و معابر نشسته و در انتظار افرادی هستند 
تا به عنوان کارگر همراه آنها شــوند؛ این وضعیتی است که 
کارگر بدون هیچ بیمه و حمایت یا امیدی به آینده و تنها به 
خاطر گذران زندگی کار می کنند. داستان غم انگیزی است! 
حال کارگرانی را در ذهن خود مجسم کنید که در دوره ای 
معین مشغول به فعالیت و بعد ازآن بیکار می شوند که این کار 
کردن موقتی و مشمول بیمه شدن و بیکاری بعد از آن، خود 

داستان دیگری است.

این قطع و وصل شــدن چند باره بیمه کارگران در مشاغل 
فصلی و دوره ای، تبعاتی دارد که یکــی از آنها تعویق زمان 
بازنشستگی آنهاســت که به دغدغه ای مهم برای این قشر 

بدل شده است.
 کارگران فصلی که بین ۶ تا ۸ ماه از سال شاغل هستند و فقط 
در دوره اشتغال، بین آنها و کارفرما رابطه کاری وجود دارد 
که هر چند ممکن است تعدادی از آنها در مدت بیکاری خود 
در سایر مشاغل، مشغول به کار شوند، اما در فصل کار همواره 
نگران دوران بیکاری و امنیت مالی خود هستند؛ فعالیت هایی 
مانند کشــاورزی، ماهیگیری، برنج کوبــی، پنبه پاک کنی، 

نی بُری، کار در کارخانه قند و فعالیت های ساختمانی از این 
قبیل مشاغل هستند.

اما عمده کارگران فصلی در مشاغل حوزه کشاورزی مشغول 
به کارند که بسته به نوع محصوالت ممکن است زمان بیکاری 
آنها در نیمه اول یا دوم ســال به ویژه از آبان ماه تا پایان هر 
ســال متغیر باشــد. به هر روی نگرانی از معاش در دوران 
بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه این دسته از کارگران است.

اما متاسفانه بخشی از کارگران فصلی در مشاغل غیر رسمی و 
کارگاه های زیرزمینی مشغول به کار هستند که از بیمه تامین 
اجتماعی محروم اند. بخش قابل توجهی از شــاغالن بخش 
خدمات و کشاورزی را کارگران فصلی تشکیل می دهند؛ اما 
هیچ گونه آمار رسمی درمورد تعداد این کارگران وجود ندارد.

در این بین ســازمان تامین اجتماعی طبــق قانون فقط در 
برابر افراد و شاغالنی مسئولیت دارد که حق بیمه پرداخت 
می کنند و وظیفه حاکمیت این اســت کــه »نظام تامین 
اجتماعی« را به طور فراگیر بسط و گسترش دهد تا کارگران 
فاقد حمایت های بیمه ای، از حداقل های قانون کار بهره مند 

شوند.
حمایت از کارگران فصلی را باید به عنوان یکی از الزامات و 
وظایف ضروری دولت عنوان کرد؛ حمایت ها باید به گونه ای 
باشــد که این کارگران در زمان بیــکاری از درآمد حداقلی 

برخوردار باشند.
کارگران فصلی به دلیل اینکه نیمی از سال را شاغل نیستند، 
در مدت بیکاری از شمول بیمه تامین اجتماعی نیز محروم 
می شــوند که این موضوع در نهایت، زمان بازنشستگی این 
کارگران را به تعویق می اندازد.ســال های گذشته مسئوالن 
اعالم کردند که کارگران فصلی در دوران بیکاری می توانند 
از بیمه اختیاری استفاده کنند؛ این درحالی است که بیمه 
اختیاری به هیچ وجه مشــکل بیمه منقطع کارگران را حل 
نمی کند؛ چرا که بیمه اختیاری ماهیت بیمه تامین اجتماعی 

را ندارد و جزو سوابق کارگران محسوب نمی شود.
کارگــران فصلی در قانــون کار هیچ جایگاهــی ندارند که 
امیدواریم در اصالح الحیه قانون کار این موضوع مورد توجه 

قرار گیرد.

خبر
نماینده مردم مبارکه در مجلس:

مشکالت کارخانه پلی اکریل، با قول 
وزیر صنعت پیگیری می شود

نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس گفت: با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت پیرامون برطرف کردن مشکالت کارخانه پلی اکریل 
مالقاتی شخصی داشــتم که طی آن وزیر صنعت قول داد مشکل 
پلی اکریل و صنایع تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان را برطرف کند.

زهرا ســعیدی در پاسخ به این سوال که شهرســتان مبارکه با دارا 
بودن بیش از ۴۰۰  واحد صنعتی، یکی از شهرستان هایی است که 
آمار باالی بیکاری را دارد و یکــی از معضالت به وجود آمده در این 
شهرستان تعطیلی کارخانه پلی اکریل است، در این راستا پیگیری ها 
به کجا رسیده اظهار داشت: تقریبا می توان گفت ماهانه دو جلسه 
برای وضعیت پلی اکریل با وزرای وقت تشکیل داده و چندین ارتباط 

تلفنی با رییس صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان داشتیم.
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس با اشاره به قول وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای رســیدگی به وضعیت کارخانه های 
تعطیل و نیمه تعطیل گفت: البته ایشــان به قولی که دادند عمل 
کردند؛ زیرا یکی از دســتورات وی این بود که معاون وزیر صنعت 
جلســه ای در اســتانداری تشــکیل دهند که طی آن بسیاری از 

مشکالت برطرف شد.
وی تصریح کرد: در بحث تامین مواد اولیه کارخانه پلی اکریل هم 
با پاالیشگاه صحبت کردیم که قرار است مواد اولیه تامین شده و در 
اختیار کارخانه قرار گیرد. امیدواریم این کارخانه مجددا راه اندازی 

شود که در این راستا پیگیر این موضوع هستیم.

بازار

مداد رنگی

مداد رنگي 12 
رنگ استدلر مدل 

Noris Club

 140.000
ریال

مداد رنگي 12 رنگ 
اونر کد 4393

 105.000
ریال

مداد رنگي 24 
رنگ فابر کاستل 

Classic مدل

 357.000
ریال

مالیات بر ارزش افزوده؛ عامل توسعه زیرساخت های شهری

مالیات برارزش افزوده، پایدارترین منبع درآمدی برای توسعه زیرساخت های 
شهری است و در بودجه ریزی عملیاتی توجه به درآمدهای مالیاتی مهم ترین 
مؤلفه برای تخصیص اعتبارات عمرانی است و توسعه زیرساخت های حمل و 

نقل عمومی، فناوری ارتباطات و... را به همراه دارد.
از آنجا که با پیشــرفت تکنولوژی، شــهرهای مدرن و امــروزی پا به عرصه 
وجود گذاشتند، طرز فکر و سبک زندگی افراد نیز دستخوش تغییرات شد و 
زیرساخت های شهری شاخصه های توسعه شهری را شکل دادند؛ به عبارت 
دیگر نیازها و سبک و سیاق شهروندان، نوع توسعه شــهری را نیز متفاوت 
ساخت و مهم ترین عامل در توسعه یک شــهر، فراهم شدن زیرساخت های 

الزم عنوان شد.
در واقع رفع معضالت عمده و ایجاد فرصت توسعه برای شهرهای کشور، در 

گرو زیر ساخت های شهری و توسعه آن است.
مالیات بر ارزش افزوده، از مهم ترین منابع مالی برای تخصیص زیرساخت های 
شهری محســوب می شــود و از جمله زیرساخت های شــهری، می توان 
به تقاطع های غیر هم ســطح شــهری و حاشیه شــهر و کمربندی ها برای 
توســعه جاده ها و معابر اصلی و حل معضــل ترافیکی، توســعه فضاهای 
درمانی، خدماتی و آموزشــی، توســعه راه های مراســالتی از باب امنیت و 
کیفیت به مراکز بزرگ سیاســی و اقتصادی کشور،توســعه هر چه تمام تر 

طرح های بنیادین توریســم، توسعه زیر ســاخت های اطالعاتی و ارتباطی 
شهری، زیر ســاخت های الزم برای تداوم زندگی روستانشینان در روستاها 
و توســعه امکانات درجه اول زندگی آنان، توسعه زیر ســاخت های حامل 

انــرژی )بــرق ،آب ، گاز( و برنامه ریزی جهت بهینه ســازی اســتفاده از 
 آنها، همچنین طرح و ســاخت ســدهای آبی در مقیــاس ملی منطقه ای 

اشاره کرد.
 البته در کشــورهای در حال توسعه از جمله کشــور ما، وابستگی به منابع 
طبیعی به ویژه نفت و درآمد ناشی از آن، ســهم عمده ای در تامین منابع و 
هزینه های مورد نیاز برای زیرساخت های شــهری دارد. اما خوشبختانه در 
سال های اخیر با برنامه ریزی های انجام شده در حوزه اقتصاد، شاهد تحوالت 
چشمگیری هســتیم. اصالح نظام مالیاتی، یکی از هفت محور اجرای طرح 
تحول اقتصادی درخصوص تحقق اهداف ســند چشم انداز توسعه برای افق 
۱۴۰۴ است که توجه بیش از پیش به نظام مالیاتی را از سوی مسئوالن نشان 
می دهد و نتیجه آن افزایش آگاهی مردم به نقش مالیات بر ارزش افزوده در 
توسعه کشور و مشارکت مردم در تامین هزینه های عمومی و زیرساخت های 

شهری بوده است. 
در حال حاضر با توســعه شــهرها و افزایــش جمعیت، احداث یــا ارتقای 
زیرساخت ها برای پاســخگویی به نیازهای مردم بسیار حائز اهمیت است و 
رسانه ها و ارگان های فرهنگی و آموزشی کشــور می توانند با کمک به امر 
فرهنگ سازی مالیاتی، ضمن ترسیم نقش مالیات برارزش افزوده، در توسعه 
زیرساخت های شــهرها درخصوص ارتقای نگرش جامعه به مالیات و ایجاد 
انگیزه در مردم برای مشــارکت در مدیریت شهری، یاریگر دست اندرکاران 

نظام مالیاتی باشند.

اندر احواالت بیمه کارگران فصلی؛

کارگران مشغول کارند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: 
ســاالنه حدود ۳۰۰ کیلوگرم طال در معدن طالی موته استان 
اصفهان تولید می شــود؛ البته باید گفت در برخی از مواقع این 

معدن بیش از ظرفیت خود طال تولید می کند.
اسرافیل احمدیه در پاسخ به این سوال که ساالنه چه مقدار طالی 

خالص از معادن استان تولید می شــود، اظهار داشت: این میزان 
حدود ۳۰۰ کیلوگرم اســت؛ یعنی ظرفیت معدن همین مقدار 
است، البته باید گفت در برخی از مواقع بیش از ظرفیت طال تولید 
می کند. وی با اشاره به گونه های معدنی در استان اصفهان افزود: 
در حال حاضر یک معدن به نام »موته« در استان اصفهان داریم 
که در این راستا مکان های دیگری شناسایی شده ولی هنوز شروع 

به کار نکرده اند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در پاسخ 
به این ســوال که معدن اصفهــان چند نوع فلــز مرغوب تولید 
می کند،تصریح کرد: این معدن فلز مرغوب طال و همچنین نقره 

تولید می کند.
وی درخصوص سرمایه گذاری های خارجی در حوزه معادن بیان 
کرد: معدن طالی موته در استان اصفهان از زمانی که تکنولوژی 
آن بومی سازی شده است نیازی به سرمایه گذاری خارجی ندارد؛ 
ولی اگر در مکان های دیگری قصد سرمایه گذاری داشته باشیم 
قطعا به سرمایه گذاری خارجی نیاز اســت. احمدیه اضافه کرد: 
یک معدن طال برای اســتان اصفهان کافی نیست و باید معادن 
دیگری هم وجود داشته باشــد؛ از این رو باید گفت اگر ذخیره 
داشته باشــیم معدن طال ایجاد می شــود و در حال حاضر یک 

ذخیره موجود داریم.

رییس صنعت و معدن اصفهان عنوان کرد:

 تولید ساالنه ۳۰۰ کیلوگرم طال
 در معدن طالی موته اصفهان
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برگزاری دوره »انتقال تجربه«  از7مهرماه
مصطفی حیدری،رییس دفترتخصصی ســینماگفت: دوره »انتقال تجربه« از۷مردادماه به 
مدت۸جلسه، اولین شنبه هر ماه و با حضور۱۰تن از اساتید نام آور سینما در سالن اجتماعات 

کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

 ویژه برنامه های ماه محرم 
در شبکه سه؛

شمیم محرم در 
تلویزیون

گروه فیلم و ســریال شبکه ســه ســیما، ســریال عقیق را برای محرم آماده پخش دارد. مســتند »پیرعشــق« و »ادب حضور« از دیگر برنامه های شبکه جوان 
 است.ســریال عقیق به کارگردانی بهرنگ توفیقی و با فیلم نامه ســعید نعمت ا... از شــب گذشــته شروع شــده و به مدت ده شــب میهمان خانه های ایرانیان
است.  عقیق چندمین همکاری سعید نعمت ا... و بهرنگ توفیقی و کاری با جان مایه عاشورایی است که به مناسبت ایام محرم از ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سه پخش می 

شود. آخرین قسمت سریال عقیق روز دهم محرم مصادف با عاشورای حسینی پخش خواهد شد.
مستند »پیر عشق« با محوریت حضور پیرغالمان و شاعران حسینی، از شب گذشته شروع شده و به مدت پنج شب پخش خواهد شد. این مستند به تهیه کنندگی 
سجاد نوروزی، از تولیدات شبکه سه سیماست. مستند »ادب حضور« با حضور کارشناســان، به بررسی آداب صحیح عزاداری و سلوک حضور در مجالس عزاداری 
امام حسین)ع( می پردازد. این برنامه از شب گذشته شروع شده و به مدت ده شب در ساعت ۲۲:۴۵ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. مداح اهل بیت محمدباقر 

منصوری با همراهی هیئت آل یاسین، در این مجموعه میهمان ایرانیان شده اند.

مهرئازه هفت ساله !
مهراوه شریفی نیا بازیگر سینما و تلویزیون، برای روز اول مهر پست 
جالبی در اینستاگرامش منتشــر کرد و گفت: چقدر خوشبختم که 

مجبور نیستم برم مدرسه!
مهرآوه شریفی نیا با انتشار عکسی از دوران تحصیلش نوشت:

ساعت رو کوک کردم برای ٦ صبح شنبه اول مهر که بیدار بشم، این 
عکس رو بذارم و یادم بیاد چقدر خوشــبختم که مجبور نیستم برم 

مدرسه و دوبارررررره با میل و رغبت فراوان بخوابم...

پی نوشت:
۱.فرارســیدِن زیباترین فصِل ســال رو به خودم و همه عشاِق پاییز 

تبریک می گم.
۲.واقعا نمی دونم ذوِق مدرسه رفتن با موهام چی کار کرده بود که زیر 

مقنعه اونقدرررررر پُف کرده! اگه شما فهمیدین به منم بگین.
٣.کیفم عااااالیه.

اینستاگردی

چهره ها

 دنیا، بهترین بازیگران قرن21 ایران 
را شناخت

در فهرســتی که از بهترین نقش آفرینی های بازیگران زن در قرن 
بیست و یکم تهیه شده، لیال حاتمی در کنار چهره هایی چون ایزابل 

هوپر، ژولیت بینوش و اسکارلت جوهانسون جای گرفته است.

ایندی وایر، منتقد سایت سینمایی ایندی وایر، با تاکید بر اینکه در 
دو دهه اخیر شماری از بهترین  فیلم های جهان با بازی بازیگران زن 
شکل گرفته، به این امر اشاره دارد که هرچند کارگردان یا نویسنده 
فیلمنامه این شخصیت ها را شکل داده اند، اما این بازی بازیگران بوده 

که به آنها جان بخشیده  است.
در این فهرست در حالی که لیال حاتمی برای بازی در فیلم »جدایی« 
ساخته اصغر فرهادی، به عنوان یکی از بهترین بازیگران قرن بیست 
و یکم شــناخته شــده، در عین حال ژولیت بینوش برای بازی در 
فیلم »کپی برابر اصل« عباس کیارستمی یکی از بهترین ها خوانده 

شده است.

»دریا خندید در دورست« را تا 7مهر 
ببینید

نمایشگاهی از آثار عکاســی »رومین محتشم« با موضوع دریاچه 
ارومیه و با عنوان »دریا خندید در دورست« در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان برپا شده است. رومین محتشم، ســال ۱٣۴۰ در ارومیه 
متولد شد. وی دانش آموخته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران و دارای نشــان درجه ۲هنری از ارزیابی هنرمندان 
کشور اســت. عکس های او تاکنون در نمایشگاه های متعددی در 
ایران، ژاپن، فرانســه، ایتالیا، ترکیه، عراق، اتریش، مجارســتان، 
بلژیک، قبرس و ســنگاپور به نمایش درآمده است. عالقه مندان 
برای بازدید از نمایشــگاه عکس »دریا خندید در دورســت« می 
توانند تا ۷ مهرماه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱٣:٣۰ و بعد از ظهرها از 
ساعت ۱٦ تا ۲۰ به موزه هنرهای معاصر اصفهان، واقع در خیابان 

استانداری مراجعه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان خبرداد:

 مستندسازی 1۸مجموعه 
و بنای تاریخی ابیانه

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، 
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان گفت: با توجــه به تخصیص 
اعتبارات عمرانــی، اداره کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان 
با مشــارکت پایــگاه ملی حفاظــت از آثــار تاریخی روســتای 
ابیانــه، کار مرمــت، ســاماندهی، پژوهش و مستندســازی ۱۸ 
 مجموعه و بنای تاریخــی را در این روســتای تاریخی آغاز کرده

 است.
فریدون الهیاری با اشــاره به تخصیص اعتبارات ملی و استانی در 
راستای آغاز طرح های مرمتی در روســتای تاریخی ابیانه تاکید 
کرد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال، شامل طرح های 
مرمت بناهای عمومی روستا، طرح های مطالعاتی آثار، طرح های 
مستندسازی آثار و اجرای طرح مرمت مشارکتی در مرمت خانه های 
تاریخی روستا و همچنین یک طرح کلی شامل معرفی آثار تاریخی 

روستای تاریخی ابیانه است.

در شهر

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران:

فرهنگ عاشورایی، استکبار 
جهانی را مستأصل کرده است

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان اظهارکرد:آنچه استکبار جهانی را مستأصل 
کرده، همین فرهنگ عاشــورایی ملت های مبارز است؛ در 
همین راستا به مدت۱۰روز اقامه نماز جماعت به همراه زیارت 
عاشورا و سخنرانی در کنار قبور مطهر شهدا با حضور آحاد 
جامعه برگزار می شود. این برنامه از ساعت ۵ تا ساعت٦:٣۰  
صبح ادامه خواهد داشت. سیدعلی قریشی گفت: همچنین 
شب ها با حضور دسته های عزاداری و هیئت های مذهبی، بعد 
از نماز مغرب و عشا با شهدا تجدید پیمان و ادای احترام کرده 
و در خیمه حسینی به عزاداری می پردازیم. وی خاطرنشان 
کرد: در مرکز شــهید مطهری جانبــازان نخاعی )هیئت 
متوسلین به حضرت اباالفضل العباس( واقع در خیابان کمال 
اسماعیل، به مدت۱۰شب همراه با اقامه نماز مغرب و عشا، 
سخنرانی و اســتقبال از هیئت های مذهبی، برنامه برگزار 
می شود؛ همچنین عطرافشانی مزار مطهر شهدا روز ششم 
مهرماه در گلستان های شهدای سراسر استان از ساعت ۱۷ 
انجام می شود. قریشی اذعان داشت: اعزام راویان در مدارس 
و محیط های دانشگاهی نیز انجام می شود؛ برنامه مشترک 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اتاق بازرگانی نیز با عنوان 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس در روز چهارشنبه ۵مهرماه با 
تجلیل از ایثارگران شاخص حوزه کارآفرینی انجام می شود.

نمایشنامه »مرداب« را ببینید
دبیر برنامه یکشــنبه های تئاتر، در مورد این برنامه گفت: 
یکشنبه های تئاتر، نشســت تخصصی نمایشنامه خوانی 
است که در سه سال گذشته ٣۷ جلسه از آن برگزار شده است. 
امیر صفایی پور تصریح کرد: در این نشست نمایشنامه نویس 
بدون هیچ محدودیتی متن خود را می فرستد و ما از او دعوت 
می کنیم که اثر خود را در حضور اهالی فن بخواند و از نقد و 
نظر دوستان بهره مند شود. وی افزود: هر نمایشنامه نویس 
فرصت دارد در صورت بازنویسی اثر و اعمال تغییرات، متن 
خود را بار دیگر در این نشســت قرائت کند. وی ادامه داد: 
در جلسه گذشــته این نشست، نمایشــنامه »بیا با هم تو 
چهارباغ قدم بزنیم« اثر محمد علی میاندار خوانده شــد و 
سی و هشتمین نشست ما در این هفته به نمایشنامه خوانی 
»مرداب« اثر مجید کیمیایی پــور اختصاص دارد.  گفتنی 
است این نشست به همت حوزه هنری اصفهان هر دو هفته 
یکبار  در روزهای یکشنبه برگزار می شود و عالقه مندان برای 
شرکت در نشست این هفته می توانند امروز  رأس ساعت 

۱٦:۰۰ به خانه هنرمندان اصفهان مراجعه کنند.

زمانی اصفهان، پایتخت تئاتر ایران  بود؛ اما امروز هنگامی کــه از تئاتر فاطمه جبلی
اصفهان سخن به میان می آید، اغلب شیوه خاصی از اجرای 
نمایش که به »کمدی اصفهانی« مشــهور است، به ذهن 

متبادر می شــود؛ در حالی که کمتر کسی از 
پیشینه طوالنی و درخشان تئاتر در اصفهان 
آگاه اســت.که این اتفاق نه فقــط در اذهان 
عمومی که حتی در میان خواص، فرهنگیان و 
دانشــگاهیان نیز به یک باور بدل شده است. 
گذشــته از خوب و بد این باور در اذهان هنر 

دوستان، این روزها حال و روز نمایش های 
کمدی در اصفهان خوب نیست. این 

بیماری که گریبان تئاتر اصفهان 

را گرفته، شــاید در 
بی توجهــی به ایــن هنر 

نمایشی طی ســال های متمادی 
ریشه داشته باشــد؛ بی توجهی که از 

سوی مسئوالن و هنرمندان، تیغ دو لبه 
ای شده بر جان تئاتر اصفهان و مخاطب همچنان 

منتظر  اســت تا در این آشــفته بازار باالخره شاهد اثری 
درخور نام و شأن تئاترهای زیبا و پرمحتوای یکی دو دهه 

گذشته باشد.
مردم هنردوست اصفهان تئاترهای فاخر و هنرمندانش را 
فراموش نکرده اند؛ جایی که بزرگان نمایش های زیبایی را 

برای مردم به نمایش می گذاشتند. 
در دهه هفتاد در اصفهان یکی از تفریحات مردم حضور در 
ســالن های تئاتر بود که مردم هنرشناس نصف جهان هم 
به خوبی قدر این هنر را می دانســتند؛ اما در شرایط فعلی 
عالوه بر نبود زیرساخت های الزم، استقبال مردم نیز نسبت 

به این هنر جذاب و قدیمی بسیار کم شده است.
با این حال  در روزهای اخیر، شاهد به نمایش درآمدن چند 
اثر پر مخاطب در سالن های شــهر بوده ایم؛ تئاترهایی که 
جدا از داشتن مخاطب خاص، خیل عظیمی از هنردوستان 
را به سالن های تئاتر شهر کشاند تا لحظاتی در کنار خانواده 

از نمایش های جذاب دیدن داشته باشند.
اما نکته جالبی که بســیار چشمگیر اســت، نمایش این 
تئاترهای پرمخاطب در سالن هایی در گوشه ای از شهر و به 

دور از هر گونه حمایت دولتی و با پشــتوانه خالقیت تیمی 
جوان و اسپانسرهای خصوصی راه خود را ادامه داده اند.یکی 
از این نمایش ها که توانست در مدت ۱۸ شب اجرا سالن را از 
تماشاگر لبریز کند »قجرالجدید« بود؛ تئاتری با ژانر کمدی 

وحشت و در قالب کنایه، سبک و سیاق زندگی امروز را در 
چالش زمان قرار می دهد؛ موضوعی که این روزها به وضوح 

در زندگی خود شاهد آن هستیم.
رامین سامانی نویســنده و کارگردان تئاتر قجر الجدید اما 
از حمایت هایی می گوید که باید صــورت می گرفت ولی 
این گونه نشد؛ از اینکه مسئوالن شهرداری و تاالر شهر برای 
سالن دادن به این اثر حتی زمان کافی صرف نکرده و نمایش 

را تا پایان به نظاره ننشستند.
این کارگــردان جوان تئاتــر با این حال ابراز خوشــحالی 
می کند که ظرفیت ٣۰۰ نفری ســالن کوثر هر شب برای 
اجرای قجر الجدید تکمیل می شــده است و می گوید: من 
در سالنی نمایشم را به اجرا گذاشتم که هیچ گونه شناختی 
از آن نداشتم اما این موضوع به اختیار خودم نبوده است و 
تاالر هنر در حال حاضر به صورت مافیایی اداره می شــود 
و این تنها توجیهی اســت که می توانم داشته باشم؛ اگر نه 
چرا در تاالر هنر ۹۵درصد از آثاری که به اجرا در می آیند 
باید محکوم به شکست باشند؟ این در حالی است که مدیر 

این تاالر در بازبینی اثر من تنها ٣۰ دقیقه در سالن حضور 
داشت و در تمام این مدت کمترین توجهی به نمایش نکرد. 
درپایان نیز فقط در پیامکی به من اعالم کرد که این کار به 

صالح نیست حتی اگر مردم بیایند و بپسندند!
ســامانی عنــوان می کند: چــرا باید ســلیقه 
مخاطب زیر عالمت ســوالی به بزرگی ســلیقه 
مدیر تاالر هنر بــرود؟ وی در ادامــه می گوید: 
ما هیچ بودجه ســنگین چندصد میلیونی )که 
به بســیاری از تئاترهای ناموفق ارائه می شود( 
نمی خواســتیم؛ تنهــا بــه حمایتــی درحد 
 مســاعدت در تبلیغات شــهری و ارائه ســالن

 نیازمند بودیم.
وی با اشــاره به اینکــه نمایش 
قجرالجدیــد در افتتاحیه، 
رکورد فــروش اینترنتی 
بلیت را شکســته و از نظر 
فروش رکورددار اســت 
تاکیــد کــرد: بیاییــم با 
مخاطب تئاتر آشتی کنیم و 
به سلیقه آنها احترام بگذاریم. 
تنوع ذائقه ای ایجاد کنیم 

برای تئاتــر این 
شــهر که الگوی تئاتر کشور 

بوده و دارای فهم کمدی است.  کســانی که بر آثار 
ارائه شده نقدی می زنند راهکار بدهند؛ نه اینکه فقط پروژه 
ای را تنها به دلیل مطابقت نداشتن با معیارهای خود کامال 
کنار بگذارند.کارگردان و نویســنده تئاتــر قجر الجدید با 
تشکر از مســاعدت ها و همیاری های ارشاد در به نمایش 
در آمدن این اثــر ادامه می دهد: برخی از مســئوالن باید 
قبول کنند که یک ســری قوانین و چارچوب های قدیمی 
و گذشته شان ترک برداشته و باید عوض شود. این مردم با 
جدیدترین آثار روز دنیا دیگر آشنایی دارند و این وضعیت 
 اسفناک تاالرهای شــهر طی دو سه سال گذشته گواه این

 مطلب است .
وی در پایان اذعان کــرد: قجرالجدید ثابت کرد که یک اثر 
به یاد ماندنی شد که مخاطب هایی از تمام سنین ۱۴ تا ۸۰ 
سال داشت. کوتاه سخن اینکه تئاتری که روزی درخشان 
ترین صحنه های نمایــش  ایران را پدیــد آورد و نام های 
معتبری پشــتوانه درخشــش آن بود، تئاتری که با وجود 
مشکالت بسیار، سال ها سر پا ایســتاده بود، نیاز به هوای 
 تازه و بســتری تازه دارد که همراهی مسئوالن این حوزه

 در استان را می طلبد.

وقتی هنر اصیل اصفهان
 مورد بی مهری مسئوالن قرار می گیرد :

تیغ دو لبه برجان تئاتر

کافه فرهنگ 

مدیرهنری گالری گمان:

فرهنگ گالری گردی در اصفهان ضعیف است
چهارمین جشنواره خیام به میزبانی اصفهان در گالری  اعظم 

گمان از ۲۴ تا ٣۱ شهریور برگزار شد. در دوره قبلی این حاجی رضازاده
جشنواره، آثار عکس هنرمندان در استان اصفهان در 
موزه هنرهای معاصر و امسال نیز در گالری گمان به نمایش درآمد. به این بهانه و 
به منظور اطالع رسانی از جزئیات این جشــنواره و میزان استقبال شهروندان، 
گفت و گویی داشتیم با مدیرهنری گالری گمان و عکاس فدراسیون جهانی هنر 

عکاسی ایران که در ادامه می خوانید:
امیر عمادی با اشاره به اینکه جشنواره خیام، هر ساله با حضور عکاسان از سراسر 
جهان در تهران برگزار می شود، اظهارکرد: با همکاری و مساعدت علی صامعی، 
نماینده رسمی فدراسیون جهانی هنر عکاسی در ایران، استان اصفهان این فرصت 

را یافت تا میزبان جشنواره عکس خیام شود.
وی با اشــاره به اینکه در این دوره از جشــنواره، هنرمندان سراسر جهان با ارائه 
۱۵هزار و ٣٣۹ عکس، از کشــورهای آمریکای جنوبی گرفته تا آسیای جنوب 

شرق، کشورهای آسیایی و اروپایی حضور داشتند وآثار آنها طی پنج مرحله داوری 
با سیستم های دقیق و پیشرفته انتخاب شد. مدیرهنری گالری گمان با اشاره به 
اینکه دوره اول جشنواره خیام شامل سه بخش بود، گفت: امسال در بخش های 

آزاد- رنگی، آزاد-مونوکروم، شهرمن، فتوژرنالیست، خالق و سفر برگزار شد.
عمادی افزود: موضوع حائز اهمیت این است که اولین جشنواره ایرانی خیام، ضمن 
اینکه زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی در فرانسه برگزار می شود، مورد تایید 
استاندار انجمن متحد عکاسان اروپا و استاندار انجمن عکاسی آمریکا نیز بوده و بعد 

از اتمام آن، کتابی با همین عنوان چاپ می شود.
وی افزود: کشورهای چین و هند به دلیل داشتن بیشترین جمعیت، دارای بیشترین 

تعداد شرکت کننده بود.
مدیرهنری گالری گمان خاطرنشان ساخت: سال گذشته نیز کانون عکس اصفهان، 
به لحاظ دریافت بیشــترین تعداد جایزه و پذیرش اثر در این جشنواره، به عنوان 
بهترین کلوپ شرکت کننده در ایران و سومین کشور در بین کل شرکت کنندگان 

انتخاب شد.عمادی از داوران ایرانی حاضر در این جشنواره، به عنوان دو نفر از بهترین 
عکاسان، به محمدرضا مومنی و اصغرصامنی اشاره کرد.

وی استقبال مردم استان اصفهان را بسیار خوب توصیف کرد و گفت با جشنواره های 
برگزار شده در تهران قابل مقایسه است. مدیرهنری گالری گمان با اشاره به اینکه 
فرهنگ گالری گردی در اصفهان ضعیف بوده و معموال حضور شهروندان در مراسم 
افتتاحیه قابل توجه است گفت: امسال شــاهد استقبال دور از انتظار شهروندان 

بودیم.

دیدگاه

اولین شــب از مراســم عزاداری اباعبدا... )ع( در هیئت 
عاشــوراییان، با عنوان »دینی که آنهــا می گویند نه!« 
 بــا ســخنرانی حجت االسالم والمســلمین محمدرضا

 زائری برگزار شد.
کارشــناس مذهبی در این جلســه بابیــان اینکه اگر 
سرسوزنی به حکم حضور در مراســم اباعبدا...)ع( خود 
را بهتر از دیگــران بدانیم بهــره ای از حقیقت عزاداری 
نخواهیم برد، اظهار داشــت: هیچ کس حق تحقیر بنده 
گناهکار خــدا را ندارد، نهــی از منکر، نهــی از »فعل 
بد« اســت، نه بــد گفتن بــه شــخص و امربه معروف 
 یعنی توصیه بــه »کار خــوب«، نه تعریــف و تمجید 

شخص.
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زائری افزود: تمام 
دعوای عالم بر ســر این اســت که غیب را باور داریم یا 
نه؟ اگر بدانیم غیر از این دنیــای مادی، حقایق دیگری 
نهفته است انجام بســیاری از کارها و دوری از کارهای 

 دیگر آسان می شود؛ اما شــرط این  آسان بودن، همین 
»باور داشتن« است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه راهبرد دین، عزت 
دادن به انسان هاست، گفت: انسان عزتمند هر کاری را 
انجام نمی دهد و مرتکب گناه نمی شود. این باور که دین 
برای باالی منبر است و به زندگی روزانه کاری ندارد، باور 
اشتباهی است. روحانیت برای این است که به مردم برای 

حل مشکالت در زندگی کمک کند.
وی افزود: راهبرد دین این اســت که به جای نصب بنر 
در خیابان هــا، در ادارات و مــدارس کاری کنیم که به 
انســان ها توهین نشــود؛ درواقع دین آمده تا در عمل 
امور را اصالح کند و اگر زندگی ما درســت نمی شود، به 
این دلیل است که دین ما باالی منبر است نه در زندگی 
روزمره، بانک و اداره و مدرسه کار دیگر می کند و مسیر 
 دیگری می رونــد و دینی کــه در منابر ارائه می شــود 

چیز دیگری است.

کارشناس مذهبی در اولین شب از مراسم عزاداری اباعبدا...)ع(:

 راهبرد دین، عزت دادن به انسان هاست
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبــرگان در هیئت 
فداییــان حســین)ع(اظهار داشــت: تذکــر و غفلت 
زیرمجموعه علم اســت؛ رفتن به مسجد و پخش شدن 
اذان سبب می شود انسان دچار غفلت نشود؛ انس با خدا 

باید دائمی باشد و دلیل نمازهای پنج گانه همین است.
آیت ا... سیدابوالحســن مهدوی افزود: پشتکار و تالش 
دائمی سبب پیشرفت روح انسان می شود و نباید رابطه 
با خداوند قطع شــود؛ انســان نیاز دارد که همیشه به 
یاد خداوند باشــد و دین می خواهد روح انســان زنده 
 باشــد و زنده بودن دائمــی روح، اســتمرار در عمل را 

می طلبد.
وی  تصریح کرد: اگر انسان مدتی از خداوند فاصله گرفت 
روحش به صورت کامل زنده نیست؛ خداوند قرآن را به 
صورت پیوســته نازل کرد و امامت را به صورت متصل 
قرار داد تا انسان ها متذکر شــده و دچار غفلت نشوند؛ 
انســان نیز در امور اختیاری باید پیوســته عمل کند و 

اعمال صالح را پی در پی انجام دهــد تا آثارش را ببیند 
 و روحش به آن عادت پیدا کنــد و با عمل صالح مأنوس

شود.
وی اذعان کرد: وقتی انســان اعمال صالح را با کسالت 
و سختی انجام می دهد، نشــان  می دهد که به آن عمل 
عادت نکرده است؛ نتیجه ایمان استقراری، تقوای دائمی 
است و ضعف انسان در نداشتن تقواست. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان بیان داشت: زمانی که روح 
انسان به عبادت پشت می کند نباید عبادت را ترک کرد؛ 
بلکه باید آن را کمتر انجــام داد و در پی اصالح روح بود 
که از بهترین معالجه ها برای روح، گریه بر امام حســین 

)ع( است. 
در ایام مختلف سال شاهد این هســتیم که زیارت امام 
حسین)ع( مستحب اســت تا روح انسان کربالیی شود 
و مدافعان حرم این گونه بودند که به امام حســین)ع( 

وصل بودند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان:

تذکر و غفلت، زیر مجموعه علم است

قاب  محرم

هیئت
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ویژه 

یک شرکت استرالیایی خودرویی الکتریکی مجهز به ۲۸۴ سلول خورشیدی 
ساخته است. خودروی استرالیاییSunswift Violet  تور رونمایی خود را 
به تازگی آغاز کرده است. این خودروی صندوق دار الکتریکی چهار در، مجهز 
به ۲۸۴ سلول خورشیدی میکروکریستالین است. این سلول های خورشیدی 
قابلیت تولید ۱.۱ کیلووات برق را دارند. سازندگان این خودرو ادعا می کنند 
که وسیله نقلیه سرعت و قدرت تحمل مناسبی دارد. به هرحال قرار است وجوه 
مختلف این خودرو در مسیر مسابقه ۳۰۲۱ کیلومتری داروین تا آدالید  مورد 
آزمایش قرار گیرد. نسخه های قبلی خودروهای Sunswift رکورد سرعت 
خودروهای الکتریکی در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ میالدی را شکستند. خودروی مذکور 
توسط اعضای گروه مسابقه خورشــیدی Sunswift در دانشگاه نیو ساوت 
ولز ساخته شده است. رهبر این گروه می گوید: Violet شبیه یک خودروی 
خانوادگی است اما به اندازه یک دستگاه تستر، الکتریسیته مصرف می کند. 
خودرو مجهز به سیستم های سرگرمی، تهویه، جهت یابی، دوربین معکوس، 
حسگرهای پارک  و حتی وای فای اســت. قبل از آنکه این خودرو وارد مسیر 

مسابقه داروین تا آدالید شود، ۴۳۰۰ کیلومتر در جاده طی خواهد کرد.

خودروی استرالیایی مجهز به ۲۸۴ 
سلول خورشیدی

محققان، نانوروباتی را تولید کرده اند 
که مولکول ها را جابه جا می کند

محققین موسسه فناوری کالیفرنیا مشهور به»کالتک«، با استفاده از یک رشته 
DNA روباتی را طراحی کرده اند که می تواند به صورت خودکار مولکول ها 
را به نقطه ای دلخواه جابه جا کند. در حال حاضر این روبات ها تنها روی یک 
بورد نانویی مشخص حرکت می کنند که طی کردن هر چهار گوشه آن حدود 

یک روز زمان می برد.
این روبات، از بخش های مختلفی از نوکلئوتیدها تشــکیل شده که وظایف 
خاصی مثل تعیین مکان، حرکت روبات و کنترل مولکول ها را برعهده دارند 
 DNA و منجر به واکنش های خاصی مثل جفت و باز شــدن مولکول ها در

می شوند.
هدف محققین موسســه کالتک تولید روبــات های مولکولی اســت که با 
فعال سازی از طریق سیگنال بتوانند داروها را به نقاط خاصی از بدن برسانند.

آنها تاکید کرده اند که این فناوری در زمینه های پزشــکی و غیرپزشــکی 
نقشی حیاتی خواهد داشت؛ برای مثال در صنایع بازیافت از طریق جابه جایی 

مولکولی به محیط زیست کمک می کند.

پرچمدار آتی یک شرکت تولیدکننده موبایل، به پیروی از اپل از فناوری شارژ 
بی سیم پشتیبانی خواهد کرد.

شیائومی قصد دارد به پیروی از اپل یک شارژر بی سیم بسازد و Mi۷  پرچمدار 
آتی این تولید کننده، از فناوری  شارژر بی سیم پشتیبانی خواهد کرد.

 این درحالی است که برای نخستین بار تمام آیفون های مدل ۲۰۱۷ میالدی 
از شارژر بی سیم استفاده می کنند. به همین دلیل پرچمدار آتی شیائومی نیز 
از همین روند پیروی می کند؛ به عبارت دیگر  شیائومی به »کنسرسیوم  شارژ 
بی سیم« پیوست. این کنسرسیوم گروهی از شرکت های فناوری است که با 

هدف ترویج بسترهای شارژ بی سیم Qi فعالیت می کنند.
سیستم Qi در حقیقت دستگاهی است که زیر یک پد قرار می گیرد و به پریز 
برق متصل می شود. سپس دستگاه با کمک شارژ القایی )که از  سیم پیچ های 
داخل موبایل و پد اســتفاده می کنــد( یک حوزه مغناطیســی برای تولید 

الکتریسیته ایجاد می کند.
اپل نیز در ماه فوریه به این کنسرســیوم پیوســت. این فناوری برای موبایل 

شیائومی Mi۷ ارائه خواهد شد.

علم پژوهی

سرانجام کیبورد فارسی به آیفون اضافه شد
 پس از مدت ها، ســرانجام شرکت مشــهور »اپل« در نســخه جدید سیستم عامل

iOS 11  رسما کیبورد فارسی را به عنوان کیبورد پیش فرض به آیفون و آیپد اضافه 
کرد.

این گوشی چینی، بی سیم شارژ 
می شود

 بدون جراحی، بینایی خود 
را بازگردانید

باشگاه خبرنگاران: اگر به تازگی دچار مشکل افت قدرت 
بینایی شده و نیاز به استفاده از عینک با شماره های باالتر 
دارید، به کمک چند روش طبیعی می توانید بینایی خود 

را تقویت کنید.
کارشناسان درجدیدترین پژوهش های خود دریافتند 
کاهش وزن، گرفتن رژیم الغری و حتی جراحی کاهش 
وزن با تایید متخصص می تواند سبب بهبود قدرت بینایی 
در افراد شــود. این یافته، حاصل پژوهش متخصصان 
دانشــگاه های ملبورن اســترالیا، لیدزبکت انگلستان 
درهمکاری با تیم های دانشگاهی از کشور های فنالند، 
ســنگاپور و هنگ کنگ در یک پروژه مشــترک برای 
بررسی رابطه بین الغری و باالرفتن قدرت بینایی است.

کارشناسان معتقدند که مشــکالت سالمتی همچون 
چاقی، فشارخون باال و دیابت می تواند سبب آسیب به 
چشم شود. محققان دراین پژوهش وزن و قدرت بینایی 
۲۰ داوطلب بزرگسال را قبل و بعد از الغری با استفاده 
از رژیم غذایی، ورزش و جراحی مورد بررسی قرارداده و 
دریافتند درتمامی داوطلبان قدرت بینایی افزایش یافته 
است. براساس این مطالعه، مشخص شد که کم شدن وزن 

می تواند آسیب به شبکیه چشم را کاهش دهد.
کاهش قدرت بینایی، به عوامل مختلفی از جمله مطالعه 
درنور کم، تغذیه ناســالم، مطالعه و کار با وسایل دارای 
صفحه نمایش الکترونیکی، افزایش سن، اختالل های 
ژنتیکی، آســیب و ضربه به چشــم، بارداری، سرطان 
چشم، مغز و پوست، بروز آب مروارید و آب سیاه چشم، 
دژنراسیون ماکوال و مواردی اینچنین وابسته است؛ با این 
حال چاقی نیز یک عامل پنهان، اما اثرگذار در بروز ضعف 

قدرت بینایی محسوب می شود.
براساس تحقیقات، چاقی ســبب باال رفتن فشارخون 
در رگ و مویرگ هــای ظریف داخل چشــم و به دنبال 
آن، آسیب به شــبکیه چشم و بروز مشــکالت بینایی 

خواهد شد.
با کاهش وزن و رعایت تناسب اندام، فشارخون در رگ ها 
متعادل شده، مشــکل پارگی و آســیب به عصب های 
چشمی رخ نمی دهد؛ همچنین مادران باردار پس از اتمام 
بارداری باید باگرفتن رژیم غذایی مناسب، ورزش، تحرک 
و شیردهی، وزن خود را به تنظیم کنند؛ زیرا امکان آسیب 
به بینایی دراین حالت وجود دارد.کارشناســان براین 
اساس به افراد توصیه می کنند درکنارمصرف مواد غذایی 
حاوی کارتنوئید ازجمله هویج، کلم بروکلی، بلوبری و 
گوجه فرنگی، وزن خود را درشــرایط ایده آل نگهداری 

کنند تا دچار افت قدرت بینایی نشوند.

امسال صف خرید آیفون در 
فروشگاه های اپل چگونه است؟

معموال هنــگام عرضه جدیدتریــن آیفون ها، صدهــا نفر مقابل 
بسیاری از فروشــگاه های اپل از جمله اپل استور سیدنی استرالیا 
 تجمع می کنند؛ ولی ظاهرا امســال اوضاع با سال های قبل فرق 

می کند.
این بار تنها ۳۰ نفر پشــت درهای فروشگاه اپل در سیدنی منتظر 
خرید آیفون های ۸ و ۸ پالس بودند. الزم اســت اشاره کنیم که 
فراهم شدن امکان پیش سفارش آنالین، افراد کمتری را به سوی 

فروشگاه های فیزیکی هدایت می کند. 
البته با وجود اینکه صف کوتاه شده، مدت زمان انتظار برخی افراد 
همچنان مثل ســابق بوده اســت؛ ازجمله »مازن کوروچه« که از 
۱۲ روز پیش جلوی فروشــگاه اپل، در صف و منتظر خرید آیفون 

خود بود.
اپل در ۲۱ شــهریور ماه از ۳ اســمارت فون جدید خود رونمایی 
کرد؛ آیفون هــای ۸ و ۸ پالس با قیمت پایــه 699 و ۷99 دالر و 
نیز مدل گران قیمت X که با قیمــت پایه 999 دالر عرضه خواهد 
شد. پیش ســفارش نســخه X از 5 آبان، شــروع و از ۱۲ آبان نیز 
 برای خریداران ارســال خواهد شــد؛ از ســوی دیگر تولید انبوه 

آیفونX نیز هنوز شروع نشده است.

 اینستاگرام از فیلترهای چهره 
برای ویدئوهای زنده رونمایی کرد

اپلیکیشن شبکه اجتماعی اینستاگرام از روز جمعه به کاربران اجازه 
داد تا هنگام به اشــتراک گذاری یک ویدئوی زنده، از فیلترهای 

چهره استفاده کنند. 
از میان چندین گزینه پیش رو، می توان بــه فیلتر عینک آفتابی 
اشــاره کرد که طی هفتــه جــاری در انحصار ویدئوهــای زنده 
خواهد بود. اینســتاگرام فکــر همه چیز را کرده اســت؛ مثال می 
 توانید میــزان بازتاب نور روی عینک را با یک لمس ســاده تغییر 

دهید.
هنگامی که ویدئوی زنده به پایان رســید، می توانید آن را مجددا 
در Stories پخش کنید؛ همچنین با فشــردن یک دکمه، تمام 

ویدئوی ضبط شده پاک می شود. 
برای استفاده از این فیلترها پیش از مخابره یا در حین آن، نیازمند 
کلیک روی آیکن چهره ها در سمت راست و پایین نمایشگر هستید. 
با انتخاب هر فیلتر، ظاهرتان در ویدئوی زنده تغییر می کند و ضمنا 

می توانید از هر تعداد فیلتر چهره استفاده کنید.
اینســتاگرام از روز پنجشــنبه عرضه فیلترهای چهــره را برای 
ویدئوهای زنده آغاز کرده اســت. در صورتی که هنوز این قابلیت 
برایتان فعال نشده، جای نگرانی نیســت؛ اینستاگرام گفته است 
که عرضه جهانی این قابلیــت تازه، ممکن اســت چندین هفته 

طول بکشد.

ایرانسل، شبکه 5G را با موفقیت 
آزمایش کرد

 ایرانسل در دفتر مرکزی خود نشســتی برگزار کرد و پس از ارائه 
آمارهایی در رابطه با مشترکین و پیشرفت خود، دست به آزمایش 
نسل پنجم شبکه موبایل یا 5G زد که نتیجه موفقیت آمیزی را به 

ثبت رساند.
ایرانســل در ابتدای مراســم خود خبر داد که در حال حاضر تنها 
حدود ۱۰ اپراتور در سراسر جهان وجود دارند که توانسته اند به این 

سرعت دست پیدا کنند. 
هرچند الزم اســت ذکر کنیم که اپراتور دوم کشــورمان توسط 
همکاری تنگاتنگ با شرکت سوئدی »اریکسون« و عقد قرارداد با 
این کمپانی، موفق شــده تا فناوری 5G را به شکل کامل آزمایش 

کند.
گفتنی اســت که در طول آزمایش شــبکه 5G، جمع داده های 
ارسالی در لحظه به حدود ۲۴ گیگابیت بر ثانیه نیز رسید. در نهایت 
آزمایش دیگری صورت گرفت که طی آن ویدئوی 4K بدون هیچ 

تاخیری استریم شد.
ایرانســل حدود یک ســال پیش و در مهر ماه ۱۳95 توانست با 
موفقیت ســرعت ۱.۲ گیگابیت بر ثانیه را آزمایش کند. سپس در 
خرداد ماه امسال با شرکت اریکسون همکاری اش را برای توسعه 
تکنولوژی 5G آغاز کرده و امروز این شبکه را به صورت آزمایشی 

راه اندازی کرد.
در این میــان »علیرضا قلمبــر دزفولی«، مدیر عامل ایرانســل 
خاطر نشــان کرد که در آینده نزدیک هر کاربر ایرانســل خواهد 
 توانســت به ســرعت ۱ گیگابیــت بر ثانیه دسترســی داشــته

 باشد.

کابل زیردریایی جدید، اینترنت را 
۱۶میلیون برابر سریع تر می کند

دو شرکت آمریکایی مایکروسافت و فیس بوک با همکاری شرکت 
مخابراتی تله فونیکا، ســرانجام کابل اتصال اینترنتی زیردریایی 
جدیدی را تکمیل کردند که سرعت تبادل داده را به شدت افزایش 

می دهد.
کابل یادشده از ظرفیت انتقال داده با سرعت ۱6۰ ترابیت در ثانیه 
برخوردار بوده و لذا ۱6 میلیون برابر ســریع تر از خطوط اینترنتی 

است که مردم عادی به آن دسترسی دارند.
با استفاده از ظرفیت این کابل اینترنت می توان ۷۱ میلیون فیلم 
ســینمایی را با کیفیت فوق دقیق در عرض یک ثانیه از قاره ای به 

قاره دیگر منتقل کرد.
کابل اینترنت زیردریایی یادشده Marea نام دارد و در مسیری به 
مسافت 66۰۰ کیلومتر در اقیانوس اطلس کشیده شده و ساحل 
ویرجینیا را به بیلبائو در جنوب اســپانیا متصل مــی کند. کابل 
یادشده متشکل از ۸جفت کابل فیبرنوری است که در سیم های 

مسی درهم تنیده شده اند.
عملیات نصب این کابل زیردریایی از آگوست سال ۲۰۱6 آغاز شد و 
مهم ترین برندگان نصب آن شرکت های فیس بوک و مایکروسافت 
هستند که می توانند خدمات خود را با کیفیت و سرعت بیشتری 

به عالقه مندان ارائه دهند. 
مایکروسافت به تازگی با صرف هزینه ۱.۱میلیارد دالری، یک پایگاه 
داده در ویرجینیا تاســیس کرده و آمازون و فیس بوک هم از قبل 

دارای پایگاه های داده در این بخش از جهان هستند.
پیش از این گوگل برای عقب نمانــدن از رقبا هزینه تکمیل کابل 
اینترنت زیردریایی با سرعت 6۰ ترابیت در ثانیه را تامین کرده بود. 
این کابل با طی مســیر 9۰۰۰ کیلومتری، غرب آمریکا را به ژاپن 

متصل می کند.

فناورانه

از گذشته تا به امروز بازی های پازلی روی دیوایس های 
همراه از محبوبیت خاصی برخوردار بوده اند. 

بازی !Merged، یک عنوان ســاده و بــا چالش های 
کمتر نســبت به دیگر عناوین این نوع بازی هاست که 
نباید انتظار درخششی بزرگ را از آن داشت، اما مطمئنا 
می تواند شــما را برای حتی چندســاعتی هم که شده 

سرگرم کند.
در !Merged تنها کاری که باید بکنید ادغام بلوک های 
تاس مانند با هم اســت. هر بلــوک دارای رنگ و عدد 
مشــخصی اســت ]اعداد به صورت نقطه روی تاس ها 
مشخص می شوند[ و شما باید بلوک هایی با رنگ و عدد 
یکسان را با هم ادغام کنید. با کنار هم گذاشتن حداقل ۳ 
بلوک هم رنگ، آنها با هم ادغام شده و یک بلوک جدید را 

با رنگ و عددی متفاوت به وجود می آورند.
با ادغام حداقــل ۳ بلوک به ازای جمــع عددهای همه 

بلوک ها، به شــما امتیازی تعلق می گیرد. این امتیازها 
با هم جمع شده و پس از رســیدن به مقداری مشخص 
سطح شما را افزایش می دهند. با ادغام بلوک های زردی 
 M که 6 نقطه )به نشانه عدد 6( دارند، یک بلوک با نشانه

آزاد می شود.
اگر حداقل سه بلوک M را در کنار هم بچینید به اصطالح 
منفجر شده و بلوک های اطراف خود را نیز از بین می برند؛ 
موردی که باعث می شــود دیگر بلوک جدیدی تولید 

نشود.
پس از پایان بازی امتیازات شما شمارش شده و تعدادی 
ســکه به عنوان هدیه در اختیارتان قــرار می گیرد. اما 
کاربرد ســکه در بازی چیســت؟ اگر در بازی به مشکل 
برخورد کردید و بلوک پیشنهادی به شما چیزی نبود که 
می خواستید، می توانید با خرج تعدادی از سکه هایتان، 
آن را حذف کنید تا بازی بلوک جدیدی به شما پیشنهاد 

دهد.
   goo.gl/Pf16Au  این بازی را با اســتفاده از لینــک

دانلود کنید.
برای گرفتن این نرم افزار 

کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

عددی چهار رقمی داریم. آن را چهار برابر می کنیم، 
به مقلوب همان عدد می رسیم، آیا می توانید بگویید 

این عدد چند است؟
abcd x 4 = dcba

  معمای شماره ۲۲۴۴

  جواب معمای شماره ۲۲۴3

ادغام؛ 

Merged! معرفی بازی

پاســخ معمای ریاضــی »دو عدد شــش رقمی«: 
 یکی از جــواب های ممکــن را در اینجا مشــاهده

 می کنید: 
۱6666۷ و ۳۳۳۳۳۴

عدد ۱۲ رقمی حاصل: ۱6666۷۳۳۳۳۳۴
حاصل ضرب دو عدد: 55555۷۷۷۷۷۸

۳ = 55555۷۷۷۷۷۸ - ۱6666۷۳۳۳۳۳۴

تیمی از محققان سوئیسی در شرکت امپا قصد دارند کامیون 
کمپرســی ۴5 تنی کوماتســو را به بزرگ تریــن خودروی 

الکتریکی جهان تبدیل کنند.
حفاری و حمل مواد در اطراف معدن »زاتا« با آلودگی محیط 
زیست همراه است؛ اما با برنامه ریزی مهندسان برای استفاده 
از انرژی پاک )خودروی ســبز( در یک وسیله نقلیه سنگین 

و تبدل آن به یک کامیــون بزرگ الکتریکــی، معدن  نیز تا 
حدودی از انرژی پاک استفاده خواهد کرد. در چند ماه آینده، 
یک دستگاه کوماتسو HD ۶۰۵-۷، حمل مواد از کوهستانی 
در سوئیس انجام خواهد داد که با یک پکیج باطری ۴.5 تنی 
ماموت همراه خواهد بود. گفته می شــود با این کار، کامیون 
کمپرســی به بزرگ ترین خودروی الکتریکی جهان تبدیل 

می شود.
کار این تیم سوئیسی شامل دمونتاژ و بازسازی کامیون، حذف 

پیشــرانه دیزل و ایجاد فضایی در اطراف شاسی برای پکیج 
بزرگ باتری ۴.5 تنی است که شــامل ۱۴۴۰ سلول کبالت 
منگنز نیکل با ظرفیت ذخیره ســازی ۷۰۰ کیلو وات ساعت 
خواهد بود. طبق گفته  مسئول این تیم )که شامل دانشمندان 
موسسه  تحقیقاتی امپا )Empa( در سوئیس و گروه کوهن 
)نمایندگی فروش کامیون های کمپرسی کوماتسو در سراسر 
اروپا( است(، این پکیج بزرگ ترین باتری است که تا به حال 

روی یک وسیله نقلیه  زمینی نصب شده است.

ابرخودروی الکتریکی دنیا

وقتی صحبت از بدترین تیم های تاریخ فرمول یک باشــد، بی تردید لــوال )Lola( یکی از 
معروف ترین ها خواهد بود. اریک برادلی )Eric Broadley(، طراح زبده شاسی خودروهای 
مســابقه ای که خودروی Mk6 او به عنوان پایه ای برای توسعه فورد GT40 استفاده شد، 
مدت ها سودای حضور در مسابقات F1 را در سر داشت. سرانجام در سال ۱99۷ به خواسته 
خود رسید و با تکیه بر حمایت های مالی شرکت مسترکارت )MasterCard( پا به عرصه 

رقابت های فرمول یک گذاشت؛ غافل از اینکه این ورود سرآغاز یک فاجعه بزرگ خواهد بود.
در آن سال خودروی لوال  T97/30به دلیل ۱۳ ثانیه اختالف با آخرین رکورد مجاز، نتوانست 

مجوز حضور در رقابت های گرند پری استرالیا را کسب کند.
پس از این نتیجه توأم با رسوایی، تیم لوال تصمیم گرفت در مرحله بعدی در گرند پری برزیل 

افتضاح خود را جبران کند.
با این وجود خودروها و تجهیزات این تیم به محل برگزاری مســابقات منتقل نشدند؛ زیرا 
مسترکارت به عنوان اسپانسر تیم لوال بعد از ماجرای گرند پری استرالیا، همکاری های خود 
را با این تیم قطع کرده بود. دیری نپایید که لوال با بدهی های بسیار از رقابت های فرمول یک 

کنار کشیده و اعالم ورشکستگی کرد.
مصادف با همین دوران بسیار بد، مهندسین لوال پروژه ای را برای ارائه یک خودروی فرمول 

یک خیابانی آغاز کردند. با این پروژه مهندسین لوال قصد داشتند توانایی خود را در 
مطابقت دادن اتومبیل F1 با قوانین سختگیرانه انگلیس، به همگان نشان دهند. 
اگر چه زمان زیادی طول کشید تا پروژه مذکور به یک خودروی واقعی تبدیل شود، 
اما سرانجام این اتفاق افتاد و نمونه اولیه با نام F1R و امکان رانندگی در خیابان ها و 
جاده های بریتانیا متولد شد. همان طور که می توان حدس زد، بزرگ ترین چالش 
پیش روی مهندسین لوال، ارتفاع بســیار کم خودروهای فرمول یک بود. برای 
حل این مسئله ارتفاع F1R از سطح زمین افزایش یافته و به ۱/9اینچ )معادل 
۴/۸سانتی متر( رسید، در صورت نیاز امکان افزایش ارتفاع تا ۲/9اینچ )۷/۳سانتی 
متر( نیز میسر شد. در گام بعدی به جای موتور سه لیتری V8 که در آن سال ها 
نیروبخش خودروهای F1 بود، مهندسین لوال از یک موتور ۲ لیتری چهارسیلندر 
توربوشارژ ساخت کمپانی مطرح Cosworth استفاده کردند.این موتور که 

در فــورد RS Sierra نیز به کار گرفته شــده 
بود، می توانست ۳۷۰ اسب بخار قدرت 

تولید کند. وظیفه انتقال قدرت را نیز 
یک جعبه دنده پنج سرعته دستی 

ساخت پورشه بر عهده داشت.
نکته جالب این است که برای مطابقت با استانداردها، این خودرو به چراغ های اصلی، چراغ های 
راهنما و ترمز دستی مجهز شده بود. محفظه کامپوزیت، اجزای آیرودینامیکی قابل تنظیم، 
سیستم تعلیق چند میله ای و ترمزهای کربنی، از دیگر ویژگی های این اتومبیل منحصر به فرد 

هستند. برخی از پنل ها و اجزای بدنه نیز از مدل T70/30 به امانت گرفته شده اند.
لوال F1R که مشاهده آن در خیابان ها و معابر عمومی می تواند جذابیت های خاصی داشته 
باشد، چند ماه پیش با قیمت تخمینی 55 الی ۸5 هزار پوند به حراج گذاشته شده بود. بد 
نیست بدانید مدارک الزم برای تردد این خودرو در اکتبر ۲۰۰9 اخذ شده و کارکرد آن تنها ۲5 
مایل است، این رقم اندک نشان می دهد که یک خودروی مسابقه ای حتی با دارا بودن مجوز 
تردد خیابانی، نمی تواند شانس چندانی برای استفاده عملی در محیط های شهری و جاده های 
خارج از شهر داشته باشد. با این وجود می توان این پروژه را از مصداق های دیوانگی های عجیب 
مهندسان خودرو و قوانین قابل احترام کشورهای اروپایی بر شمرد، چرا که پلیس باتوجه به 
رعایت ضوابط ایمنی، امکان شماره گذاری چنین خودروی عجیبی را نیز فراهم کرده و این 
درحالی است که در برخی کشورها حتی استفاده از شیشه دودی یا نصب برچسب روی بدنه 

خودرو نیز با اعمال قانون و صدور قبض جریمه همراه می شود.

آشنایی با لوال F1R؛تنها خودروی 

فرمول یک خیابانی جهان
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يادداشت
کاهشچشمگیرکشتگندمدردهاقان

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خشکسالی را مسبب رها شدن گندم در 
دهاقان دانست و گفت: برداشت محصول گندم در شهرستان دهاقان در سال جاری 
700 هکتار با میانگین عملکرد 4 تن بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

با مسئوالن

معاون ريیس جمهور در امور زنان و خانواده:

 بدون خانواده سالم، امکان تعالی
 در جامعه وجود ندارد

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در  همایش خانواده و توســعه پایدار در شهرضا با  شهرضا
اشاره به اینکه بنیان های خانواده از مدرسه شکل می گیرد اظهار 
داشــت: زمانی که خانواده سالم باشد، آســیب های جامعه کمتر 
می شــود. جامعه با تعالی فرهنگی اجتماعی، خانواده هایی سالم 

دارد؛ بنابراین باید به آموزش مهارت های زندگی توجه شود.
معصومه ابتکار افزود: بحث خانواده نه تنها در کشــور ما، بلکه در 
جهان حالت بحرانی پیدا کرده، درحالی که خانواده خاستگاه تعالی 
بشر است و بدون خانواده سالم، امکان تعالی در جامعه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ســالم، پویا و مقاوم در گرو خانواده سالم 
اســت، گفت: در خانواده ای که آرامش برقرار و از خشونت کالمی 
خبری نباشــد بچه ها می توانند رشــد روحی، اخالقی، معنوی و 

درسی داشته باشند.
معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه اساس خانواده بر تفاهم و گفت وگو 
برقرار اســت و باید در خانواده از برجام الگو بگیریم تصریح کرد: 
دولت یازدهم در شرایطی مسئول اداره امور کشور شد که سیلوها 
خالی وکشتی های نفتکش توان خروج از کشور را نداشتند، اما همه 

این موانع با گفت وگوبرداشته شد.
وی با اشــاره به اینکه برجام در یک مذاکره هوشمندانه و براساس 
منطق ایران به نتیجه رسید، افزود: ادبیات رییس جمهور در نشست 

مجمع سازمان ملل، اقتدار ایران را نشان داد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانــواده با تاکید بر ضرورت 
ترویج گفتمان ملی از دوران نهاد خانواده، گفت: مقام معظم رهبری 
بارها در سخنان خود تاکید کرده اند که باید به ارکان خانواده توجه 
کنیم. وی با اشاره به اینکه مراکز مشــاوره برای مشکالتی که در 
جامعه داریم، کمک فنی می دهند، تصریح کرد: نظام مشــاوره و 

امدادگری یکی از اولویت های مهم دولت دوازدهم است.
ابتکار با اشاره به پیش گرفتن زنان در زمینه تحصیالت دانشگاهی 
از مردان اظهار داشت: سیاست ابالغی دولت افزایش حضور زنان در 
مدیریت هاست و تاپایان برنامه ششم توسعه باید 30 درصد از این 

پست ها در اختیار زنان باشد.
وی با تاکید بر اینکه هر دستگاه اجرایی باید وظیفه خود را در این 
زمینه به خوبی انجام دهد، بیان کرد: به زودی با تمام استانداران 
کشور در راستای تحقق 30 درصدی اشتغال بانوان مکاتبه می شود.
معاون امور زنــان و خانواده رییــس جمهور بااشــاره به افزایش 
هم افزایی میان ســازمان ها و نهادها برای رفع مشــکالت جامعه 
خاطرنشان کرد: کشوری که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود 

قرار داده بایدخانواده ای سالم داشته باشد.
وی با بیان اینکه وجود بیش از 40 ســازمان مــردم نهاد و خیریه 
در شهرستان شهرضا نشان از توســعه یافتگی و فرهیختگی مردم 
شهرستان دارد، اظهار داشــت: وقتی نهادهای مدنی و قوی مانند 
سازمان های مردم نهاد داشته باشیم و با قدرت خواسته های خود 
را بگویند، جامعه به سمت اصالح شرایط و کاهش آسیب ها حرکت 
می کنــد و این رویکردی اســت که در دولــت دوازدهم پیگیری 

می شود.

وجود تعداد باالی دانش آموزان شهید در نجف آباد 
مايه افتخار ماست

در این مراسم معاون متوســطه وزارت آموزش و پرورش با 
اشــاره به آغاز تحصیل بیش از ۱4 میلیــون دانش آموز در 
سراسر کشور خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۸00 هزار 
نفر در مقطع پیش دبســتانی بوده و بقیه در دبستان و دوره 

متوسطه تحصیل خواهند کرد.
علی زرافشان بااشاره به همزمان شدن ایام بازگشایی مراسم 
با ماه محرم اظهار داشــت: همه دانش آموزان ما باید درس 
شجاعت، والیت مداری و آزادگی را از شهدایی مانند محسن 
حججی بیاموزند.معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و 
پرورش اضافه کرد: وجود تعداد باالی دانش آموزان شــهید 
در شهرستان نجف آباد برای ما افتخار است و به آن می بالیم.
امنیت و پیشرفت کشور،مديون خون شهداست

استاندار اصفهان در این مراســم با اشاره به تحصیل بیش از 
۸۶0 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف استان بیان داشت: 
شهدای نجف آباد را باید گل سر سبد شهدای استان دانست 
به طوری که این شــهر به تنهایی در حد ســه استان کشور 

شهید دارد.
رسول زرگرپور اضافه کرد: چند سال پیش نیز زنگ مهر در 
دبیرستان شهید محمد منتظری این شهر به صدا در آمد که 
این مجموعه به تنهایی بیش از ۲30 شهید دانش آموز دارد و 

به عنوان شهیدستان کشور شناخته می شود.
وی با اشــاره به اینکه ملت ایران با درک و دغدغه حســینی 
صحنه های انقــالب و دفاع مقــدس را از کالس درس امام 
حسین )ع( بیرون کشیدند، اظهار داشت: امروز نیز ملت ایران 
با تربیت شهدای مدافع حرم، همچنان از کالس درس عاشورا 
درس گرفته و در همه عرصه ها پای درس امام حســین)ع( 

می نشینند.
استاندار اصفهان امنیت و آرامش و پیشرفت کشور را مدیون 
خون شهدا دانست و افزود: ما همه در خیمه گاه عشق عاشورا 
برای حفظ امنیت کشورمان می کوشــیم و پرونده مقاومت 

خود را در همه دوران برافراشته نگه می داریم.
زرگرپور با اشــاره به اینکه جهاد در راه خدا اشکال مختلفی 
دارد، ابراز داشــت: منطق ما منطق عاشورایی است و ما این 

راه را همواره ادامه خواهیم داد. وی در ادامه با اشاره به اینکه 
چنانچه ما آرمان حق طلبی و عدالت خواهی داشــته باشیم 
و حق دین و اجتماع را باالتر از حق خــود بدانیم آنگاه همه 
ســرزمین ها کربال و همه روزها عاشــورا خواهد بود،  اضافه 
کرد: ملت ما با همین شور و شیدایی دفاع مقدس را به تصویر 

کشیدند و این راه را همچنان ادامه می دهند.
اســتاندار اصفهان خوب درس دادن، خوب درس خواندن و 
شایسته تربیت شــدن را قدردان نعمت الهی بودن دانست 
و تصریح کرد: چنانچه در این زمینه عملکرد خوبی داشــته 

باشیم از درگاه الهی نمره قبولی خواهیم گرفت.
نجف آباد،پايتخت شهدای ايران نام گذاری شده 

است
مهدی ابراهیم، رییــس آموزش  و پــرورش نجف آباد نیز با 
اشاره به 730 شــهید دانش آموز این شهرستان اظهارکرد: 
این شهرســتان به برکت خون شــهیدان کــه تنها در یک 
دبیرســتان آن ۲34 شــهید در طول دوران دفاع مقدس به 
شهادت رسیدند، به  عنوان پایتخت شهدای ایران نام گذاری 

شده است. 
شهدا تربیت شده مکتب علم هستند

در ادامه این مراســم، امام جمعه نجف آباد با اشاره به اینکه 
انسان برای جهاد آفریده شده و آزموده می شود، اظهارداشت: 
این جهاد می تواند در همه عرصه ها از جمله جهاد اقتصادی، 
جهاد اجتماعی، جهاد دینی، جهاد اکبر، جهاد اصغر و ... باشد.
حجت االسالم مصطفی حســناتی با بیان اینکه شهدا تربیت 
شده مکتب علم هستند، افزود: شهید حججی در کنار تعلیم 

و تربیت به این مقام رسید.
امام جمعه نجف آباد با تاکید بــر اینکه در آموزش و پرورش 
باید نسبت به شخصیت دادن به جوانان توجه داشته باشیم، 
تصریح کرد: باید توجه داشت که جوانان ما در نامالیمات این 
روزها و هجمه های زیادی که به آنها وارد می شود به خوبی 

مقاومت کرده اند و ما امروز شرمنده جوانان هستیم.
وی با بیــان اینکــه امــروزه مســئوالن در برابــر جوانان 
مسئولیت های سنگینی دارند، اضافه کرد: همه باید فعالیت 

جهادی داشته باشند تا شرمنده جوانان نشوند.
حجت االسالم حسناتی با اشــاره به اینکه برنامه امروز )روز 

گذشته( در این هنرستان تجلیل از علم و تربیت و دین است، 
اظهار داشت: نجف آباد پر از جوانانی است که خود را متعلق به 

انقالب می دانند و همواره آماده خدمت هستند.
وی همچنین از وجود ۵۵ مدرســه دو نوبته در شهرســتان 
نجف آباد خبر داد و گفت: بهتر است، زمینه یک نوبته شدن 

این مدارس فراهم شود.
گفتنی است؛ این هنرستان پسرانه پیش از این با نام »شهدای 
فرهنگی« نامیده می شد که با توجه به شهادت پاسدار شهید 
محسن حججی یکی از فارغ التحصیالن آن، امسال با نام این 

شهید مدافع حرم نام گذاری شده است.

آيین بازگشايی مدارس استان اصفهان به صورت نمادين در هنرستان پسرانه کار و دانش  زاينده رود
پاسدار شهید محسن حججی نجف آباد با حضور استاندار اصفهان، معاون متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش، برادر و پدر شهید حججی در کنار ديگر مسئوالن شهرستان برگزار شد؛ اين مراسم با نواختن 
زنگ آغاز سال تحصیلی جديد توسط پدر شهید حججی آغاز شد. بعد از آن نیز استاندار اصفهان به همراه معاون 

متوسطه وزارت آموزش و پرورش، رسما زنگ آغاز سال تحصیلی جديد استان را به صدا در آوردند.

در آيین بازگشايی مدارس در هنرستان شهدای فرهنگی نجف آباد مطرح شد؛

شهداینجفآبادگلسرسبدشهدایاستانهستند

                              مهدی زرگر / زاینده رود

تحدید حدود عمومی
7/69 شــماره صادره: 1396/31/416568 تاریخ ثبت صادره: 
1396/6/27 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد دهاقان: 
پیرو آگهی نوبتی مورخــه 96/05/1 و به موجب ماده 14 قانون 
ثبت تحدید حدود رقبات زیر واقع در بخش ثبتی دهاقان بشرح 

زیر انجام می گردد. 
اول- شماره های فرعی مجزی شده از 121 اصلی ابنیه دهاقان 
1642- آقای سید مرتضی میرباقری فرزند سید شهاب ششدانگ 

یکباب خانه قدیمی واقع در ابنیه دهاقان 
دوم- شماره های فرعی مجزی شــده از 126 اصلی موسوم به 

خیرآباد دهاقان 
127- آقــای محمدعلــی ابوترابــی دهاقانی فرزند حســین 
ششــدانگ یک قطعه باغ واقع در اراضی خیرآبــاد دهاقان روز 

شنبه 96/07/29
سوم- شــماره های فرعی مجزی شده از 130 اصلی موسوم به 

نجف آباد دهاقان 
474- آقای اکبر شکوری دهاقانی فرزند محمد ششدانگ یکباب 

خانه واقع در اراضی نجف آباد دهاقان 
483- آقای محمد رحمانی دهاقانی فرزند حســین ششدانگ 
یک قطعه زمین با کاربری فضای سبز واقع در اراضی نجف آباد 

دهاقان روز یک شنبه 96/07/30 
به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد. لذا به موجب مــاده 14 قانون ثبت بــه صاحبان امالک و 
مجاورین اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند چنانچه هر یک از صاحبان امــالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید حدود 

خواهد شد. 
اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک کــه در موقع مقرر در 
محل حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تعیین حدود فقط تا 30روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشار: یکشنبه 96/07/02 م.الف: 96/190 زهرا یعقوبی کفیل 

واحد ثبتی  دهاقان 

اجرایيه
6/734 شــماره اجراییــه:9610423633200300  شــماره 
بایگانــی  شــماره   9509983633201179 پرونــده:
شــعبه:951192 بموجب درخواست شــماره دادنامه مربوطه 
9609973633200471 محکوم علیهما: 1- اصغر صرامی 2- 
غالمعباس حاجیان فرزند محمدحسین هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکوم هستند متضامنًا به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال اصل خواســته و مبلغ 1/165/000 ریال هزینه دادرسی و 
مبلغ 1/440/000 ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 95/2 در حق محکوم له: صندوق کارافرین امید 
صندوق مهر امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی 
اصفهان خ هشت بهشت غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک 
26 با وکالت عزت دهقانی کدنوئیه فرزند مراد به نشانی اصفهان 
خیابان هشت بهشت شــرقی بعد از چهارراه پیروزی نرسیده به 
چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی. محکوم علیهما محکوم 
هســتند به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال نیم عشر دولتی. در 
اجرای حکم تبصــره 2 ماده 306 رعایت گــردد. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 

باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 5007 شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری 

شهرستان خمینی شهر 
اجرایيه

  9610423633200299 ییــه: اجرا شــماره   6 /737
شــماره پرونده:9509983633201178 شــماره بایگانی 
شعبه:951191 بموجب درخواست شــماره دادنامه مربوطه 
9609973633200473 محکوم علیهما: 1- محسن بلدی 
فروشانی فرزند حسین به نشانی اســتان اصفهان شهرستان 
خمینی شهر شهر خمینی شهر خ پیمان ک هدایت 2- اصغر 
صرامی هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم هســتند 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال اصل خواســته 
و مبلغ 1/165/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 1/440/000 
ریال حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
95/2 در حق محکوم له: صندوق کارافرین امید صندوق مهر 
امام رضا به نمایندگی عبدالصمد شهبازی به نشانی اصفهان 
خ هشت بهشت غربی بین 4 راه ملک و گلزار نبش ک  26 با 
وکالت: عزت کدنوئیه فرزند مراد به نشــانی: اصفهان خیابان 
هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه 
سعدی جنب داروخانه عباسی. محکوم علیهما محکوم هستند 
به پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال نیم عشر دولتی. در اجرای 
حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گــردد. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 

همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او 
به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 5006 شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

7/68 شماره صادره: 1396/04/417270 تاریخ ثبت صادره: 
1396/6/28 آگهــی تحدید حــدود اختصاصی پالک 312 
فرعی از 9- اصلی بخش 9: چون تمامت ششــدانگ قطعه 
زمین معروف کله پالک شماره 312 فرعی از 9- اصلی واقع 
در علیاء بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به 
نام رقیه شریفی علیائی فرزند ماشــاله و غیره در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
1396/07/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف: 314 عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز  
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سرهنگ خسرو نجفي، فرمانده انتظامي لردگان با بيان اينكه ماموران اداره نظارت 
براماكن عمومي اين شهرستان از 52 واحد صنفي به صورت محسوس و نامحسوس 

بازديد كردند، گفت: ماموران در اين بازديد 31 واحد متخلف را پلمب كردند.

31 واحد صنفي متخلف در لردگان پلمب شد
اخبار

به گزارش مهر؛ قاسم قاسمی، مديركل راه و شهرسازی استان 
افزود: پيمانكار پروژه حفر تونل چری با دستور كار ارائه شده 
توسط مهندسان مشاور وناظر پروژه، مشغول عمليات ايمن 
ســازی و احداث گالری )حفــاظ بتنی( برای عبــور و مرور 
ايمن نيروی انسانی مشغول به كار دركارگاه مذكور بوده كه 
متاسفانه حين اين عمليات، رانش  قسمت باالی دست ساز 
درحال احداث، باعث فوت ســه نفر و مصدوميت چهار نفر از 

عوامل كارگاه شد.
وی بيان كرد: تونل چری با مطالعه و نظارت يكی از شركت های 
مهندسين مشاور مجرب، توسط يكی از پيمانكاران توانمند 

استان در حال احداث است.
مدير كل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختياری بيان 

داشت: ريزش توده ســنگ و خاک داخل تونل در اين حادثه 
گزارش نشده اســت، بلكه عوامل در حال اجرای بتن ريزی 
حفاظ ورودی تونل بودند تا در صورت شروع عمليات حفر تونل، 
ازمخاطرات احتمالی جلوگيری به عمل آمده و عبور و مرور و 
عمليات اجرايی با ايمنی كامل صورت پذيرد كه متاسفانه حين 
انجام اقدامات پيشگيرانه مذكور، توده خاک و سنگ قسمت 

باالدست تونل ريزش می كند.
قاسمی ادامه داد: با توجه به اينكه در سال گذشته قسمتی از 
تونل حفاری شد، اما پس ازشروع بارندگی ها و تعطيلی كارگاه 
ناپايداری هايی در قسمت ورودی تونل مشاهده شد. با توجه 
به جنس خاک منطقه و وجود آب فراوان در بافت آبرفتی اين 
نقطه، عمليات حفر تونل متوقف و اقدام به ايمن ســازی سه 

مرحله ای شد كه اين مراحل  شامل كاهش شيب، ايجاد پله در 
ترانشه ورودی و ساخت حفاظ بتنی بوده است.

وی ادامه داد: در اين سانحه دلخراش چهار نفر مصدوم شده اند 
كه يک نفر از آنها در بيمارستان فارسان، يک نفر در بيمارستان 
آيت ا... كاشــانی شــهركرد، يک نفر در بيمارستان الزهرای 
اصفهان بستری شده اند  و يكی از مصدومان نيز بعد از مداوا از 

بيمارستان ترخيص شده است.
الزم به ذكر است كه بر اثر ريزش تونل در حال احداث گردنه 
چری در چهارمحال و بختياری، سه نفر كشته و 5 نفر زخمی 
شدند. اين حادثه در ساعت 1۷:۴۰ روز سه شنبه 2۸ شهريور 
۹۶ رخ داد. بعد از وقوع اين حادثه استاندار و نمايندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی خواستار بررسی ويژه علل ريزش 
اين تونل در حال ساخت شــدند. گفتنی است در روز حادثه 
خبرگزاری ايرنا بــه نقل از يک منبع ناشــناس در اداره راه و 
شهرسازی استان گزارش داد كه اين اتفاق در سال جاری برای 

سومين بار اتفاق افتاده است.
 گردنه چری در بخش دوآب صمصامی شهرستان كوهرنگ 
از گردنه های صعب العبور و برفگير در مســير اســتان های 
چهارمحال و بختياری و خوزستان است كه هر ساله در فصل 
سرما، با لغزندگی و راه بندان فراوان مواجه  می شود. عمليات 
احداث تونل گردنه چری و راه های دسترســی اطراف آن با 
1۴1 ميليارد و ۸۷۰ ميليون ريال اعتبار اوليه از مهرماه سال 

13۹۴ آغاز شد.
 اين تونل به طول ســه هــزار و ۴۰۰ متر و عــرض 11 متر و

 ۸۰ سانتی متر ساخته می شود.
به منظور انجام عمليات اجرايی تونل چری و راه های دسترسی 
آن، دو ميليــون و 5۰۰ هزار متر معكــب خاكبرداری و يک 

ميليون و ۸۰۰ هزار متر معكب خاكريزی صورت می گيرد.
با احــداث تونل گردنه چــری و راه های دسترســی اطراف، 
مسير ارتباطی شهركردـ  بازفتـ  مسجد سليمان، حدود 1۰ 
كيلومتر كوتاه تر می شود و وضعيت ايمنی و رفت و آمد در آن 

بهبود می يابد.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

رانش زمین، موجب وقوع حادثه تونل چری شده است
با مسئوالن

مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: رانش زمین، موجب وقــوع حادثه تونل چری
 شده است.

شهردار بروجن:

 بانوان بروجنی 
صاحب بوستان شدند

بانوان شهر بروجن، صاحب بوستان اختصاصی شدند و 
اين شهر مانند مركز استان، دارای بوستان شد.

شــهردار بروجن از احداث و بهره برداری بوستان ويژه 
بانوان شــهر خبر داد و گفت: اين بوستان در مساحتی 
افزون بر 1۹ هزار و5۰۰مترمربع با هشت ميليارد و 5۰۰ 

ميليون ريال هزينه احداث شده است.
عليرضا صادقی در گفت و گو با ايرنا افزود: اين بوســتان 
دارای دو هزار مترمربع جدول بندی،ســه هزار و ۷۰۰ 
مترمربع پياده رو سازی با سنگ رنگی، پيست دوچرخه 
سواری به مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع، فضای بازی 
كودكان ، فضاهای ورزشی شامل زمين واليبال ، تنيس 
روی ميز، بدمينتون، دستگاه های بدنسازی برای ورزش 
و اوقات فراغت بانوان است. شهردار بروجن همچنين از 
بهره برداری از باغ گل های اين شهر خبر داد و گفت: اين 
مجموعه در پارک ملت با مســاحت دو هزار و 5۰۰ متر 
مربع و اعتبار هزينه يک ميليارد ريالی احداث شده است.

صادقی از بهره برداری از بوستان غدير بروجن نيز خبر داد 
و گفت: اين بوستان با مساحت 35هزار مترمربع و اعتبار 

11 ميليارد بهره برداری شده است.

وقوع 108 زلزله در شش ماه 
نخست سال جاری در استان

مسئول شبكه لرزه  نگاری استان چهارمحال و بختياری 
با اشاره به اينكه در شــش ماه نخست سال جاری 1۰۸ 
زلزله در استان اتفاق افتاده است، گفت: تعداد زلزله های 
اتفاق افتاده در سال جاری نسبت به همين مدت در سال 
گذشته كمتر بوده است.  حسن ميراحمدی با اعالم اين 
خبر، اظهار كرد: در شش ماهه نخست سال گذشته 1۷۰ 
زلزله در استان رخ داده است.  وی افزود: بزرگ ترين زلزله 
در شش ماه نخست ســال گذشته به بزرگی پنج ريشتر 
و در شهر ناغان، ســاعت 11 و ۴5 دقيقه و 15 ثانيه روز 
دوازدهم فروردين ماه بوده اســت. ميراحمدی با اشاره 
به اينكه در شش ماه نخست ســال جاری 1۰۸ زلزله در 
استان اتفاق افتاده اســت، تاكيد كرد: تعداد زلزله های 
اتفاق افتاده در اين مدت نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشته كمتر بوده است. مسئول شبكه لرزه  نگاری استان 
خاطرنشان كرد: بيشترين لرزه خيزی در سال گذشته 
و ســال جاری در شــهرهای گندمان، اردل و لردگان و 

كمترين لرزه خيزی در شهرستان فارسان بوده است.

حمله خرس به دشتبان 42 ساله 
کوهرنگی

مســئول روابط عمومــی اورژانــس 115 اســتان چهارمحال و 
 بختياری از حمله يک قالده خرس به دشتبان ۴2 ساله كوهرنگی

 خبر داد.
محســن ابراهيمی گفت: اين حادثه در كوه ســرپير مشــرف بر 
دشتک مرز شهرســتان كوهرنگ و شهرســتان اردل اتفاق افتاد 
كه پس از تمــاس مردمی با اورژانس 115 شهرســتان اردل يک 
 آمبوالنس و دو كارشــناس فوريت های پزشــكی به محل حادثه 

اعزام شدند. 
وی خاطرنشان كرد: كارشناســان فوريت های پزشكان )لطف ا... 
طاهری و محمد اميدی( به علت صعب العبور بودن مســير با پای 
پياده به ســوی مصدوم حركت كردند و پس از رسيدن به مصدوم 
كه از ناحيه پا دچار آسيب شده بود اقدامات درمانی اوليه را برای 
آقای۴2 ســاله انجام و به بيمارســتان امام رضا)ع( اردل منتقل 

كردند.

تولید ساالنه بیش از 1100 تن عسل 
در چهارمحال و بختیاری

مدير طيور و زنبور عسل سازمان جهادكشاورزی استان چهارمحال 
و بختياری گفت: ساالنه در اين استان بيش از يک هزار و 1۰۰ تن 

عسل توليد می شود. 
ابراهيم كوچكی با اشاره به آغاز برداشت عسل از 1۴۹ هزار كلنی 
زنبور در چهارمحال و بختياری اظهار كرد: ساالنه بيش از يک هزار 

و 1۰۰ تن عسل در اين استان توليد می شود. 
كوچكی افزود:در حال حاضر يک هزار و 3۰۰نفر زنبوردار در اين 

استان به صورت حرفه ای فعاليت می كنند. 
وی گفت: كيفيت عسل توليدی در استان چهارمحال و بختياری 
باالست و عسل گون اين استان از شــهرت بسيار بااليی برخوردار 

است. 
كوچكی با اشــاره به اجرای طــرح آمارگيری زنبورســتان های 
چهارمحال و بختياری در مهرماه، افزود: سند توسعه زنبورداری در 

اين استان تدوين می شود. 
وی خاطرنشان كرد: به دنبال افزايش 1۰هزار كلنی زنبور عسل در 

چهارمحال و بختياری هستيم.

پیش بینی کاهش 10 درصدی 
بارش های پاییزی در استان

مهرداد قطره، معاون توســعه و پيش بينی هواشناسی چهارمحال 
و بختياری با اشــاره به اينكه طی روزهای آينده دمای هوا تغيير 
محسوسی نخواهد داشت گفت : با توجه به سرمای هوا به كشاورزان 
مخصوصا ذرت كاران توصيه می شــود هر چه ســريع تر نســبت 
به برداشــت محصول خود اقدام كنند تا از ســرمازدگی محصول 

جلوگيری شود. 
وی با اشاره به آغاز ســال زراعی جديد، خاطرنشــان كرد: طبق 
پيش بينی ها، بارش های موثر در اســتان از نيمه دوم آبان ماه آغاز 
خواهند شد و پيش بينی می شود ميزان بارندگی ها در پاييز امسال 

1۰ تا 15 درصد كاهش داشته باشد .

ابالغ وقت رسیدگی
7/19 در خصوص پرونده کالسه 960761 خواهان امین اخوان شریف دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت محمدرضا منصوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/8/13  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 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: 19463 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610460350900088 درخواســت:  شــماره   7 /20
9609980350900523 شماره بایگانی شعبه: 960608 در خصوص دعوی خواهان 
مســلم مدنی فرد بطرفیت خوانده مهرداد رضوان به خواسته مطالبه سفته دادخواستی 
را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده اســت که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 
1396/8/13 ساعت 11:30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن 
و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. دادگاه با تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی 
شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 19394 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610460350900087 درخواســت:  شــماره   7 /23
9609980350900210 شــماره بایگانی شــعبه: 960238 در خصوص دعوی علی 
ابراهیمی با وکالت علی غضنفر پور به طرفیت خوانده هادی نوروزی به خواسته ابطال 
رای داوری دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست 
مذکور ثبت و به تاریخ 1396/8/20 ســاعت 9 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت 
مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. 
دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 19395 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

7/36 در خصوص پرونده کالسه 960762 خواهان امین اخوان شریف دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک و حواله به طرفیت ســهراب خرم زاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/8/13  ساعت 8:30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 13 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: 19461 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

7/46 شــماره: 7/951066  به موجب رای شــماره 9509976793701985 تاریخ 
95/10/30 حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی اصغر محمدی فرزند عباسعلی به نشــانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ  بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت خسارات وارده و نهصد 
و هفده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 

در حق خواهان مهدی کاظمی فرزند لطف اله به نشانی اصفهان خ آتشگاه نبوی منش 
کوچه نرگس. و پرداخت نیم عشر حق االجرا. مبلغ هزینه دادرسی نهصد و هفده هزار 
و پانصد ریال می باشد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:19458 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

7/47 شماره: 950436  به موجب رای شماره 950997679410271 تاریخ 95/8/2 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
معصومه دهقانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 62/000/000 
ریال بابت اصل خواسته بابت دو فقره چک 18 و 24186517 بر عهده بانک پست بانک 
و مبلغ 965/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف 93/3/5 و 93/4/5 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له جواد عظیمی به 
نشانی چهارراه نقاشی ابتدای خ فلسطین مجتمع میالد واحد 3. با وکالت علی جزینی. 
و نیم عشر حق االجرای احکام اعالم می شود.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19457 شعبه 11 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

7/48 شماره: 950942  به موجب رای شــماره 1657 تاریخ 95/10/8 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حامد حسین پور 
تزرجی فرزند منوچهر کدملی: 3479952046 به نشــانی مجهــول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواســته وجه چک به شــماره 
1274/838190/36 - 1393/5/25 و پرداخــت مبلغ 460/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان پروانه فیاضی فرزند سید قاســم به نشانی اصفهان دستجرد بلوار کشاورز 
خیابان کشاورزی کوی پیروزی سمت چپ منزل سوم کدملی: 0- 109516- 129 به 
انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:19451 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )مجتمع شماره دو(
اخطار اجرایی

7/49 شماره: 950803  به موجب رای شماره 9509976793702075 تاریخ 95/11/11 
حوزه 7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی نجدی فرزند قاید، 5299740281 به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته و سیصد و چهل و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 93/11/20 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان پروانه فیاض دستجردی فرزند سید قاسم به نشانی اصفهان 
دستجرد بلوار کشاورز خ کشــاورز کوچه پیروزی دست چپ منزل سوم. و پرداخت نیم 
عشــر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:19449 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)مجتمع شماره دو(
مزایده

پرونــده:  شــماره   139603902004000108 آگهــی:  شــماره   7 /65
9204002004000594 آگهــی مزایده به شــماره بایگانی 9201712 ششــدانگ 
یکبابخانه پالک 193 فرعی مجزی شده از 34 اصلی بمساحت 304/18 مترمربع واقع 
در شــاپورآباد بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، دولت آباد، شاهپورآباد، بلوار 
امام، کوچه شهید حسن پلوئی، بن بست نرگس، پالک 8 که سند مالکیت آن در صفحه 
511 دفتر هفت امالک بنام آقای حیدر احمدی شاپورآبادی فرزند حبیب اله ثبت و صادر 
شده است و طبق نامه شــماره 531866-94/6/31 اداره ثبت منطقه برخوار اصفهان 
حدود اربعه بدین شرح می باشد: شماال: بطول 13/65 متر دیوار بدیوار 192 فرعی دوم 
بطول 13/91 متر دیواریست به باقیمانده شرقا: اول بطول 9/54 متر متر دوم بصورت 
پخ 3/14 متر درب و دیواریست به کوچه جنوبًا: بطول 24/98 متر درب و دیواریست به 
کوچه غربًا: بطول 10/91 متر دیواریســت به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق دارای عرصه به مساحت 304/18 و اعیانی 370 مترمربع، 
بدون نما، طاق ضربی، کف واحد موزائیک، دیوارها رنگ آمیزی شده، آشپزخانه با کابینت 
فلزی، سرویس های بهداشتی با کاشی و سرامیک، سیستم گرمایشی بخاری، سیستم 
سرمایشی کولر، حیاط با کف موزائیک و دیوار آجر، پنجره ها آلومینیوم، در حال حاضر 
از زیرزمین آن استفاده نمی گردد، دارای انشعابات برق 25 آمپر تک فاز، آب، فاضالب و 
گاز و طبق اعالم بستانکار تا مورخ 96/12/23 بیمه می باشد که طبق صند رهنی شماره 
130938-86/5/17 تنظیمی دفترخانه یک اصفهان در رهن بانک قوامین شعبه حکیم 
نظامی اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 96/7/24 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان طبقه ســوم واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه 
شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ 
پایه 465/300/000 ریال )چهارصد و شصت و پنج میلیون و سیصد هزار ریال( شروع و 
به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان روزنامه زاینده رود مورخ 96/7/2 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت 
در جلسه مزایده: مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان، به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسائی معتبر الزامیست 
ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقــت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف: 19353 اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان
اجراییه

6/728 شماره اجراییه:9610423633100167  شماره پرونده:9409983633100958 
شماره بایگانی شــعبه:940991 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610093633101117 و شــماره دادنامه مربوطه 9409973633101665 محکوم 
علیه میثم محمدی پرست فرزند عبدی به نشانی لوشان خیابان امام )ره( روبروی سه راه 
شور کوچه شقایق محکوم است به پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 3580000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ 94/07/05 لغایت زمان اجرای حکم طبق آخرین شاخص بانک مرکزی در حق 

محکوم له مهدی گودرزی کیا فرزند علیرضا به نشانی اصفهان خمینی شهر جوی آباد 
خیابان پاسارگاد چهارراه بهارستان کوچه آشپزی پالک 87، و پرداخت نیم عشر اجرایی 
در حق صندوق دولت- رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الف: 4995 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرستان خمینی شهر

 )426 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/729 شماره نامه: 9610113633101114 شماره پرونده: 9609983633100113 
شماره بایگانی شعبه: 960114 از: دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خمینی 
شهر در پرونده مطروحه کالسه 960114ح1 به: خانم فاطمه عرب النجری فرزند ناصر 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای محمد 
حاجی باقری فروشانی فرزند محمدعلی به خواسته الزام به انتقال 200 مترمربع پالک 
ثبتی 156/15 و در جریان رسیدگی می باشــد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه 
مورخ 96/08/03 ساعت 10:30 صبح در دادگاه شعبه اول محاکم عمومی خمینی شهر 
مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید؛ به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوط اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد 
نمود. جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط 
مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. م الف: 4997 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
حصر وراثت

6/687 سید نورالدین محمودیان دارای شناسنامه شماره 1881  به شرح دادخواست به 
کالسه  1995/96  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدعلی محمودیان به شناسنامه 385 در تاریخ 96/6/10  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 فرزند و یک عیال 
به نام ذیل: 1- سید نورالدین محمودیان ش.ش 1881 )فرزند( 2- سید نوید محمودیان 
ش.ش 10772 )فرزند( 3- ســید نادر محمودیــان ش.ش 1270931261 )فرزند( 
4- نرجس السادات محمودیان ش.ش 1046 )فرزند( 5- نوشین السادات محمودیان 
ش.ش 12701312162 )فرزند( 6- زهره عبداللهی ش.ش 725 )عیال متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 19506 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

بيش از 1۹۰ هزار دانش آموز استان چهارمحال و بختياری سال 
تحصيلی جديد را آغاز كردند. صبح  روز گذشته در اولين روز 
از مهرماه ۹۶، شروع بهار تعليم و تربيت و بازگشايی مدارس و 
همزمان با سراسر كشور، بيش از 1۹۰ هزار دانش آموز استان 

چهارمحال و بختياری، سال تحصيلی خود را  آغاز كردند.

دانش آموزان پايه اول ابتدايی اســتان هم چهارشنبه گذشته 
2۹ شهريور با برگزاری جشن شــكوفه ها و پيش دبستانی ها 
با شركت در جشن غنچه ها،  آغاز ســال تحصيلی ۹۷-۹۶ را 

جشن گرفتند.
بهروز اميدی مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياری 

گفت: همزمان با بازگشــايی مــدارس، در مجموع 15۸ هزار 
و 5۰۰ دانش آموز در آموزشــگاه های دولتــی، غير دولتی، 
استثنايی، عشايری و بزرگساالن، 1۴ هزار و 5۰۰ نوآموز پيش 
 دبســتانی و  1۷ هزار دانش آموز پايه اول ابتدايی در استان، 

در كالس های درس حاضر می شوند.
وی افزود: تعداد دانش آموزان مقطع متوســطه اول در سال 
تحصيلی جديد در چهارمحال و بختياری 3۸ هزار و ۶۹3 نفر و 

مقطع متوسطه دوم ۹ هزار و ۴5۹ دانش آموز است.

آغاز سال تحصیلی برای بیش از 1۹0 هزار دانش آموز چهارمحالی
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معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: گزارش ارائه شده در 
خصوص بمب گذاری در خیابان شریف واقفی اصفهان به احتمال زیاد شوخی 
بود. سرهنگ جهانگیر کریمی با اشاره به این موضوع اظهار داشت: این گزارش 
در ساعت ۲۱ جمعه شب اعالم شد و نیروهای انتظامی به دلیل حساسیت های 
موجود در محل حاضر شدند. وی ابراز داشت: تیم ها پس از حاضر شدن در 
محل، با تجمع عده ای از افراد روبه رو شدند؛ در حالی که هیچ اتفاق امنیتی 
وجود نداشت. وی در پاسخ به این سوال که برنامه نیروی انتظامی درخصوص 
برخورد با چنین اتفاقاتی کــه حس ناامنی را در جامعــه افزایش می دهد، 
 چیست، تصریح کرد: حساسیت مردم خوب است و هم نقطه منفی دارد و هم

 مثبت. ما نمی توانیم به مردم بگوییم گزارش این موارد را ارائه ندهند و از سوی 
دیگر نمی توانیم بگوییم که خیلی حساسیت نشان دهند؛ بلکه این امر را باید 

با فرهنگ سازی و اطالع رسانی کافی برطرف کرد.

 آغاز اجرای طرح 
»سالم بر مهر« در اصفهان

بمب گذاری در خیابان 
شریف واقفی تکذیب شد

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان از اجرای طرح »ســالم بــر مهر« با 
مشارکت ۵۰۰ تیم ترافیکی و انتظامی برای ارتقای امنیت هرچه بیشتر 
دانش آموزان و روان ســازی عبور و مرور به مناســبت بازگشایی مدارس 
خبر داد. سردار مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: با آغاز فصل بازگشایی 
مدارس، نیــروی انتظامی به صــورت مضاعف در خدمت شــهروندان و 
دانش آموزان و آینده سازان ایران است تا ان شاء ا... در نهایت امنیت و آرامش 
به امر تحصیل بپردازند و خانواده های گرامی آنها هیچ گونه دغدغه ای در 

این زمینه نداشته باشند.
وی با اشاره به آماده باش تمام نیروهای پلیس در ۱۰ روز ابتدایی مهرماه 
بیان کرد: تیم های پلیس در تمام تقاطع ها و مقابل مدارس مستقر شده و 
انجام وظیفه کرده است و گشت های ویژه انتظامی نیز به صورت محسوس 

و نامحسوس به گشت زنی خواهند پرداخت.

همکاری دولت با 
مجلس برای تدوین 

قوانین حمایت از 
بنیان خانواده 

معاون رییس جمهور در امور زنان، درخصوص برنامه های دولت دوازدهم در امور زنان در حاشــیه بازدید از مرکز خانه ســالمت اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: 
برنامه های مناسبی برای استحکام خانواده پایه ریزی شده که قرار است در دولت دوازدهم به مرحله اجرا در آید.

معصومه ابتکار همکاری با مجلس برای تدوین قوانین، همکاری با آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان برای پر کردن خأل های موجود ورزش دختران 
دانش آموز و تحقق راهبردهای برنامه ششم توسعه را از جمله برنامه های دولت دوازدهم در امور زنان برشمرد. وی گفت: به منظور کاهش آسیب های اجتماعی نیز از توان 
سازمان های مردم نهاد استفاده و از آنها حمایت می کنیم. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین روز جمعه در شهرضا گفت: یک سوم پست های مدیریتی 
کشور تا پایان دولت دوازدهم براساس شایستگی و توانمندی در اختیار بانوان قرار می گیرد. وی با اشاره به ارائه الیحه کاهش سن بازنشستگی بانوان به مجلس نیز افزود: در 

این الیحه سن بازنشستگی زنان با ۲۵سال سابقه کار پیش بینی شده است.

کشف محموله میلیاردی گوشی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در 
طرح کنترل خودروهای عبوری، به خودرویی مشکوک شده و در بازرسی از این 

خودرو، دو هزار و ۱۵3دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف کردند.

معاون اجتماعی پلیس استان اصفهان خبر داد:

تصادف زنجیره ای با 2 کشته و یک 
مجروح در آزاد راه امیرکبیر اصفهان

معاون اجتماعی پلیس اســتان اصفهان، از برخورد چهار دستگاه 
خودروی سبک وســنگین با یکدیگر در 
آزاد راه امیرکبیر و فــوت دو نفر و 
مجروحیت فرد دیگری خبر داد.

جهانگیرکریمــی اظهار کرد: 
جمعه شب ماموران پلیس راه 
اصفهان-کاشان، از تصادف دو 
دستگاه ســواری سمند، یک 
کشنده اســکانیا و یک کشنده 
رنو با یکدیگر در آزاده راه امیرکبیر، 
مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند. وی 
افزود: در اثر این حادثه رانندگی یکی از سرنشینان یک خودروی 
سمند، فوت و یک نفر مجروح شد و سرنشین کشنده اسکانیا نیز 
جان خود را از دســت داد. این مقام انتظامی بیان داشــت: در این 
حادثه رانندگی یک سواری سمند در آزاده راه امیرکبیر دچار نقص 
فنی می شود که کشنده اسکانیا، کشنده رنو به شدت با یکدیگر و 
با خودروی ســمند برخورد می کنند.کریمی در پایان از رانندگان 
وسایل نقلیه مخصوصا رانندگانی که در عرصه حمل و نقل مسافر 
و بار فعالیت می کنند، خواست با سرعت مطمئنه و مجاز رانندگی 
کنند و با خودروی جلویی فاصله طولی مناســب داشته باشند تا 
بتوانند در مواقع خطر بهترین عکس العمل را داشته باشند و از وقوع 

حوادث جلوگیری کنند.

نامه ۳۰۰نفر از فعاالن اجتماعی در انتقاد 
به طرح جمع آوری کودکان کار

 بیش از 3۰۰ نفر از اساتید دانشــگاه ها، پژوهشگران، مددکاران 
اجتماعی، وکال و حقوق دانان، روزنامه نگاران فعالین حقوق کودکان 
و اجتماعی، طی نامه سرگشــاده ای به 
مشــاور رییس جمهــور در امور 
حقوق شــهروندی، ریاســت 
سازمان بهزیستی کل کشور، 
ریاست شورای شهر و شهردار 
تهران، خواستار توقف »طرح 
جمــع آوری کــودکان کار و 
خیابان« شدند. امضا کنندگان 
این نامه  تاکید کردند که این قبیل 

ضربتــی تنها معطــوف به خــارج کردن اقدامات 
جمعیت آســیب دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه بوده و نه تنها 
بهبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان 
فراهم نمی کنند بلکه منجر به آسیب دیدگی بیشتر و سلب اعتماد 
آنها از نهادهای حمایتی و هدر دادن سرمایه هایی است که می تواند 
به جای دامن زدن به تبعیض های نــاروای کنونی، صرف اقدامات 

موثرتری شود.

عرضه خوراکی ناسالم در بوفه های 
مدارس ممنوع!

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت گفت: عرضه مواد 
ناسالم و کم ارزش که اســتانداردهای الزم خوراکی 

را نداشــته باشــد، در بوفه مدارس 
ممنوع است. 

زهــرا عبداللهی با اشــاره به 
اهمیت نوع مواد غذایی که در 
بوفه مدارس عرضه می شود، 
افــزود: همین امــر منجر به 
تدویــن دســتورالعمل پایگاه 
تغذیه سالم مدارس شد که در سال 
۹3 به امضای وزیران آموزش و پرورش، 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رسید و به تمام مدارس کشور 

ابالغ شد. 
وی ادامه داد: طبق این تفاهم نامه، مواد خوراکی ســالم و با ارزش 
به موادی گفته می شود که ضمن تامین حدود ۵۰۰ تا 3۰۰ کالری 
از انرژی مورد نیاز دانش آموزان، به عنــوان میان وعده، مطابق با 
استانداردهای بهداشــتی، تهیه و با دارا بودن شرایط بهداشتی در 

پایگاه تغذیه سالم به دانش آموزان عرضه و فروخته شود.
عبداللهی تصریح کرد: مواد غذایی عرضه شده در بوفه های مدارس 
باید دارای پروانه ســاخت از وزارت بهداشــت، عالمت استاندارد، 
نام و نشــان کارخانه، تاریخ تولیــد و انقضای معتبــر، ترکیبات 
تشکیل دهنده، ارزش غذایی و دارای پوشش سالم و تمیز باشند و 
به تایید کارشناسان تغذیه در معاونت های بهداشت دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور رسیده باشند.

محیط زیست، از محورهای 
همبستگی جهانی است 

شهردار منتخب اصفهان گفت: محیط 
زیست اگر آلوده شــود، جهان و 
بشــریت را به خطر می اندازد؛ 
در همین راســتا امیدوارم با 
همیاری یکدیگر بتوانیم اتاق 
فکر محیط زیستی را تشکیل 

دهیم.
قدرت ا... نــوروزی بــه اهمیت 
مسائل محیط زیستی اشــاره کرد و 
گفت: برای قدم برداشــتن در تمامی زمینه های زیســت محیطی 
مصمم هستم و معتقدم حل مســائل زیست محیطی، پیش نیازی 
برای بسیاری از امور از جمله اســتفاده از توانمندی های اصفهان 

برای جذب گردشگران است.
نوروزی با تاکید بر اینکه همــه امور باید در چارچــوب قوانین و 
مقررات انجام شود، گفت: حکومت بر همه امور نظارت عالیه دارد؛ 
شما نیز باید به عنوان نهادی نظارتی، بر کار نهادهای عمومی مانند 

شهرداری نظارت داشته باشید.

اخبار

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: بیش از ۲۵۰ مرکز 
توان بخشــی شــبانه روزی در اصفهان فعالیت می کند که 

توسط خیران و با یارانه دولتی اداره می شود.
سعید صادقی در حاشیه بازدید معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانواده از مرکز بهزیستی ملکوتی خواه اصفهان اظهار 
داشت: بهزیستی اســتان اصفهان یک هزار و 4۰۰ پرسنل 
دارد که 78 درصد آنان زنان هستند؛ همچنین 8۰ درصد 
از کارشناسان و کارشناسان ارشــد در مراکز غیرمستقیم 

بهزیستی را زنان تشکیل می دهند.
وی افزود: بهزیســتی برای صیانت از مــردم در حوزه های 
پیشــگیری فعالیت می کنــد و در حال حاضــر ۱۰ هزار 
زن سرپرســت خانوار را تحت پوشــش دارد کــه نیازمند 
حمایت هــای گســترده تری هســتند. بیــش از ۲۵۰ 
مرکــز توان بخشــی شــبانه روزی در اصفهــان فعالیت 
 می کننــد که توســط خیــران و بــا یارانه دولتــی اداره

 می شوند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۱۰ هزار 
معلول در اصفهان زندگی می کنند که 3۹ درصد آنان زنان 
هســتند، گفت: باید برای زنان معلول نیز فکری شود؛ آنان 

نیازمند حمایت بیشتری هستند.
وی با اشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی در اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۱6 مرکز فوریت اجتماعی در اصفهان فعالیت 

می کنند که زنان و کودکانی را که در معرض آســیب های 
اجتماعی هستند تحت پوشش قرار داده اند.

صادقی با اشاره به ارتباط بهزیستی در حوزه فعالیتی امور 
زنان بیان کرد: در مصوبه دولت پیش بینی شــده است که 
3۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان واگذار شود، اکنون 
۲۵ درصد از مناصب مدیریتی بهزیســتی در اختیار زنان 
است و تا پایان امســال باالی 4۰ درصد از این مناصب به 

زنان سپرده می شود.
وی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با سیاســت گذاری های 
جدید، معاونت امور زنان ریاست جمهوری بتواند برنامه های 
حمایتی موثرتری را برای زنان سرپرست خانوار و دختران 

درمعرض آسیب های اجتماعی اجرایی کند.

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: فردي که با 
تهدید به انتشار تصاویر شــخصي و خانوادگي یکي از 
شهروندان در فضاي سایبر، قصد اخاذي از وي را داشت 
توسط پلیس فتای استان اصفهان شناسایي و دستگیر 
شد. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در تشریح این خبر 
گفت: در پي شکایت یکي از شهروندان اصفهاني مبني بر 
اینکه فردي از طریق اینترنت و در شبکه هاي اجتماعي 
با وي آشــنا گردیده و با دسترســي به تصاویر شخصي 
و خانوادگــي او و با تهدید به انتشــار آنها، قصد اخاذي 
از وي را دارد بررســي موضوع در دستور کار این پلیس 
قرار گرفت. وی افزود: تحقیقات تخصصي کارشناسان 
پلیس فتــا در این زمینه، آغاز و با پروســه هاي فني در 
فضاي سایبر، عامل تهدید و اخاذي به نام مهران .پ ۲۵ 
ساله ساکن اصفهان شناسایي و دستگیر شد. متهم در 
تحقیقات به بزه انتسابي، اقرار و انگیزه خود را ساده لوحي 
شاکیه در برقراري ارتباط با دیگران و سودجویي عنوان 
کرد. با تکمیل تحقیقات، متهم به مرجع قضائي، معرفي و 

براي وي قرار وثیقه مناسب قانوني صادر شد.
این مقام انتظامي بیان کرد : در فضاي مجازي هیچ گاه 
هویت واقعي افراد مشخص نبوده که این جزو خصوصیات 
فضاهاي مجازي اســت و به همین خاطر بسیاري افراد 
فریب خورده و شیفته ظاهر دروغین مجرمین می شوند 

و به راحتي به آنان اعتماد کرده و عکس هاي شــخصي 
و خانوادگي خود را در اختیار آنان قــرار مي دهند؛ لذا 
به شــهروندان به ویژه خانم ها توصیه می شود به هویت 
جعلي افراد در این فضا اعتماد نکرده و از اشتراک گذاري 
عکس هاي شخصي خود در فضاي مجازي و ارسال آنها 

به دیگران اجتناب کنند. 
این مقام ارشد انتظامی در پایان، ســایت پلیس فتا به 
آدرس الکترونیکــی  www.cyberpolice.ir  را به 
عنوان منبع انتشار اخبار حوادث و هشدارهای آموزشی 
پلیس فتــا و آمادگی کارشناســان متخصص و فنی به 
عنوان پشتیبان سایت را جهت دریافت گزارشات مردمی 

و اخذ نقطه نظرات شهروندان و کاربران اعالم کرد.

ريیس پلیس فتای استان اصفهان خبرداد:

عامل اخاذي در فضاي مجازي دستگیر شد

فتابهزیستی

مديرکل بهزيستی اصفهان:

2۵۰ مرکز توان بخشی توسط خیران و با یارانه دولتی اداره می شود

محیط زيست

راه اندازي سامانه رده بندي 
غارهاي کشور تا پایان سال

دبیر کارگروه غارشناسي کشور، ضمن تشریح رده هاي 
غارها به لحاظ ارزش هاي حفاظتي، از راه اندازي سامانه 
 رده بندي غارهاي کشــور تا پایان ســال جاري خبر 

داد.
محمد مدادي با اشــاره به راه اندازي سامانه رده بندي 
غارهاي کشــور اظهارکرد: این ســامانه قابلیت ورود 
داده هاي مربوط به غارهاي کشور را دارد که براساس 
ســاختاري که براي رده بندي غارها ایجاد شده است، 
 در ایــن نرم افــزار درجــه حفاظتي غارها مشــخص 

مي شود.
سامانه رده بندي غارهاي کشور تا پایان امسال اجرایي 
خواهد شــد و  ابتدا در دو اســتان به صورت پایلوت 
عملیاتي مي شــود تا براي ســال بعد در کل کشــور 
امکان بهره برداري داشــته باشــد و با توجه به تعداد 
زیاد غارهاي کشــور، پیش بیني مي کنیم که در یک 
 بازه پنج ســاله، رده بندي عمده غارهاي کشور صورت 

گیرد.
مدادي درباره سابقه کارگروه غارشناسي کشور گفت: 
سابقه این کارگروه به 3۰ ســال پیش برمي گردد؛ اما 
ســاختار جدید کارگروه غارشناسي در سال ۱38۹ با 
مصوبه دولت و با مسئولیت ســازمان حفاظت محیط 
زیست و عضویت ۱۰ دستگاه مرتبط ایجاد شد. وظیفه 
این کارگروه مدیریت، حفاظت و بهره برداري از غارهاي 

کشور است.
وي افزود: از آنجا که همواره یکــي از موضوعات مهم 
در این زمینه، فرهنگ ســازي و آموزش هاي همگاني 
ارزش هاي حفاظتي غارها در گردشگري هاي عمومي 
و تخصصي است، در این راستا موضوع »روز غار پاک« 
از 7 ســال پیش مطرح شــد که ابتکار عمل این کار 
متعلق به انجمن غارشناسي ایران به عنوان تنها تشکل 
 مردمي تخصصي غارشناســي و غارنوردي در کشــور

 است.
دبیر کارگروه غارشناســي کشــور با بیان اینکه طي 
چند سال گذشته ســعي شده به شــکل نظام مند و 
گســترده فعالیت هایــي در زمینه حفاظــت از غارها 
انجام شود، گفت: در نهایت در ســال ۱388 روز دوم 
مهر به عنوان روز غار پاک در تقویم زیســت محیطي 
کشــور ثبت شــد که در این روز، پاک ســازي غارها، 
 بازدید و آموزش عمومي درباره ارزش هاي غار صورت 

مي گیرد.

سوءاستفاده هايی که از يک طرح انسان دوستانه صورت می گیرد؛

دیوار بی مهری!

از دو سـال پیـش دقیقـا چنیـن  فاطمه کاويانی
روزهایـی بـود کـه طرحـی بـا سـر و 
صدای زیاد و با شـعار »نیاز داری بردار؛ نیاز نـداری بذار« در قلب 
شـهر شـکوفا شـد. این طـرح کـه بـا عنـوان »دیـوار مهربانی« 

مطرح شد، به سرعت جای خود را در میان مردم باز کرد. 
گذشته از یکسـری حواشـی که وارد این داسـتان نیکوکاری 
در شـهر شـد، در هر محله و کـوی و بـازار، دیواری به چشـم 
می خورد که روی آن لـوازم و لباس هایی آویـزان کرده بودند 

که مورد نیـاز تعدادی دیگر بـود؛ دیواری کـه در البه الی این 
همه روزمرگی ها و درگیری های شـخصی، انسـان هـا را وادار 
به تفکـر بـرای لحظـه ای نسـبت به هـم نـوع خـود می کرد؛ 
طرحی کـه بـا همـکاری و همفکـری بسـیاری از ارگان های 
مرتبـط و برنامه ریـزی در سـاعت های متمـادی صـورت 
گرفته بود. دیوارهایی که تمام رسـانه های بیـن المللی از آن 
گزارش هـای متعدد، تهیـه و از آن  بـه عنوان دسـت نیکوکار 
مـردم ایران یـاد کـرده و خیرخواهـی را با زبـان بـی زبانی به 

تمـام مـردم جهـان یـادآوری کـرد، دیگـر جـای خـود را به 
دیوار نوشـته ها و تبلیغات سـپرده اسـت و اثری از آن نیست.
در سـکوت کامل و با یک حرکـت چراغ خامـوش، حدود یک 
سـال می شـود کـه دیگـر خبـری از دیـوار مهربانی در شـهر 

نیسـت و به نوعی به دسـت فراموشـی سـپرده شـده است.
بسـیاری دلیل فراموشـی و بی انگیزگی شـهروندان در ادامه 
این طـرح را سـودجویی برخی از افـراد می دانند کـه باوجود 
اینکه نیازی بـه البسـه و کاالهای موجـود در دیـوار مهربانی 
نداشـتند، آنهـا را برداشـته و بـه دنبـال آن، نیازمنـدان بـا 
تعـدادی لبـاس بی کیفیت و بـال اسـتفاده روبه رو می شـدند.

تمـام ایـن مسـائل و شـاید یکنواختی موضـوع، باعث شـد تا 
دیگـر اثـری از آن همـه مهربانی بـر دیوار شـهر باقـی نماند. 
این روزهـا با آغـاز فصـل پاییز و بـه دنبـال آن زمسـتانی که 
در پیـش رو داریـم، نیـاز به ایـن مهربانی هـا در بدنـه جامعه 

بیـش از پیش احسـاس می شـود.
 دیـواری کـه می توانسـت لبـاس گرمـی را در روزهای سـرد 
زمسـتان برای کارتن خواب های بـی نوا فراهم کنـد، دیواری 
کـه مهم ترین دسـتاوردش این بود کـه نگـذارد دخترک فال 
فروش، زمسـتان را با لباس تابسـتانی یا کاپشـن پاره قدیمی 

بگذرانـد، دیگر وجـود ندارد.
ای کاش دیوارهـای مهربانـی شـهر پابرجـا می مانـد و همـه 
بـرای لحظـه ای خـود را جـای شـهروندان کارتـن خـواب و 
نیازمندی می گذاشـتند که سـرمای استخوان سـوز زمستان 
را بایـد تحمـل کننـد و بـه خاطـر بـی توجهـی برخـی افراد 
سـودجو، چشمشـان خیره بـه دیـوار مهربانی باشـد که حاال 

نامهربان شـده اسـت.
ای کاش این نمادهای انسـانیت از دیوارهای شـهر پاک نمی 
شـد تا هر از گاهی روح حیـات در این خاک سـرد خودنمایی 

کند و یادآور زندگی در سـرمای زمسـتان باشد. 
دیـوار مهربانـی، طرحـی کامـال مردمـی بـود کـه در فضـای 
مجـازی نیـز خـود را نشـان داد؛ امـا نیازمنـد نظـارت و 
فرهنگ سـازی جـدی در میـان مـردم و مسـئوالن بـود تـا 
همیشـه در تاریـخ خیرخواهانه ایـن مردم بـه یـادگار بماند.

مدیر کل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: پروتکلی در 
اختیار تمام مراکز درمانی قرار می گیرد تا پزشــکان از وضعیت 
جانبازان شیمیایی که برای ادامه درمان به بیمارستان های مختلف 
مراجعه می کنند، مطلع باشند. ایرج عربی اظهار کرد: حدود 6۹هزار 
مجروح جنگی در کشور وجود دارند که برای ارائه خدمات به این 
افراد از پزشکان فوق تخصص خارجی جهت درمان آنها دعوت شده 
است . وی با بیان اینکه به منظور ارائه خدمات بهتر به ایثارگران و 
جانبازان، قرارداد بیمه تکمیلی آنان ابالغ و امضا شده و شیوه نامه 

جامع و کاملی است، گفت:  بیمه تمام نیازهای درمانی ایثارگران 
را پوشش می دهد و اگر به موقع بودجه آن تامین  و درست اجرا 
شود، تمام جانبازان و ایثارگران شاغل، غیر از نیروهای مسلح، با 
خانواده هایشان تحت پوشش خدمات قرار می گیرند. عربی با اشاره 
به اینکه هزینه بیمه تکمیلی برای تمام ایثارگران، رایگان، بدون 
سقف و فرانشیز است، خاطرنشان کرد:  در حال حاضر پروتکلی برای 
تعدادی از جانبازان شیمیایی در کشور تهیه شده و به مرور زمان 
برای تمام جانبازان پروتکل خاصی تنظیم می شود که براساس آن 

پزشکان می توانند اقدامات الزم را برای درمان جانبازان شیمیایی 
انجام دهند. مدیر کل درمان بنیاد شهید افزود: تهیه این پروتکل به 
این منظور است که برخی از جانبازان شیمیایی برای ادامه درمان 
خود باید از بیمارستان های مختلف استفاده کنند که همین امر 
موجب شده تا پزشکان هر بیمارستان از وضعیت این افراد ناآگاه 
باشند و درنتیجه بعضی مواقع مشکالتی برای این قشر ایجاد شود؛ 
اما با تهیه این پروتکل که در اختیار تمام مراکز درمانی قرار می گیرد، 
پزشکان از وضعیت آنها مطلع می شوند. وی تاکید کرد: این پروتکل 
توسط کارشناسان، پزشکان متخصص و فوق تخصص به طور دقیق 
تنظیم می شود؛ به گونه ای که تمامی خدمات مورد نیاز یک جانباز 

شیمیایی در آن پیش بینی شده است.

اجرای پروتکل ویژه برای خدمت رسانی به جانبازان شیمیایی 
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»باز این چه شورش اســت که در خلق  شهرام ابهری
عالم است«، بیتی آشناست برای کسانی 
که از روزگار گذشته ایام محرم را در حســینیه ها سپری می 
کردند و در حاشیه پرچم های عزا، آن را می خواندند. نام محتشم 
کاشانی آمیخته با عزاداری ساالر شهیدان است؛ شاعری که با 
پرداختن به مضامین عاشورایی خود را در دنیا و آخرت سربلند 

ساخت.
محتشــم کاشــانی، متولد کاشــان در قرن دهم، معاصر شاه 
طهماسب صفوی است. او که 91 ســال عمر پر برکت داشت، 
شهرتش بیشتر  به جهت اشــعار عاشــورایی، مرثیه سرایی، 
منقبت اهل بیت رســول خدا)ص( بــوده و در قصیده ، غزل، 
رباعی، مثنوی، قطعه،ترکیب بند و ترجیع بند مهارت داشــته 

است.
 اشعار وزین و زیبای محتشم کاشــانی و مهارت او در سرایش 
اشعار در اوزان مختلف، سبب شــده  است که هم تراز شاعران 
بزرگی همچون ســنایی، عطار، موالنا، ســعدی و حافظ قرار 
گیرد. آنچه باعث شــهرت عالم گیر او در جهان تشیع گشته، 
شعر مشهوری  است درخصوص  قیام عاشــورا و روز واقعه که 
از آن زمان در مراسم سوگواری حضرت اباعبدا... الحسین)ع(، 
در منابر، مساجد، حسینیه ها و تکایا خوانده می شود. قطعا این 
لطف حضرت سیدالشهدا بوده که شاعر خود را چنین جایگاه 
و منزلتی بخشــیده و افتخار محتشــم این اســت که شعری 
عاشورایی نیز در مرثیه وســوگ خورشید اهل بیت نبی مکرم 

عالم اسالم )ص( سروده است :
شاه شهید، خود به عزای خود آمده

وز نقل وی گریسته بر خویش زار زار
غلمان دریده جامه و حورا گشاده مو

اهل بهشت نوحه گری کرده اختیار
با آنکه در بهشت نمی باشد آتشی

رضوان ز غم نشسته بر آتش هزار بار
فریاد محتشــم که جهــان کم نوا 

بماند
از نوحه حسین علی 

خاصه این دیار

      
اساســا تمام شــاعران در طول قرون گذشــته تاکنون سعی  
کرده اند شعرشــان از آســیب زمانه و گزند فراموشی محفوظ 
بماند و شــاعران بزرگ با داشــتن هدفی مقدس، پیام خود را 
به نسل های بعدی انتقال دهند. محتشــم کاشانی، این شاعر 
شــیعه عصر صفوی، در تصویرسازی واقعه عاشــورا آنچنان با 
قوت و قدرت و ســوز دل، در وصف آن روز  سخن می گوید که 
گویی خود از یاران سیدالشهدا)ع( در سال 61هجری در دشت 

کربال بوده  است:
این زمین پربال را نام، دشت کربالست

ای دل بی درد آه آسمان سوزت کجاست
این بیابان قتلگاه سید لب تشنه است

ای زبان وقت فغان وی دیده هنگام بکاست
این فضا دارد هنوز از آه مظلومان اثر

گر ز دود آه ما عالم سیه گردد رواست
این مکان بوده است روزی خیمه گاه اهل بیت

کز حباب اشگ ما امروز گردش خیمه هاست
الحق که محتشــم کاشــانی جایگاه و مقام و منزلت  خاندان 
مبارک اهل بیت را به خوبی شــناخته و در شعرش به تضرع و 
التجا روی آورده و عمال دست به دامن ســید وساالر شهیدان 
دشــت کربال شــده، از وی امان می خواهد و درنهایت خضوع 
وفروتنــی، از غبار مادیــات دنیا، تکبر و نخــوت و حب نفس 
وجاه طلبی دست شسته و شعرش الگو و الهام بخش بسیاری از 
شاعران پارسی زبان طی قرن ها و    چلچراغ  مجلس سوگواری 

آقا سید الشهدا )ع( شده است:
یا شفیع المجرمین جرمم برونست از عدد

وز تو مقصودم شفاعت پیش جدت مصطفاست
یا امان الخائفین اینجا پناه آورده ام

وز تو مطلوبم حمایت خاصه در روز جزاست
یا اباعبدا... اینک تشنه ابر کرم

از پی یک قطره پویان برلب بحر سخاست
یا ولی ا... گدای آستانت محتشم

بر در عجز و نیاز استاده بی برگ و نواست

      
محتشم کاشانی که سرودن شــعر در وجودش به ودیعه نهاده 
شده است، شــعررا وقف اهداف مقدس اســالم کرده و  سعی 
نموده از  بیهوده گویی، لغو، لهــو  و باطل دوری کند. و مقصود 
ومقصدش منزل سعادت، ســالمت و رستگاری  است. درشعر 
زیر او متوســل به  شهسوار سپاه اســالم و قرآن، حضرت امیر 
المومنین موال علی بن ابیطالب )ع( شده و از مقام شامخ  امام  و 

مراد خود  امان  می خواهد:
السالم ای عالم اسرار رب العالمین

وارث علم پیمبر فارس میدان دین
السالم ای بارگاهت خلق را دارالسالم

آستان رویت به طرف آستین روح االمین
السالم ای پیکر زایر نوازت زیر خاک

از پی جنت خریدن خلق را گنج زمین
السالم ای آهن دیوار تیغت آمده

قبله اسالم را از چارحد حصن حصین

      
محتشم کاشــانی، در تمام سبک های شــعری  ادب پارسی 
مهارت های خاصی از خود به جا گذاشــته و تخلص شــعری  
غزلیاتش »محتشم « و تعدادغزلیات او  بالغ بر 600 غزل است. 
بیت زیر  بیت پایانی یکی از غزلیات اوســت که به شیوه استاد 

غزل، حضرت حافظ سروده است:
بجز صبا که برد محتشم چنین غزلی را

دلیر جانب آن سرو نکته دان که تو دانی
شعر شیعه، مجموعه ای از شعرهایی است 
که  به عنوان محور کلی  و تفکر شــیعه 
مطرح می شود که اقسام متعدد خاص 
خود را  دارد: شعر غدیریه، شعر 
عاشــورایی، شعر 
 ، منقبت

شعر 

مناجاتی، شعر رضوی و شعر انتظار یا منجی که انواع واقسام آن 
را می توان زیر مجموعه شعر شیعه نامید. مداحی، مرثیه ، مقتل 

خوانی و... نیز از شعر عاشورایی منشعب می شود.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عام که نامش »محرم« است

      
قبل از محتشــم کاشــانی، طی قرون گذشــته و  تاکنون نیز 
شاعرانی همچون کسایی مروزی، ناصر خسروقبادیانی، سیف 
فرغانی، اوحدی مراغه ای، ســلمان ساوجی، خواجوی کرمانی 
و ابن یمین فریومدی، شــیخ  عطار، موالنا، کمال اســماعیل 
اصفهانی و  بسیاری از شــاعران دیگر درخصوص واقعه عاشورا 
شعر سروده اند؛ اما محتشم کاشانی به جهت شیوایی و شیدایی 
و  اوج بیان در عظمت واقعه عاشــورا، زیباترین شعر عاشورایی 
را سروده است و الحق  که او را  بایستی »پدر شعر عاشورایی« 

نامید.

  قطره ای از دریای عرفان؛

عارفان بزرگ قرن دوم 

داستان واره ها و اساطیر 

ادبیات فارسی

ذو الجناح 

ذوالجناح، نام اســب حضرت ســید الشــهدا، حسین 

بن علی)ع( اســت که در روز عاشــورا بر آن سوار بود 

و چون به شــهادت رسید، اســب در خون آن حضرت 

غلتید و با ســر و یال به خون آغشــته بــه خیمه گاه 

آمد و همین که جلــوی خیمه گاه رســید، صیحه ای 

کشــید و آنقدر ســر خود را بر زمین زد تا جان باخت. 

زنان حرم که اسب را بدیدند دانســتند که حضرت به 

شهادت رسیده اســت. در اخبار مقاتل و در تعزیه های 

 متداول در ایران، ذو الجناح نقش مهمی بر عهده داشته
 است.

زعفر جنّ ی 

َزعفر )جعفر جّنی( پادشاه مسلمان جنیان را گویند که 

روز عاشورا به یاری امام حســین)ع ( شتافت و با لشکر 

خویش اجازه میدان خواست که حضرت به او رخصت 

نداد و فرمود: از انصاف و مردانگی به دور است؛ زیرا شما 
آنان را می بینی و ایشان شما را نمی بینند.

صوفیه قرن دوم فوق العاده در ورع و تقوا زندگی 
می کردند و ســخت به امور دنیایــی بی اعتنا 
بودند. در این بخش سخنی کوتاه درباره مشاهیر 

این دوره می آوریم. 

رابعه َعَدویه 
رابعه، صوفی و عارف معروفی اســت که مورد 
احترام همه مشــایخ و بــزرگان صوفیه بوده و 
ســیرت و گفتار او در آنان اثر داشته است. در 
تذکره اولیای عطار آمده است که اگر رابعه در 
مجلس حســن بصری حاضر نبود ، او مجلس 
نمی گفت. رابعــه در عهد خــود در معاملت و 
معرفت مثل نداشت. نقل است که حسن بصری 
گفت: شــبانه روزی پیش رابعه بودم و سخن 
طریقــت و حقیقت می گفتــم؛ چنان که نه بر 
خاطر من گذشت که من َمرَدم و نه بر خاطر او 
گذشت که او زن است. آخر االمر چون برخاستم 

خود را مفلسی دیدم و او را مخلصی. 
اهمیت رابعه در این است که محبت را اساس 
طریقــت تصــوف قــرار داده و همین محبت 
است که به عشق در عرفان و تصرف انجامیده 
اســت. درمناجات رابعه چنین آمده است که 
گفت: »خداوندا! اگر تــو را از خوف دوزخ می 
پرستم، در دوزخم بســوز و اگر به امید بهشت 
می پرستم برمن حرام گردان و اگر از برای تو، 
تو را می پرستم ، جمال باقی از من دریغ مدار.«

»نخستین شاعر آیینی ما، کسایی مروزی است. او اشعاری 
در رثای شهدای کربال دارد که نخستین سوگواره فارسی را 

تشکیل می دهد.«
شعر سوگ در ادبیات عرب، خیلی بیشتر و پیشتر از شعر 
ماست؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم شعر سوگ را درباره حضرت 
زهرا)س( بررسی کنیم، باید از اشعاری شروع کنیم که از همان 
روزهای شهادتش باقی مانده است؛ چون خود حضرت هم 

سوگواره هایی برای خودش دارد. 
مجموعه اشعار و سخنان حضرت فاطمه)س( مختلف است 
و حرف های موزونش از منابع مختلف جمع آوری شده و به 
صورت شبه دیوانی به چاپ رسیده است. اما در فارسی متاسفانه 
به دلیل حوادثی نظیر یورش و غارت اقوام دیگر، خیلی شعر 

قدیمی نداریم؛ یعنی از سال اول هجرت به این سو نداریم. 
قدیمی ترین اشعار ما از 8 شاعر و مجموعا 61 بیت است که تا 
به حال کشف شده و به صورت پراکنده و همه، از قرن سوم به 
بعد به جا مانده است. از بعضی شاعران تنها دو یا سه بیت و از 
برخی دیگر هفت یا هشت بیت و از عده ای نیز فقط یک بیت 
به جا مانده است که با از بین رفتن دیوان ها، به صورت پراکنده 

جمع آوری شده اند.
نخستین شاعر آیینی ما، کسایی مروزی است. او اشعاری در 
رثای شهدای کربال دارد که نخستین سوگواره فارسی را تشکیل 
می دهد. شاعر بعدی، شاعر کتاب »علی نامه« است که کتابش 
10 سال پیش کشف شد و تخلصش »ربیع« است. مرحوم 
مینوی در زمانی که رایزن فرهنگی ایران در ترکیه بود، از ترکیه 
کتاب هایی با خود آورد که یکی  از آنها »علی نامه« بود. شاعر 
علی نامه 50 سال پس از فردوسی این کتاب را با 12 هزار و 600 
بیت به پایان برده و شعرش را در همان بحر حماسی »فعولن 
فعولن فعولن فعل« شاهنامه فردوسی سروده است. این کتاب 

شامل شرح جنگ جمل و صفین حضرت علی )ع( است.
اهمیت شعر ربیع به اندازه شعر فردوسی نیست؛ چون شاهنامه 
نه تنها در ایران که در جهان یک کتاب استثنایی است. اما از 
بین این 12 هزار و 600 بیت، ابیاتی وجود دارند که خیلی 

برجسته اند. 
در ادامه بحث سوگ سرایی در ایران نیز باید بگوییم که قبل از 
اسالم، این امر در میان مردم خراسان و ماوراءالنهر سابقه دیرینه 
داشته است. یکی از این رسومات، مراسم سیاوش خوانان است 
که سر زبان مردم بوده و در سوگواری هایشان، سوگ سووشون را 
می خواندند. در دوره بعد از اسالم نیز در سوگ غیرآیینی ظاهرا 
قدیمی ترین شعر موجود از آن »ابوالینبغی« بوده و پس از آن 

سوگ سروده رودکی در مرگ شهید بلخی است. 
در همین قرن، فردوسی در شاهنامه، سوگ سیاوش، سوگ 

رستم بر سهراب، سوگ مادر سهراب و حتی سوگ خود بر 
فرزندش را دارد.

شعر سوگ یا سوگنامه
سروده های نظامی در خسرو و شیرین یا سوگش بر خاقانی هم 
از نمونه سوگواره های همین قرن هستند. نظامی در شعرش 
می گوید که فکر می کردم من زودتر می میرم و خاقانی برایم 
سوگواره می سراید اما اوضاع این گونه شد. بعد به سوگواره های 
سعدی می رسیم که بسیار نافذ هستند. سوگواره او درباره 
معتصم بسیار گیرا بوده و همچنین مرثیه ای بر مسائل قومی 
و ملی است؛ اما بنده در یکی از نوشته هایم، چنین گفته ام که 
»ای شیخ اجل! معتصم هم انسان بود که تو برایش سوگنامه 

سرودی؟«
در قرن هشتم هم با سوگواره های حافظ در سوگ امیر محبوبش 
شیخ ابواسحاق و فرزند خودش مواجهیم. اشاره به دیوان 
کسایی مروزی کردیم. سرتاسر دیوان او پر از مدایح و مناقب آل 
مصطفی)ص( است. شعرای شیعه فارسی حتی وقتی حکومت 
دست غیرشیعه ها بود، از سرودن سوگنامه های اهل بیت و ذکر 

مصیبت آنها فروگذار نکردند. 
اگر بخواهیم به کاربرد تلمیحی داستان کربال و امام حسین)ع( 
در شعر شاعران فارسی زبان اشاره کنیم، مثنوی 70 من می شود؛ 
چون مثال شاعری درباره الله شعر می سروده و بعد تلمیحی از 
ماجرای کربال را در شعرش می آورده است که از این نمونه ها در 
ادبیات فارسی بسیار است و شاعران شیعه و سنی با تلمیحات 

زیادی در شعرشان از امام حسین)ع( و کربال یاد کرده اند.
در قرن پنج و اوایل قرن ششم، سنایی است که برای امام 
حسین)ع( و اهل بیت ایشان شعر می سراید. آقای رسول 
جعفریان محقق برجسته، به شعر ابوالمفاخر رازی در آن 
قرون اشاره داشته است تا قرن هفتم که جالل الدین محمد، 

شهیدان مولوی کربالیی می شود و شعر  ای  »کجایید 
خدایی...« را می سراید.

موالنا در مثنوی هم به کربال با همین چشم ژرف نگر پرداخته و 
شوق طربناک قهرمان کربال به شهادت را در شعرش نشان داده 
است؛ مثال درباره شب عاشورا گفته است: »چون که ایشان 
خسروان دین بُدند/ وقت شادی شد چو بشکستند بَند«؛ چون 
در تاریخ آمده است که شهدای کربال، شب عاشورا با هم شوخی 
و خنده داشتند. این همان نگاهی است که در شعر طوطی 
بازرگان موالنا هم وجود دارد و می گوید کسی که می خواهد 

من را ببیند، باید بمیرد.
در قرن 8 و 9 ابن حسام خوسفی را داریم و در این دوران بود که 
توجه به اشعار آیینی گسترش یافت. محتشم در این دوره بود 
که عالوه بر توجه به صنایع ادبی، درک عناصر معنوی کربال را 
در سوگواره اش آورد که عبارت اند از: عشق، حماسه و عرفان. از 
روزگار صفویه به بعد، به دلیل آزادی وفضای باز برای شاعران 

آیینی، این گونه شعر بسیار گسترش پیدا کرد. 
در روزگار قاجار هم شاعران برجسته ای در این زمینه وجود 
دارند؛ مثال میرزا کوچک وصال شیرازی متعلق به این دوره 
است که همه افراد خانواده اش شاعر بوده اند. دکتر وصال همسر 
مرحوم طاهره صفارزاده نیز از همین خانواده بود که شاعر قدری 
هم بوده است. وصال شیرازی ترکیب بندهای شیوایی دارد که 

باالترین شان در سوگ امام حسن)ع( سروده شده است. 
اما از شاعران قاجار، عمان سامانی در صدر ایستاده؛ او از اهالی 
سامان چهارمحال و بختیاری بود که بیشتر شهرتش را مدیون 
گنجینه اسرار است که به اشتباه »گنجینه االسرار« نامیده 
می شود؛ چون اگر بخواهیم این نام را به صورت عربی به کار 
ببریم، باید بگوییم »مخزن االسرار«. مهم ترین ویژگی اشعار 
عمان این است که عرفانی بوده و در شأن سوگواری اهل بیت 

گفته شده اند.

شعر سوگ یا »سوگنامه«
)گفتاری از علی موسوی گرمارودی(

مدیر مدرسه )قسمت 14(
صبح که مي آمدند ، جيب هاشان باد کرده بود .

ســنگک را نصف مي کردند و توي جيب هاشان مي تپاندند و 
ظهر که مي شد ، مثل آنهایي که ناهارشان را در خانه مي خورند، 

مي رفتند بيرون .
من فقط بيرون رفتن شان را مي دیدم .

اما حتي همين ها هر کدام روزي ، یکي دو قران ازفراش مدرسه 
خرت و خورت مي خریدند ؛ ازهمان فراش قدیمي مدرسه که 
ماهي پنج تومان سرایداري اش را وصول کرده بودم .هر روز که 
وارد اتاقم مي شدم پشت سر من مي آمد، باراني ام را بر مي داشت 
و شروع مي کرد به گزارش دادن ، که دیروز باز دو نفر از معلم ها 
سر یک گلدان دعوا کرده اند یا مامور فرماندار نظامي آمده یا دفتر 
دار عوض شده و از این اباطيل ... . پيدا بود که فراش جدید هم در 
مطالبي که او مي گفت ، سهمي دارد . یک روز در حين گزارش 
دادن ، اشاره اي کرد به این مطلب که دیروز عصر یکي از بچه هاي 

کالس چهار، دو تا کله قند به او فروخته است .
 درست مثل اینکه سر کالف را به دســتم داده باشد، پرسيدم: 

- »چند ؟« 
- »دوتومنش دادم آقا .« 

- »زحمت کشيدي .
نگفتي از کجا آورده ؟«  

-» من که ضامن بهشت و جهنمش نبودم آقا .« 
بعد پرسيدم : 

- »چرا به آقاي ناظم خبر ندادي؟« 
مي دانستم که هم او و هم فراش جدید ، ناظم را هووي خودشان 
مي دانند و خيلي چيزهاشان از او مخفي بود .این بود که ميان من 

و ناظم خاصه خرجي مي کردند .
در جوابم همين طور مردد مانده بود که در باز شد و فراش جدید 
آمد تو  که : - »اگه خبرش مي کرد آقا بایست سهمش رو مي داد...«

اخمم را درهم کشيدم و گفتم : 
-» تو باز رفتي تو کوک مردم؟ اونم این جوري سر نزده که نمي آیند 

تو اتاق کسي ، پير مرد !« 
و بعد اسم پسرک را ازشان پرسيدم و حالي شان کردم که چندان 

مهم نيست و فرستادم شان برایم چاي بياورند .
بعد کارم را زودتر تمام کردم و رفتم به اتاق دفتر، احوالي از مادر 

ناظم پرسيدم و به هواي ورق زدن پرونده ها فهميدم که پسرک 
شاگرد دوساله است و پدرش تاجر بازار .

بعد برگشــتم به اتاقم . یادداشــتي براي پدر نوشــتم که 
پس فردا صبح  بياید مدرسه و دادم دســت فراش جدید که 
خودش برســاند و رســيدش را بياورد. و پس فردا صبح یارو 

تا آمــد. بایــد مدیــر مدرســه بود 
دانست که اولياي اطفال چه راحت تن 

به کوچک ترین خرده فرمایش هاي 
مدرسه مي دهند .

حتم دارم که اگر از اجراي ثبت هم 
دنبال شان بفرستي، به این زودي ها 
آفتابي نشــوند. چهل و پنج ساله 

مردي بود با یخه بســته بي کراوات 
و پالتو یي که بيشتر به قبا مي ماند و 

خجالتي مي نمود .
هنوزننشســته ، پرســيدم : 
-»شــما دو تا زن دارید آقا ؟«                                                            

ادامه دارد ...

جواهرات / جواهرها 

بعضی از فضال استعمال جواهرات را غلط می دانند؛ از آن رو که جواهر خود جمع جوهر است و نیاز 

به جمع مجدد ندارد . البته بهتر است از استعمال این کلمه پرهیز شود ولی باید دانست که در متون 

کهن فارسی، جواهر ها به کار رفته است و بر این قیاس می توان گفت که جواهرات نیز صحیح است. 

َجنَّت / ِجنان 

جنت  به معنای بهشت و ِجنان جمع َجنت است اما در فارسی هر دو را غالبا به صورت مفرد و مرادف 
یکدیگر به کار می برند: 

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت                             کنار آب رکناباد و گل گشت مصال را 

دولت آن است که بی خون دل آید به کنار               ورنه با سعی و عمل باغ ِجنان این همه نیست

 ) حافظ(

گفتم به کام وصلت 

خواهم رسيد روزی؟        

       گفتا که نيک بنگر 

شاید رسيده باشی!

)فيض کاشانی(

بيت 
روز

غلط
 ننویسيم

محتشم کاشانی؛ پدر شعرعاشورایی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2244 | September  24, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERsnarimani77@gmail.comE-MAIL



10
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2244 | یکشنبه 2 مهر 1396 | 3 محرم 1439

واکنش مظلومی به پیشنهاد مربیگری در استقالل
 پرویز مظلومی، سرمربی سابق استقالل  نسبت به خبر سرمربیگری اش در استقالل واکنش 
نشان دادو گفت: من هیچ تماسی از باشگاه استقالل نداشته ام و شایعاتی که مطرح می شود به 

هیچ عنوان صحت ندارد.

مدیر عامل باشــگاه ســپاهان درباره محرومیت مهدی طارمی و 
احتمال تغییر نتیجه دیدار ســپاهان و 

پرسپولیس واکنش نشان داد.
 جمعه شــب اخباری مبنی بر 
محرومیــت 4 ماهــه مهدی 
طارمــی مهاجــم جــوان و 
گلزن پرســپولیس به علت 
تخلف در پرونده بازگشــت 
از تیم ترکیه ای ریزه اسپور به 
پرسپولیس منتشــر شد و گمان 
می رود کــه رای این بازیکن قبل 
از بازی سپاهان و پرسپولیس در هفته هفتم 
رقابت های لیگ برتر صادر شده اســت.در صورت تایید این خبر و 
ارسال نامه از سوی فیفا به باشگاه پرسپولیس قبل از دیدار این تیم 
با تیم سپاهان، باشگاه سپاهان می تواند با اعتراض به حضور طارمی 
در زمین مسابقه نتیجه این دیدار را تغییر دهد و با نتیجه 3 بر صفر 
برنده این دیدار شود.محسن طاهری، مدیر عامل باشگاه سپاهان 
در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان درباره واکنش باشگاه 
ســپاهان به محرومیت طارمی، بیان کرد: قطعا پیگیر این مسئله 
هستیم اما بستگی به نحوه اعالم رای دارد که می تواند انضباطی، 
قابل تجدید نظر و یا قطعی باشــد که این موارد در این بین بسیار 
مهم است.وی ادامه داد: در صورت محرز شدن این قضیه اعتراض 
و پیگیری های خود را انجام می دهیم، امیدواریم از حق سپاهان و 

هواداران این تیم به خوبی دفاع کنیم.

 آیا نتیجه دیدار پنجشنبه
 به نفع سپاهان تغییر می کند؟!

سوال روز

خبر روز

رضا میرزایی در لیگ هفدهم چندان فرصت بازی برای سپاهان را پیدا نکرده 
به گونه ای که با وجود سپری شدن هفت هفته از این مسابقات جمع دقایق 

حضورش در زمین فقط کمی فراتر از یک ساعت بوده است.
این هافبک- مهاجم ۲۱ ساله در دیدار با پرسپولیس هم نزدیک به ۲۰ دقیقه 
پایانی بازی به زمین آمد،  اما همین حضور نسبتا کوتاه برای اثرگذاری کافی 
بود زیرا میرزایی با ساخته و پرداخته کردن گل دوم سپاهان و قرار دادن 
هنرمندانه جالل الدین علی محمدی در موقعیت گلزنی مانع از شکست 

خانگی تیم اصفهانی در ورزشگاه نقش جهان شد.
 این تعویض در ابتدا از دید برخی عجیب به نظر می رســید، اما وقتی گل 
دوم سپاهان روی همکاری ۲ بازیکن تازه وارد به ثمر رسید  مشخص شد که 

تصمیمات کرانچار درباره جابه جایی نفرات درست بوده است.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در پاســخ به این پرسش که »آیا از نتایج 
سپاهان راضی هستید؟«، تاکید کرد: طبیعتا ما از نتایج راضی نیستیم  ولی 
امیدوارم که شرایط سپاهان تغییر کند. به هرحال بازیکنان جدیدی به تیم 
اضافه شدند و سپاهان نیاز به زمان دارد تا به شرایط ایده آل برسد. شما دیدید 
که در این مسابقه بازیکنانی مثل یزدانی یا میرزایی عملکرد خوبی داشتند. قطعا 
دیگر بازیکنان هم خودشان را نشان می دهند. مسعود تابش با تاکید  بر اینکه 
این باشگاه تصمیمی برای تغییر کادر فنی ندارد،  اظهار داشت: ما تصمیمی برای 
تغییر کادر فنی نداریم و کرانچار و دستیارانش کار خود را انجام می دهند. باشگاه 
سپاهان در این چند سال از تغییرات زیاد در مدیریت و همچنین کادر فنی و 
بازیکنان ضربه خورده است. بدون شک ثبات در فوتبال می تواند تاثیرگذار باشد 

و ما هم این شرایط را لحاظ خواهیم کرد.

تعویض عجیب و درست 
کرانچار 

تصمیمی برای تغییر کادر 
فنی سپاهان نداریم

همزمان با هفته دفاع مقدس، بسیجیان شهر چادگان و رزوه ضمن 
شرکت در مراســم کوهپیمایی در ارتفاعات 
داالنکوه، پرچم ایــران را بر فراز این 
ارتفاعات بــه اهتــزاز درآورند.

همزمان با هفته دفاع مقدس، 
بیش از 4۰۰ نفر از بسیجیان 
شــهر چادگان و رزوه صبح 
روز گذشــته ضمن شرکت 
در مراســم کوهپیمایــی در 
ارتفاعات داالنکوه، پرچم ســه 
رنگ جمهوری اسالمی ایران را 
بر فراز این ارتفاعــات به اهتزاز 
درآورند .منصــوری، فرمانده ناحیه مقاومت ســپاه شهرســتان 
چادگان در این رابطه گفت: هدف از برگزاری صعود دسته  جمعی 
بسیجیان شهرهای چادگان و رزوه بزرگداشت یاد و خاطره حماسه  
سازی  های رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس بود که با 
موفقیت برگزار شد.بسیجیان پس از فتح قله انالوجه در داالنکوه و 
برگزاری زیارت عاشورا، در نماز سیاسی عبادی جمعه چادگان و 

رزوه شرکت کردند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد؛

 قرائت زیارت عاشورا 
در ارتفاعات داالنکوه

اتفاق روز

مرحله دوم مســابقات گرندپــری در ســال ۲۰۱۷ در چهار وزن 
المپیکی مردان و زنان از روز جمعه آغاز 
و به مدت سه روز و با حضور ۲۲۵ 
تکوانــدوکار )۱۱۲ تکواندوکار 
مــرد و ۱۱3 تکواندوکار زن( 
از ۵۶ کشــور در مجموعــه 
ورزشــی »شــاهزاده موال 
عبــدا...« شــهر »ربــاط« 
مراکــش ادامــه دارد. در روز 
نخســت این رقابت ها مبارزات 
اوزان ۶۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان و 
۸۰+ کیلوگرم گروه مردان برگزار 
می شود که ســجاد مردانی )از اصفهان( در وزن ۸۰+ کیلوگرم به 
عنوان اولین نماینده کشورمان اســت که به مصاف حریفان خود 
رفت.سجاد مردانی در نخستین گام رو در روی »محمد الهاتری« 
از نروژ قرار گرفت و بــا نتیجه ۱۲ بر ۲ پیــروز و راهی مرحله بعد 
شــد. ســجاد در دومین دیدار خود به مصاف »ودران گولس« از 
تکواندوکاران با سابقه کرواســی رفت و در حالی که این رقابت ها 
با نتیجه ۱۰ بر ۱۰ به راند طالیی کشیده شــد، نماینده شایسته 
کشورمان با ضربه مشت یک امتیاز کسب کرد و موفق شد در راند 

طالیی نتیجه را به نفع خود به پایان برساند.
 نماینــده ســنگین وزن کشــورمان در مرحله یک چهــارم بــا 
»ماهاما چو« از تکواندوکاران با ســابقه انگلیس که در کارنامه او 
عنوان نایب قهرمانی جهان ۲۰۱۷ به چشم می خورد، مبارزه کرد و 

با نتیجه ۲3 بر ۱۷ مغلوب و از دور رقابت ها کنار رفت.

تکواندو کار اصفهانی، حذف شد

دریافت کننده اســبق تیم ملی والیبال گفت: خدا را شــکر مراسم 
خداحافظی من در شرایط خوبی رخ داد و خوشحالم که عاقبت به خیر 
شدم.فرهاد نظری افشار در خصوص ســومی تیم ملی والیبال ایران 
در مســابقات جام قهرمانان بزرگ جهان اظهار داشت: این مسابقات 

سطح بسیار باالیی داشت و خیلی خوشحالم که 
خداحافظی من از تیــم ملی با یک مدال جهانی 

همراه شد.
وی در مورد اینکه تیم ملی والیبال با روند فعلی 
می تواند در آینده موفق باشد یا خیر، گفت: تیم 
ملی والیبال یک شخصیت خوبی پیدا کرده که 
اگر برخی بازیکنان تاثیرگذار هم حضور نداشته 
باشــند باز هم می تواند عملکرد خوبی داشــته 
باشد؛ البته اگر بازیکنانی مثل شهرام محمودی 
و عادل غالمی در تیم ملی حضور داشته باشند 
این تیم می تواند روند بهتری هم داشته باشد. ما 
بازیکنان خیلی خوبی در همه پست ها داریم، اما 
با حضور عادل غالمی و شهرام محمودی، رقابت 

خیلی خوبی بین بازیکنان شکل می گیرد و امیدوارم این دو بازیکن به 
تیم ملی اضافه شوند.نظری افشار درباره خداحافظی اش از تیم ملی 
والیبال و دالیل آن گفت: در وهلــه اول افتخار می کنم در یک مقطع 
در تیم ملی بودم. من خودم تمایل به خداحافظی داشتم. کوالکوویچ 

در ابتدا تالش کرد نتایجی کسب کند که بتواند فشارها را از روی خود 
بردارد و سپس به دنبال جوانگرایی باشد. حاال که این اتفاق افتاده من 
ترجیح دادم کنار بروم تا بازیکنان جوان به تیم ملی اضافه شوند.وی 
در خصوص مقایسه کوالکوویچ با مربیان اسبق تیم ملی والیبال گفت: 
کوالکوویچ فوق العاده مربی باشــخصیتی است. 
البته به لحاظ فنی تفاوت چندانی با سرمربیان 
قبلی تیم ملی ندارد. چون در سطح باالی والیبال، 
مربیان در یک سطح هســتند. کوالکوویچ برای 
نظرات بازیکنان ارزش زیادی قائل بود و من از او 

چیزهای زیادی یاد گرفتم.
دریافت کننده اســبق تیم ملی والیبال در مورد 
مراســم خداحافظی اش از تیم ملــی که پس از 
بازی با فرانسه رخ داد، گفت: خدا را شکر مراسم 
خداحافظــی من در شــرایط خوبــی رخ داد و 
خوشحالم که عاقبت به خیر شدم. ابن اتفاق برای 
کمتر بازیکنی رخ داده و خیلــی از بازیکنان در 
سکوت و بی خبری از تیم ملی خداحافظی کردند.

نظری افشار در پایان در مورد فصل آینده لیگ برتر والیبال خاطرنشان 
کرد: در فصل آینده هم در تیم پیکان بازی خواهم کرد و از فصل قبل 
هم پر قدرت تر ظاهر می شــویم. دو بازیکن خارجی جذب کردیم و 

امیدوارم بتوانند به تیم کمک کنند.

دریافت کننده اسبق تیم ملی والیبال :

کوالکوویچ از لحاظ فنی تفاوت چندانی با سرمربیان قبلی ندارد

قاب روز

چندسالی از تشکیل کمیســیون ورزشکاران در کمیته ملی 
المپیک می گذرد، اما برای اولین بار قرار اســت اعضای این 
کمیسیون با برگزاری مجمع رسمی، انتخاب و معرفی شوند. 
طبق تصمیم ۱۷ تیرماه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 

این انتخابات ۲۰ مهرماه برگزار می شود. 
برای برگزاری این انتخابات، آیین نامه کمیسیون ورزشکاران 
پس از چند مرحله بررســی و اصالح، توســط کمیته ملی 
المپیک برای کمیته بین المللی المپیک )IOC( ارسال شد. 
این کار پیش از تعیین زمان انتخابات کمیسیون ورزشکاران 
انجام شــد به طوری که IOC  خردادماه موافقت خود را با 

اساسنامه ارسالی از سوی ایران اعالم کرد.
بدیــن ترتیب با تاییــد و تصویب اساســنامه کمیســیون 
ورزشــکاران و تعیین زمانی برای برگــزاری انتخابات آن، 
اولین گام ها برای تشکیل کمیســیونی قانونمند در کمیته 
ملی المپیک برداشته شد. کمیســیونی که به نسبت دیگر 
کمیســیون های فعال در کمیته ملی المپیــک از جایگاه و 
اعتبار باالتری برخوردار است. این کمیسیون در کمیته بین 

المللی المپیک هم نقشی تعیین کننده و تاثیرگذار دارد و به 
واسطه همین جایگاه و تاثیرگذاری است که قرار شده ۶ نفر 
از اعضای کمیسیون ورزشکاران عضو دارای حق رای مجمع 

کمیته ملی المپیک شوند. 
۲۰ روز زمان و کارهای بسیاری که انجام نشده

در هر صورت تقریبا ۲۰ روز تا زمان برگزاری انتخابات مهم 
کمیســیون ورزشــکاران باقی مانده، اما جز تهیه اساسنامه 
مصوب و تعیین زمان انتخابات  که از اقدامات اولیه و بدیهی ، 

هیچ اقدام دیگری انجام نشده است!
به گفته کیومرث هاشــمی، رییس کمیته ملی المپیک قرار 
بود برای برگزاری منظم تر و قانونمندتر انتخابات کمیسیون 
ورزشــکاران، یک آیین نامه انتخاباتی تهیه شود. مشخص 
شدن وضعیت برخی ورزشکاران برای کاندیدا شدن و حضور 
آنها در انتخابات هدف اصلی از تهیه این آیین نامه عنوان شد؛ 
چراکه صرفا المپیکی یا آســیایی بودن ورزشکاران، دلیلی 
برای کاندیداتوری آنها در انتخابات کمیســیون ورزشکاران 

نخواهد بود. 

تعیین تکلیف ورزشکاران در آیین نامه نانوشته
قرار بود در آیین نامــه انتخاباتی مدنظر، بایــد و نبایدهای 
این موضوع مشخص شــود. همچنین تعیین تکلیف حضور 
ورزشکاران لژیونر، دوتابعیتی و احتماال دوپینگی هم به آیین 
نامه انتخاباتی که وجود خارجی نداشت، موکول شد در حالی 
که هنوز چنین آیین نامه ای از ســوی کمیته ملی المپیک 
ارائه نشده و به نظر می رسد حتی اقدامی هم برای  تهیه آن 
انجام نشده باشد که اگر غیر از این بود، هادی ساعی به عنوان 

رییس فعلی کمیسیون ورزشکاران از آن مطلع بود. 
کمیته المپیک هیچ اطالع رسانی نداشته است

ساعی در گفت وگو با مهر گفت: در مورد تهیه این آیین نامه و 
انجام سایر کارهای الزم برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران، 
کمیته ملی المپیک تصمیم گیرنده و تعیین کننده است نه 
من؛ این کمیته هم هنوز هیچ موردی را اطالع رسانی نکرده 

و  من هم مانند بقیه منتظر هستم.
این روزها مســئوالن کمیته ملی المپیــک درگیر پنجمین 
دوره بازی های داخل ســالن و هنرهای رزمی آسیا هستند 
که تا پنجم مهرمــاه ادامه دارد. با احتســاب زمانی که برای 
بازگشــت کامل کاروان ایران در این بازی ها صرف خواهد 
شــد و حضور دوباره مسئوالن در پشــت میزهای مدیریتی 
شــان در کمیته ملی المپیک، فاصله ۱۰ تا ۱۵ روزه تا زمان 
مقرر برای برگزاری انتخابات باقی می ماند در حالی که ثبت 
نام از کاندیداها انجام نشــده و حتی زمان الزم برای آن هم 

مشخص نشده است.
زمان نامشخص برای ثبت نام کاندیداها

ساعی پیش از این  نیز اعالم کرده بود که ثبت نام کاندیدها  
حداقل یک ماه پیــش از انتخابات انجام می شــود که البته 
این کار انجام نشــد. وی اما در گفت گوی جدیدی که با مهر 
داشت، گفت: قرار بود کمیته ملی المپیک هفته اول مهرماه را 
به عنوان زمان ثبت نام کاندیداها اعالم کند، اما خبری نشد. 
هیچ اطالع رسانی انجام نشده و من هم نمی دانم قرار است 

چه زمانی برای این کار مشخص شود. 
ابهاماتی که هنوز باقی است

کمیته ملی المپیک تا زمانی که خود برای برگزاری انتخابات 
مهم ترین کمیسیونش مشــخص کرده است ۲۰ روز فرصت 
دارد. در این فاصله باید همزمان با ادامه مدیریت کاروان ایران 
در عشق آباد که حدود یک هفته به بسته شدن کامل پرونده 
آن باقی مانده است، در مورد تهیه آیین نامه انتخاباتی، تعیین 
زمان ثبت نام کاندیداها، انجام ثبت نام کاندیداها و بررســی 

شرایط آنها و ... تصمیم گیری و اقدام شود. 
انتخابات در موعد مقرر برگزار می شود؟

بدیهی است همه این کارهای انجام نشده برگزاری انتخابات 
کمیسیون ورزشکاران که کیومرث هاشــمی روی منظم و 
بدون دخل و تصرف برگزار شدن آن تاکید دارد را تحت الشعاع 
قرار می دهد. انتخاباتی که احتماال خروجی آن باید در مجمع 
انتخاباتی کمیته ملی المپیک اولین تاثیر خود را نشان دهد 
اما با این شــرایط و اوضاع برگزاری به موقع و منظم خود آن 

هم بعیداست.

سلفی پرسپولیسی ها در راه فرودگاه
سلفی محسن مسلمان به همراه سرخپوشان، در فرودگاه امام)ره( قبل از پرواز به سمت ابوظبی 

که در آن مهدی طارمی هم حضور دارد.

توپ و تور

فوتبال جهان

هانس یواخیم واتزکه، مدیر ورزشــی دورتموند از هزینه های باشگاه 
پــی اس جــی انتقــاد کــرد. وی اظهار 
داشــت:در مورد پرونده پی اس جی 
به طــور کامل اطالع نــدارم. یوفا 
این ماجــرا را زیر نظــر دارد، اما 
یوفا تنها کاری کــه نباید انجام 
بدهد جریمه مالی اســت؛ چرا 
که در این صــورت قطری ها به 
آنها خواهند خندیــد و جریمه 
 را مــی پردازند.به نظــرم یکی از
 گزینه ها کاهش امتیازهای آنها در 
لیگ فرانسه اســت. در این صورت 

باشگاه پی اس جی دچار نگرانی خواهد شد.

 راهکار جالب 
برای جریمه تیم پاریسن ژرمن

در دقایق ابتدایی دیدار پدیده و تراکتورسازی اشتباهی که 
محمدرضا خانزاده انجام داد، محمدرضا آزادی مهاجم تیم 
سرخپوش را با گردان تک به تک کرد؛ اما دروازه بان پدیده 
عملکرد خوبی روی این صحنه داشت و اجازه گل شدن توپ 
را نداد. بعد از این اشتباه، خانزاده با انگیزه بیشتری بازی را 
دنبال کرد و یکی از بهترین بازیکنان زمین لقب گرفت تا 

بازگشتی رویایی به ترکیب تراکتور داشته باشد.. 
03

در روزهایی که استقالل سرمربی ندارد، مدیرعامل این باشگاه 
برای بازی های داخل سالن آسیا راهی ترکمنستان شده است. بعد 
از استعفای علیرضا منصوریان انتظار می رفت سیدرضا افتخاری 
خیلی زود برای انتخاب سرمربی استقالل وارد عمل شود، اما او 
ترجیح داده به ترکمنستان سفر کند. افتخاری که عملکردش در 
استقالل کامال مورد نقد است، به جای اینکه به فکر سرمربی باشد 
به ترکمنستان سفر کرده و این نشان می دهد که برای او اوضاع 

این تیم چندان اهمیتی ندارد.

خبرگزاری کتاب ایــران گفت و گوی کوتاهی از آرین قاســمی 
مترجم کارلوس کی روش منتشر کرد که نکته جالبی داشت. آرین 
به این سایت می گوید: »کی روش توجه زیادی به جزئیات دارد و 
کار کردن با او نیاز به تالش بیشتر دارد.او روزی سه ساعت مطالعه 
می کند و این مسئله شامل موضوعات زیادی است. جالب است 
بدانید او به ادبیات فارســی عالقه زیادی دارد و گاهی اوقات آثار 

ایرانی را که به زبان انگلیسی ترجمه شده اند، می خواند.«

مدیرعامل استقالل در ترکمنستانعادت جالب کی روش! بازگشت رویایی خانزاده مقابل تراکتور 

مستطیل سبز

پدیده ترین پدیده تاریخ؛

 مشهد
 حاال مدعی فوتبال است 

شــاگردان رضا مهاجری پس از غلبه بر اســتقالل و 
ســایپا دســت به کار بزرگی زدند و در تبریز، مقابل 
دیدگان هواداران تیم تراکتورسازی این تیم را با دو گل 
شکست دادند. این سومین پیروزی متوالی سفیدپوشان 
خراسان بود که آنها را به رده دوم فرستاد تا مهاجری و 
شاگردانش باالتر از مدافع عنوان قهرمانی قرار داشته 

باشند.
 مهم تــر از نتایج قابل توجه پدیده، نــوع بازی و ثبات 
تیمی نماینده مشهد اســت. آنها پس از سه سال کار 
کردن با یک سرمربی، به فلسفه ای مدرن رسیده و در 
بدترین شرایط نیز به آن پایبندند. پدیده ای ها با ارائه 
فوتبال مالکانه و هجومی، بازی را در دست گرفته و کار 
را برای حریف سخت و سخت تر می کنند. آنها فوتباِل 
خود را در خانه حریف به تراکتورسازی نیز دیکته کردند 
و در نهایت پیروز میدان شدند. نکته دیگر در خصوص 
این تیم، راه های متفاوت برای رسیدن به گل است. آنها 
با ۱4 گل، بهترین خط حمله را در کنار پارس جنوبی 
در اختیار دارند و به خوبــی از راه های مختلف دروازه 

حریفان را باز می کنند.
شوت از راه دور، اســتفاده از عمق، سانتر از جناحین، 
پاس پشــت دفاع و... راه هایی هســتند که شاگردان 
مهاجری با آن به گل می رسند و این نشان از تمرینات 
سخت و البته اصولی اســت. در بازی  جمعه شب این 
تیم مقابل تراکتورســازی، آنها بیشتر زمان مسابقه را 
در زمین حریف و صاحب توپ سپری کردند و موضوع 
جالب این است که بازیکنان این تیم به خوبی یکدیگر 
را در فضاهای تنگ و کوچک پیدا کرده و توپ را حفظ 
می کنند. بازیکنان خوش تکنیک نظیر خلعتبری که 
از تکروی بدشــان نمی آید، در پدیده تکنیکشان را در 
خدمت تیم استفاده می کنند و به موقعیت سازی می 

پردازند.
 جمعه شب در یکی از صحنه های بازی سفیدپوشان 
خراسان ۱۶ پاس سالم و متوالی را رد و بدل کردند که 

برای این تیم رکورد به حساب می آید.
 تیم پدیده  تــا اینجای لیگ هم دســت به کار مهمی 
زده اند، اما پس از پیروزی 4 گله مقابل سپاهان، غلبه 
بر استقالل و تراکتور در خانه و برد پرگل مقابل سایپا، 
لیگ برای پدیده تمام نشده و موفقیتی نیز حاصل نشده 
است. پدیده باید تا انتهای فصل این چنین سخت کار 
کند و کوتاه نیاید، بدون شک آنها شایستگی حضور در 

جایگاهی که هستند را دارند. 

بی تفاوتی به انتخابات کمیسیون ورزشکاران؛

 کمیته المپیک در سکوت!

حدود ٢0 روز تا برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران باقی مانده، اما کمیته المپیک جز نهایی کردن 
اساسنامه و تعیین زمان انتخابات هیچ اقدام دیگری در این زمینه انجام نداده است.
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آماده باش کلیه مراکز پزشکی استان اصفهان
با توجه به فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبدا... الحسین)ع( 
و یاران شهیدش، معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان به کلیه مراکز پزشکی 

استان اصفهان دستور آماده باش صادر کرد.

چهره

در شهر

 مشاور ساماندهی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با تاکید بر ساماندهی هر چه سریع تر 
کارگران فصلی، گفت: کارگران فصلی در ۲۶ نقطه در شهر اصفهان متمرکز می شوند.حمیدرضا شهیدی با بیان اینکه 
در حال حاضر مکان هایی که کارگران استقرار دارند، شناسایی شده است، اظهارکرد: البته فراوانی آنها متفاوت است 
به طوری که در برخی مکان ها تجمع ها کارگران زیاد و در نقاطی دیگر کم است.وی ادامه داد: در ابتدا فراوانی تجمع 
کارگران را در ساعات مختلف روز رصد کردیم و متعاقب آن به این نتیجه 
رسیدیم که باید ۵ تا ۶ مرکز را در شــهر پیش بینی و کارگران را در آن 
مکان ها متمرکز کنیم. مشاور ساماندهی سازمان میادین و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم 
جانمایی ها انجام و هماهنگی های الزم با فرماندار سابق اصفهان انجام 
شــد، اما تحقق این تصمیم امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه بسیاری 
از نهادها از جمله اداره کار، قوه قضائیه و نیروی انتظامی با شــهرداری 

اصفهان همکاری کنند.
 وی گفت: در جلســاتی که با این نهادها برگزار شــد به فرمولی دست 
یافتیم، اما مدیریت فرمانداری تغییر کرد؛ البتــه با فرماندار جدید هم 
 جلســاتی را داشــتیم و در نهایت برخی رهنمودها ارائه شــد که پیش نیازها و مباحث نرم افزاری آن در حال انجام

 است.

ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری  در اصفهان اظهار داشت: دوران دفاع مقدس به 
تعبیر رهبر معظم انقالب گنج تمام ناشدنی است.

امیر سرتیپ دوم محسن آذرافروز افزود: مردم ایران تا ابد می توانند در هر زمانی که الزم شد از این گنجینه بهره مند 
شوند. از این رو هفته دفاع مقدس را به پاس رشــادت ها، جان فشانی رزمندگان، شهدا و جانبازان و ایثارگران گرامی 

می داریم.ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: انتقال صحیح فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس به 
نسل جوان و نسل های جدید انقالب از ضروریات جامعه است و باید در این 

جهت قدم برداریم، که به حمد ا... تا امروز اینگونه بوده است.
وی تصریح کرد: رزمندگان و شهدای مدافع حرم ادامه دهنده راه ایثارگران 
و شهدای دفاع مقدس هستند و همان رشادت های دوران دفاع مقدس، 
امروز نیز در جبهه های مبارزه با استکبار درحال رقم خوردن است؛ وظیفه 
ما در قبال آنها این است که باید در راه شهدایمان استوار باشیم.آذرافروز 
پیرامون یاوه گویی های ترامپ رییس جمهــور آمریکا در مجمع عمومی 
ســازمان ملل و بیان ناحق صحبت هایی علیه جمهوری اسالمی، گفت: 

بهترین پاسخ برای حرف ها و رجزخوانی های ترامپ، سخنان بنیان گذار جمهوری اسالمی امام خمینی )ره( و خلف 
صالح ایشان امام خامنه ای است که فرمودند آمریکا بداند هیچ غلطی نمی تواند بکند.

ارشد نظامی آجا در اصفهان:

انتقال صحیح فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس از ضروریات جامعه است
مشاور ساماندهی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری:

کارگران فصلی در ۲۶ نقطه شهر اصفهان متمرکز می شوند

با مسئوالن

فرمانده قرارگاه سیدالشهدا )ع(:

سربازان، زینت کشور هستند
فرمانده قرارگاه سیدالشــهدا )ع( در گردهمایی سربازان 
عاشورایی قرارگاه سیدالشهدا )ع( با بیان اینکه صدام نیز 
با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی و اروپا به ایران حمله 
کرد، خاطرنشان کرد: بیش از 30 کشور از صدام حمایت 
کردند تا انقالب اســالمی را زمین بزنند، اما موفق نشدند. 
صدام زمانی که گلوله توپ را به سمت ایران شلیک کرد اعالم 
کرد که هفته آینده در تهران سخنرانی خواهد کرد، دشمنان 
قصد داشتند یک حکومت دست نشــانده را در ایران احیا 
کنند.وی افزود: دشمنان فکر می کردند که با فروپاشی ارتش 
و نو پا بودن بسیج و سپاه می توانند ایران را تسلیم کنند، اما 
فکر این را نکرده بودند که جوانان مومن ما که به وطن و دین 
و خاک و ناموس خود عشق می ورزیدند جلوی آنها بایستند، 
اصفهان یکی از اولین استان هایی بود که سربازان زیادی از 
این استان به سمت جبهه ها حرکت کردند. استکی تصریح 
کرد: اولین خطی که اصفهانی ها در جنوب تشکیل دادند 
خط شیر بود، خیلی از فرماندهان جنگ در ابتدا سرباز بودند، 
از همه استان ها سربازان به دستور امام)ره( به جنگ شتافتند 
و جلوی دشمن را گرفتند. در شرق رود کارون اصفهانی ها 
مستقر شدند و اجازه پیشروی عراق از غرب به شرق کارون 
را ندادند.وی با اشاره به سربازان بسیاری که در یگان هایی 
از جمله لشکر 14 امام حسین)ع(، تیپ زرهی که متعلق به 
اصفهان بود، حضور داشتند بیان کرد: شهید طاهری یکی 
از شهدای سربازی اســت که 18 سال رنج جانبازی و فلج 
بودن را تحمل کرد و از افتخارات او، دیدار رهبر انقالب در 
منزل خودش بود و پس از دیدار با رهبری به دیدار معبود 

خود شتافت. 
فرمانده قرارگاه سیدالشهدا)ع( اظهار کرد: فرماندهان ما 
در طول جنگ میانگین سنی ۲۵ ســال داشتند و لشکر 
و یا تیپ را فرماندهی می کردنــد. امام علی)ع( می فرماید 
سربازان زینت کشــور هستند، امروز ســربازان در همه 
عرصه های مختلف نقش دارند و در عرصه های سازندگی 
و توسعه سپاه، بســیج و ارتش نقش جدی داشتند. وی 
در ادامه مطرح کــرد: خیلی از این ســربازان به عضویت 
رسمی نیروهای مسلح در آمدند و بســیاری از پاسداران 
ما دوران سربازی خود را در ســپاه گذرانده و به عضویت 
 سپاه در آمدند. سربازانی که دو سال را در نیروهای مسلح
 می گذرانند باید آینده خود را رقم بزنند.استکی در پایان 
گفت: سربازان، مقدمات آینده خود را چه در تحصیل و چه 
در اشتغال فراهم کنند. امیدوارم همه سربازان بتوانند نقش 
بی بدیلی را در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان می گوید 
وضعیت سرانه ورزشی اصفهان تا وضعیت مطلوب فاصله 

زیادی دارد؛

۲۳ سانتی متر!
ورزش  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهان ، با بیان اینکه 
سرانه ورزشی در شهر اصفهان در 
حال حاضر ۲3 ســانتی متر مربع 
است، اظهار کرد: این سرانه کافی 
نبوده و تا وضعیت مطلوب فاصله 

زیادی دارد. 
علی قاسمی با اشاره به تالش های 
شــورای چهارم برای افزایش سرانه ورزشــی اصفهان، خاطرنشان 
 کرد: امیدوارم شــورای جدید نیز قدم های خوبــی در این زمینه 

بردارد.

درشهر گردش کنید
شــهر اصفهان به عنــوان پایتخت هنر و فرهنگ جهان اســالم، 
همواره محــل رفت و آمــد چهره هــای هنری فرهنگــی بوده 
و برنامه های فرهنگی متنوعی در طول ســال، در شــهر جاری 
اســت. از کنســرت خواننــدگان مطــرح گرفتــه تــا گالری 
های عکــس و نقاشــی و برگــزاری نشســت هــای مختلف، 
 هرچیــزی بخواهید در این شــهر دیدنــی برایتان مهیاســت. 
با ما همراه باشــید تا از تازه ترین برنامه هایی که در ســطح شهر 

اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شود، باخبر  شوید:

کارگاه توانمند سازی اساتید کانون مادران
زمان: پنج شنبه ۶ مهرماه- ساعت 8 تا 13

مکان: میدان قدس، ابتدای خیابان سروش، 
بانو سرای آفتاب، کوچه ۶۲ آفتاب، بانو سرای 

آفتاب

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان با اشاره به فعالیت 9 هزار خودروی 
سرویس مدرسه در سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امسال بالغ بر 7۵ هزار 
دانش آموز در شهر اصفهان به مدرســه می روند که 9هزار خودرو تحت 
عنوان سرویس مدرسه وظیفه خدمت رسانی به آنها در زمینه حمل و نقل 
را برعهده دارند. حسین جعفری با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ استفاده از 
خودروهای عمومی برای حمل و نقل، عنوان کرد: هدایت دانش آموزان به 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و سرویس های مدارس از ترافیک 

موجود در شهرها و آلودگی هوا می کاهد.
وی گفت: خودروهای حمل و نقل عمومی برای دریافت مجوز ابتدا باید برگه 
معاینه فنی دریافت کرده باشند؛ بنابراین هم صالحیت خودروها مورد تایید 

است و هم در جهت کاهش آلودگی هوا تاثیر مثبتی به دنبال دارد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان خبر داد:

فعالیت ۹ هزار خودروی 
سرویس مدرسه در اصفهان

نایب رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به راهکارهای پیشنهادی در جهت 
ترویج فرهنگ ترافیک در استان اصفهان اظهار داشت: بهترین راهکار برای 
توسعه فرهنگ ترافیک در کالنشهر اصفهان متوسل شدن به آموزش است، به 
گونه ای که هرچه سطح آموزش را افزایش دهیم در تمام عرصه ها به خصوص 

فرهنگ ترافیک می توانیم موثر و مفید باشیم. 
در این راســتا ایجاد تسهیالت ویژه برای توســعه حمل و نقل عمومی نظیر 
گرمایش و سرمایش آنها نیز سبب ترغیب همشهریان به استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی می شود که باید در اصفهان مورد توجه قرار گیرد.علیرضا نصر اصفهانی 
افزود: پناه بردن به حمل و نقل عمومی تنها راه عبور از ترافیک سنگین شهر به 
شمار می رود که الزم است فرصت استفاده از حمل و نقل عمومی پاک و سریع 

را برای شهروندان ایجاد کنیم .

نایب رییس شورای شهر اصفهان:

آموزش، بهترین راهکار 
توسعه فرهنگ ترافیک است

ایمنا: یکی از مشکالت عمده ای که در کالنشهرهای کشور به 
وجود آمده، توسعه بی رویه ســاخت و ساز در شهرهاست که 
اصفهان هم از این معضل مستثنی نیست. این مسئله نشأت 
گرفته از توجه صرف به مبحث توسعه شهرها بوده در حالی که 

سایر جوانب و مشکالت آن نادیده گرفته شده است.
از این رو برای آگاهی بیشتر با این موضوع گفت وگویی با شیرین 
طغیانی، رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 

شهر اصفهان داشتیم که در ادامه می خوانید:
با توجه به ساخت و ساز بی رویه شهرها، شما به عنوان 
رییس کمیسیون عمران شورای شهر دلیل این معضل 

را در چه می دانید؟
این مســئله به نوعی یک موضوع تاریخی به شــمار می رود. 
شهرداری در گذشته ساز و کاری داشته، حال درست یا غلط 
مباحثی مطرح شده که امروز این شهر را با ساخت و سازهای 
گســترده عجین کرده؛ البته ممکن اســت همین موضوع، 
فسادهایی را هم به دنبال داشته باشد. به هر حال این شرایط 
موجود است، اما قوانین خوبی داریم که در صورت عمل به آنها 

این مشکالت کاهش می یابد.
 با توجه به قوانین خوبی که در این راســتا وجود دارد

 می توان این مشکالت را کاهش داد؟
روابط به جای ضوابط قرار گرفته. باید به سمتی حرکت کنیم 
که تعهد عمل به قوانین محکم تر شــود. مردم همه می دانند 

که با تخلفات، شــهر دارد به تاراج می رود، اما یادمان باشــد 
فشارهای بیش از حد به شهرداری، این نهاد را در این جریان ها 
گرفتار کرده است. علت دیگری هم باعث شده شاهد ساخت و 
سازهای بی رویه باشیم. وابستگی به این منبع درآمدی است. 
 تا زمانی که این وابستگی باشد، ساخت و سازهای بی رویه هم 

هست.
پیشنهادی در این مورد دارید؟

باید منابع جدید و پایدار برای شــهر تعریف کنیم تا شرایط 
شهرداری هم تسهیل شود، به نوعی باید سیاست گذاری های 

کلی تغییر کنند.
البته تخصص من در این حوزه نیست، اما به نظر می رسد فعال 
سازی بخش خصوصی کاری موثر باشــد. این رویه در سطح 
کالن هم وجود دارد، اما مهم این اســت که اقدامات اجرایی 
شهری خارج از شهرداری باشــد. حال سرمایه گذاری یا باید 
از سرمایه های داخل صورت گیرد یا خارج. منابع زیادی هم 
خارج از شهرداری وجود دارد که شهر توسعه یابد، اما تا کنون 
دم دست ترین کار انتخاب شده است. خوب این رویه باعث شده 
تا هم مردم و هم شــهرداری از تراکم فروشی و تراکم خریدن 
استقبال کنند، چه بسا برای توسعه درآمدها و به دلیل رکود، 

بسته های تشویقی هم اعمال شده است.
درآمدهای تراکم فروشی مستقیما به جیب شهردای می رود 
و خیلی هم راحت به دست می آید، اما از این به بعد قرار است 

کمیسیون اقتصادی روی این موضوع نظر بیشتری داشته باشد. 
به طور خالصه عرض کنم که بــرای تحقق درآمدهای پایدار 
توجه به گردشگری نیز بسیار موثر است. اگر درآمدهای حاصل 
از گردشگری افزایش یابد و مردم از این درآمد بهره مند شوند، 
بدانید که شهرداری هم از این درآمدها مرتفع می شود و دیگر 

نیازی به تراکم فروشی نیست.
برخی می گویند که متاسفانه ساخت و ساز کم شده است، اما 
من می گویم اتفاقا خوب اســت! زیرا شهرداری باید حواسش 
باشد تا به این منبع اتکا نکند. از طرفی باید یک آسیب شناسی 
جدی روی این موضوع داشته باشــد تا هم تخلفات کم و هم 

منابع جدیدی تعریف شود.
مشکالتی که در روند صدور پروانه وجود دارد را چگونه 

می توان حل کرد؟
استفاده از نرم افزارها در این 
مورد بسیار راهگشاست؛ البته 
در این مــورد کارهایی انجام 
شــده اما نه به صــورت صد 
درصدی. اگر شــفاف سازی 
رعایت شود، عدالت هم محقق 

شده است.
آیا نحوه محاسبه مراحل 
ساخت و ســاز و صدور 
پروانه در مناطق شهرداری 

متفاوت است؟
خیر اینطور نیست، اما تفاوت 
در برخوردها باعث شــده تا 
مردم هم فکر کنند که راهی 
برای ســاختن ســاختمان 
دلخواه وجود دارد. مثال در یک 
شهرداری کارمندی به ارباب 
رجوع خط می دهــد که اگر 

پیش فالنی بروی کار تو حل می شود. این به یک پدید عرفی 
تبدیل شده و اصالح این معضل طبیعتا زمان بر است. جالب 
است که هم شهروند، هم متخصصان و هم حوزه شهرداری خود 

را با این شرایط سازگار کرده اند.
به طور کلی حال ساخت و ساز در شهر چطور است؟

بنده در این مورد آسیب شناسی هایی انجام دادم، نه می خواهم 
سیاه نمایی کنم و نه امید بخشی اما شرایط پیچیده است؛ البته 
با همین شرایط می شــود کارهایی کرد تا اوضاع بهتر شود، 
امیدواریم با تالش ۵ نفر کمیسیون عمران و تعامل و ارتباطات 

گسترده این مشکالت حل شود.

مدیر منطقه ۸ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای ۱۳۰ میلیارد تومان پروژه 
عمرانی طی ۲ سال اخیر

مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: طی ۲ سال گذشته 
حدود 130 میلیارد تومان پروژه عمرانی در منطقه 8 اجرا شده است.

عباسعلی نصوحی افزود: یکی از طرح های مهم این منطقه اجرای 
نهضت آسفالت است که طی ۲ سال اخیر، حدود ۲7 میلیارد تومان 

آسفالت در سطح معابر اصلی و فرعی پخش شده است.
مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا همچنین 
با توجه به درخواست های مکرر شهروندان به خصوص افراد معلول، 
بهینه سازی و زیباسازی پیاده رو ضلع غربی خیابان کاوه حدفاصل 
سه راه ملک شهر تا جابر انصاری در بودجه امسال پیش بینی شده و 
در سال آینده پیاده رو سازی آن انجام می شود تا مشکل معلوالن در 
این قسمت از شهر نیز برطرف شود. نصوحی به پروژه های انجام شده 
در محله بهرام آباد نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته فرهنگسرایی 
در محله بهرام آباد به بهره برداری رسید. امسال نیز بوستان محلی این 
محدوده تکمیل شد و قرار است تعریض خیابان چمران بهرام آباد نیز 
به زودی عملیاتی شود. وی به راه اندازی نیروگاه خورشیدی در کنار 
ساختمان خدمات شهری این منطقه با هزینه 1۵0 میلیون تومان 
اشاره کرد و گفت: مصرف برق روزانه ساختمان خدمات شهرداری از 
این طریق تامین و ۲0 درصد مازاد مصرف به مدار ارسال می شود تا 

بقیه ساختمان ها استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

دفتر خدمات عمومی سازمان 
آرامستان ها به زودی افتتاح می شود

مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، متولی ارائه خدمات مربوط 
به حمل، کفن و دفن و ارائه خدمات پس از خاکسپاری اموات، در شهر 
اصفهان است. محمد پرورش افزود: ســازمان در این مسیر با هدف 
کسب رضای الهی و رعایت اصول دین مبین اسالم و همگام با فرهنگ 
و آداب و رسوم شهروندان درصدد انجام دقیق امور شرعی متوفیات، 
افزایش سطح رفاه بازماندگان هنگام مراجعه به سازمان و ایجاد بستری 
مناسب و موثر به منظور ارائه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان 
است.  وی از افتتاح اولین دفتر خدمات عمومی سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده صدور پیش مجوز دفن، درخواست تبدیل قبور سنتی به چند 
طبقه، انتقال و جابه جایی سندهای پیش مجوز،  ارائه خدمات قاریان 
و مداحان، ارائه خدمات مجالس، اخذ مجوز نصب ســنگ، سفارش 
نیمکت، سفارش قاب عکس و کاور، سفارش شن ریزی  و قرنیز سنگ 
قبور و درخواست جهت به روزرسانی اســناد قدیمی و صدور سند 

المثنی در دفتر خدمات عمومی انجام خواهد شد. 

شهرداری

 رییس کمیسیون عمران شورای شهر:

نبود منابع پایدار شهری، تراکم فروشی را گسترش داده است

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان اظهارکرد: در 1۵ 
منطقه شهر اصفهان بالغ بر ۲30 لکه بافت فرســوده وجود دارد که به لحاظ 
گونه های بافت، بیشترین بافت تاریخی در مناطق 1، 3، 4و ۵ مشاهده می شود.

حسین جعفری با اشاره به اینکه شهر اصفهان دارای بخش زیادی بافت فرسوده 
یا بافت ناکارآمد شهری است، گفت: در شهر اصفهان حدود ۲300 هکتار بافت 
ناکارآمد مصوب وجود داردکه با توجه به شاخص های 3 گانه، به تایید شورای 

عالی شهرسازی و معماری کشور رسیده است.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به موانع 
موجود بر سر بازآفرینی بافت ناکارآمد شهری، اظهارکرد: متاسفانه در شهرهای 
بزرگ بافت های سنتی 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 به خصوص 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 ششــم توســعه قرار است بازآفرینی 
بافت های ناکارآمد در دســتور کار قرار بگیرد، 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 نوســازی و بهسازی شــهرداری 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 هســتند و این بدان معناســت که نمی توانند از 

تسهیالت بانکی اســتفاده 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 خاطرنشــان کرد: این کمیســیون در اصفهان تشــکیل شده تا به 
متقاضیان سند مالکیت در بافت های فرسوده خارج از نوبت پاسخگویی شود.

وی تاکید کرد: احیای بافت های فرســوده اقدامی بین بخشــی است و 3۵ 
دستگاه مسئولیت دارند که هر دستگاهی باید به وظایف خود عمل کنند.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به ازای هر واحد ۵0 میلیون تومان توسط دولت 
انجام می شود و دولت باید یارانه آنها را جبران کند، گفت: البته شهرداری هم 

تا 70 درصد بخشودگی عوارض را در نظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

۶۰ درصد امالک واقع شده در بافت های فرسوده فاقد سند مالکیت هستند

باید منابع جدید 
و پایدار برای شهر 

تعریف کنیم تا 
شرایط شهرداری 

هم تسهیل شود، به 
نوعی باید سیاست 

گذاری های کلی 
تغییر کنند.
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امام رضا علیه السالم :
چون ماه محرم مى  رسید، كسى پدرم را خندان نمى  ديد. چون روز 

دهم فرا مى  رسید آن روز، روز سوگوارى و اندوه و گريه او بود.
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چگونه بین کار و زندگی 
تعادل ایجاد کنیم؟

باتوجه به تغییر در سبک کار و گسترش شبکه های 
اجتماعی به لطف فناوری های نوین، تعادل در کار 
و زندگی افراد در عصر حاضر به یکی از مسائل مهم 
تبدیل شده است. اگر خواهان برقراری تعادل بین 
زندگی روزمره و کار خود هستید، با عمل به چند 
توصیه که در ادامه به آنها می پردازیم، به سادگی 
می توانید تعادل مناســبی بین کار و زندگی خود 

ایجاد کنید.
فقط بگویید »نه«

اگر جزو آن دســته از افرادی هســتید که هفت 
روز هفته و ۲۴ســاعته در دســترس هســتید و 
شرکت، فشــار کاری زیادی به شما وارد می کند، 
 کافی اســت قدرت »نه گفتن« را در خود تقویت 

کنید. 
کارشناسان معتقدند اگر بدون فکرکردن به تبعات 
»بله« گفتــن، از اوامر رییس خــود تبعیت کنید، 
درنتیجه او کار بیشتری به شــما می سپرد؛ پس 
هیچ گاه پاسخ مســتقیم و صریحی به رییس خود 
ندهیــد، به عنوان مثال می توانیــد بگویید پس از 
فکرکردن درمورد آن مسئله پاسخ او را را به زودی 
خواهید داد و پس از تفکر دقیق درباره تبعات بله 
 یا خیر گفتن، درنهایت در وقت دیگری پاسخ او را 

بدهید. 
حتی اگر جواب شــما مثبت اســت هم مشکلی 
نیســت، اما اگر جوابتان منفی اســت، بدون هیچ 
استرســی با قاطعیت نه بگویید و به دنبال توجیه 
یا بهانه تراشی برای آن نباشــید. دلیلی ندارد که 
پاســخی که می دهید، تند و زننده باشــد؛ خیلی 
 محترمانه می توانید پاســخ تان را به رییس منتقل 

کنید.
هوشمند کار کنید و نه سخت تر

برخی عقیده دارند برای دستیابی به موفقیت باید 
بیشتر کار کرد و کمتر خوابید. بهره وری در کار به 
این معناست که کارها را اولویت بندی کنید، مقدار 
زمان مشخصی برای انجام هر کار تخصیص دهید 
و از انجام امور بیهوده مثل شــرکت در جلســات 

غیرمهم و وقت گیر اجتناب کنید. 
همه  ما تابه حال در چنین شرایطی قرار گرفته ایم 
و مثال دوست داشته ایم در برخی جلسات خاص، 
حتی در صــورت بی اهمیت بودن شــرکت کنیم، 
جلساتی که همکاران ما به مدت طوالنی و با صدای 
بلند و آزادانه در آن درمورد مسائل خود سخنرانی 

می کنند.
 اما حضور در این جلســات برای مــا چه منفعتی 
دارد؟به طور مشخص می توان گفت بسیاری از ما 
هوشمندانه کار نمی کنیم، اما راه روشنی نیز برای 

ترک این عادت وجود ندارد.

مهارت زندگی

یادداشت

3- سیره امام سجاد علیه السالم
یکی از اقوام امام سجاد علیه السالم نزد حضرتش آمد و شروع به ناسزا 
گفتن کرد. حضرت درجواب او چیزی نفرمودند. وقتی آن شــخص 
ازمجلس رفت، حضرت به اهل مجلس خود فرمود: شنیدید آنچه را 
که این شخص گفت؟ االن دوست دارم که با من بیایید تا نزد او برویم 
و جواب مرا از دشنامش بشنوید. اهل مجلس گفتند: ما همراه شما 
می آییم و کاش جواب او را می دادید.همگی به راه افتادند حضرت 
در بین راه این آیه شریف را می خواندند: » آنان که خشم خود را فرو 
نشانند و از بدی مردم درگذرند نیکوکارند و خدا دوستدار نیکوکاران 
اســت.« راوی این قضیه گفت: ما ازخواندن ایــن آیه فهمیدیم که 
حضرت به او خوبی خواهد کرد. امام سجاد )ع( و همراهانشان به منزل 
آن شخص رســیدند امام )ع( او را صدا زدند و فرمودند که به اوعلی 
بن الحسین است. آن شخص گمان کرد حضرت برای جواب گویی 
دشنام آمده است. حضرت تا او را دیدند فرمودند: ای برادر! تو نزدم 
آمدی و مطالبی ناگوار و بد گفتی، اگر آنچه گفتی از بدی در من است 
از خداوند می خواهم که مرا بیامرزد واگر آنچه گفتی در من نیست، 
خداوند تو ر ا بیامرزد. آن شــخص چون چنین شنید میان دیدگان 
حضرت را بوســید و گفت : آنچه من گفتم در تو نیست و من به این 

بدی ها سزاوارترم.
4-  امام علی)ع( و کاسب بی ادب

 در ایامی که امیرالمومنین)ع( زمامدار کشــور اسالم بود، اغلب به 
سرکشی بازارها می رفت و گاهی به مردم تذکراتی می داد. روزی از 
بازار خرمافروشان گذر می کرد، دختربچه ای را دید که گریه می کند، 
ایستاد و علت گریه اش ر ا پرسید. دختر بچه در جواب گفت : آقای 
من یک درهم داد خرما بخرم ، از این کاسب خریدم به منزل بردم اما 
نپسندیدند ، حال آورده ام که پس بدهم، قبول نمی کند. حضرت به 
کاسب فرمود: این دختر بچه خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد، 
شما خرما را بگیر و پولش را برگردان. کاسب از جا حرکت کرد و در 
مقابل کسبه و رهگذرها با دستش به سینه امام علی)ع( زد که او را 
از جلوی دکانش رد کند. کسانی که ناظر جریان بودند آمدند و به او 
گفتند ، چه می کنی او علی بن ابیطالب است! کاسب خود  را باخت 
و رنگش زرد شــد ، فورا خرمای دختربچه را گرفت و پولش را داد. 
ســپس به حضرت عرض کرد: ای امیرالمومنین! از من راضی باش 
و مرا ببخش. حضرت فرمود: چیزی که مرا از تو راضی می کند این 

است که روش خود را اصالح کنی و رعایت اخالق و ادب را بنمایی.

باغ 
کاغذی

              
جلد پانزدهم مجموعه فعاالن فرهنگی با عنوان،»جاده لغزنده 
اســت!«  مهارت هایی برای نقد اثر »رامین تبرایی« به همت 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی چاپ شد.
  واژه نقد به معنای »محک زدن«، »سنجیدن«، »آشکار کردن 
محاسن و معایب«، »تشــخیص خوب از بد« و »رای دادن و 
داوری کردن« است. در بیانی دیگر باید گفت که نقد به معنای 
عیب گیری و اشکال تراشی نیست؛ بلکه ارزیابی و وارسی یک 
اندیشــه یا عملکرد با پرهیز از وارد شدن در حوزه شخصی و 

خانوادگی نقدکننده است. فلسفه نقد؛ پیش رفتن، اصالح و به 
کمال رساندن است و الزمه  تمام اینها، دلسوز و خیرخواه بودن 
است. اگر کسی بدون دلسوزی نسبت به رشد فرد یا جامعه ای 
اقدام به لیست کردن عیب های موجود بکند، این کار را سیاه 

نمایی، تخریب و تضعیف به شمار می آورند.
ما در این کتاب که نام »راه لغزنده است!« را برایش برگزیدیم، 
با مهارت های لفظی نقد، مهارت های ارتباطی و کنشی و در 

نهایت مهارت های اخالقی نقد آشنا می شویم. 

جاده لغزنده است!  اخالق

شگفت انگیزترین امالک شخصی در جزایر قناری

دانستنی ها

لذتی که حرفش بود
ما عکس ها را، پیش از آنکه ببینیم ، می شنویم.

 عکس ها، با زبان های بی نهایت متفاوتی ،شروع 
به حرف زدن می کنند. از خودشان می گویند. 
از مکانشان، از زمانشان ، از ارتباط بین آدم هاو 
درنهایت ازما. اما همه عکس ها، خوب حرف می 
زنند. همه آنها ، صدای خوبی ندارند. همه آنها، 
جذاب نیستند. کم پیش می آید که عکسی، ما 
را کنار خودش نگه دارد. مختصر باشد و کامل...

»لذتی که حرفش بود« 
»پیمان هوشمند زاده«

حرف حساب
یکی از شگفت انگیزترین امالک شــخصی »النزاروته« 
که به طرز خارق العاده ای در بافت و منظر طبیعی شــکل 
گرفته، خانه ای به نام Lagomar است که در هزارتویی 
طبیعی با غارهای جالب توجه بنا شده است. زمینه طبیعی 
که این خانه روی آن ساخته شده اثر هنری طبیعت است 
که توسط مواد مذابی که زمانی روی این شیب ها جریان 
داشته اند، تشکیل شده است.  »سزار مانریکه« پشت ایده 
اولیه ساخت چنین ملکی بوده، اما در حقیقت معماری به 
نام »خسوس سوتو« آن را برای یک سرمایه گذار بریتانیایی 
به نام »سم بنادی با کانسپتی« برگرفته از افسانه شب های 

عربی طراحی کرده است.
در اوایل دهه 70 میالدی، »عمر شریف« برای فیلمبرداری 
»جزیره اســرارآمیز« به النزاروته آمده و پس از بازدید از 

Lagomar عاشق آن شده و خانه را خریداری کرد.
غارهای موجود با استفاده از چوب و مصنوعات به دست آمده 
از کشتی های غرق شده برای نورپردازی استفاده شد. زندگی 
گیاهی بومی این منطقه نیز در طراحی گنجانده شده که از 

آن جمله می توان به کاکتوس، نخل، آلوئه ورا و ... اشاره کرد 
به شکلی که واحدی قابل سکونت در میان صخره ها ایجاد 
کرده است. آنها از شیشه، بتن و ســنگ ریزه برای ایجاد 
پاسیوهای گرد استفاده کرده و با ایجاد دریاچه، آبشارها و 
مجموعه ای از فضاهای منحنی شکل از هر نوع شکل مربعی 

اجتناب کردند.
در طول سال های گذشته Lagomar توسط هنرمندان 
زیادی مورد بازدیــد قرار گرفته و گالــری آن نیز میزبان 
نمایشگاه های زیادی بوده تا بتواند استعدادهای جزیره را 

کشف کند.
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