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وقتی  ذوب آهن بدون ورزشگاه می ماند؛

 
استاندار اصفهان:

صفحه8

جمعیت شهری در استان اصفهان، بیش از میانگین کشوری است
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پیش بینی برداشت ۶۳۰۰ تن گردو 
از باغات استان اصفهان 3

 شورای شهر، حامی فرهنگ 
و تمدن است

مرمت مجموعه چهلستون اردستان 
بعد از ۵۰ سال

6

چهارمحال و بختیاری به ژئو پارک 
جهانی تبدیل می شود

کوچ اجباری!
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ادامه در صفحه 11

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

قبور سنتی باغ رضوان 3 طبقه می شود
مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: آرامستان باغ 
رضوان سال ۶۳  با مساحتی در حدود ۱۲۰۵ هکتار، در شرقی ترین نقطه 
اصفهان افتتاح شد و تاکنون ۳ فاز آن به بهره برداری رسیده است.محمد پرورش 
اظهار کرد: در فاز اول آرامســتان باغ رضوان که قطعات ۱ تا ۴۵ است، با توجه به 
کمبود جا و تقاضاهای زیاد مردم که خواهان داشــتن حفــره ای در کنار اقوام و 

بستگان خود بودند، از اواخر سال گذشته...

4

وزرات نیرو چه هدفی را دنبال می کند؟

سایه »طرح بن-بروجن«
 بر حقابه کشاورزان اصفهانی

روزانه حدود ۴۳ نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند؛ 

جاده  در کمین مسافران

8

7

پادرمیانی استاندار برای برگزاری دیدارهای ذوب آهن در نقش جهان 
جواب می دهد؟
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ناوگروه نیروی دریایی آذربایجان در بندر انزلی پهلو گرفت
نخستین ناوگروه صلح و دوســتی جمهوری آذربایجان شامل یک ناو استینکا G۱۲۴ به 
فرماندهی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری آذربایجان شامگاه پنجشنبه در 

چارچوب ماموریت دوستانه سه روزه در بندرگاه انزلی پهلو گرفت.

يادداشت

پارلمان

به گزارش مهر؛ حمیدرضــا حاجی بابایی با انتقاد از عدم 
ابالغ قانون برنامه ششم توســعه از سوی رییس جمهور 
به دولت، گفت: ما مدارکی داریم که نشان می دهد هنوز 
آیین نامه های اجرایی برنامه ششم توسعه در قوه مجریه 

تدوین نشده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی، 
ادامه داد: برنامه ششــم باید از ابتدای فروردین سال ۹۶ 
اجرایی می شد که متاسفانه تا به امروز و با گذشت ۴ ماه از 
سال، هیچ ابالغی از سوی رییس جمهور برای اجرای آن 

صادر نشده است.
رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: 
چند روز پیش متوجه شــدیم که رییس جمهور شــش 
مصوبه را جهت اجرا ابالغ کرد و جای سوال دارد که چرا 
قانون برنامه ششم توسعه را در کنار آنها ابالغ نمی کند؟ آیا 
ابالغ برنامه ششم توسعه کار سختی است یا الزم نیست 

که این قانون ابالغ شود؟
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: جای تاســف 
اســت که نمایندگان مجلس تاکنون درباره ابالغ نشدن 
برنامه ششم کوتاه آمده اند؛ در حالی که اگر این اتفاق در 

مجلس های قبلی می افتاد، نمایندگان غوغا می کردند.

رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
به اظهارنظر درباره تقسیمات کشوری و نحوه اجرای آن 
پرداخت و گفت: نکته مهم این است که باید بررسی کرد 
انگیزه افراد از طرح تقسیمات کشوری چیست که یکی 
از این مباحث کمبود اختیارات در برخی مناطق است که 
تصور می کنند در صورت تبدیل شدن به استان اختیارات 

بیشتری خواهند داشت.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی بر همین 
اساس تصریح کرد: از ســوی دیگر اعتبارات مناطق به 
خوبی توزیع نمی شود و همین مسائل به برخی بحث های 
جغرافیایی، فرهنگــی، و قومیتی نیز دامــن می زند و 

مطالبات را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: اگر مسئوالن برای تفویض اختیار بیشتر به 
مسئوالن شهرستان ها و نواحی تالش کنند تا صرفا در 
سطوح کالن برای شهرستان های کوچک تصمیم گیری 
نشــده و اعتبارات را به گونــه ای توزیــع کنند که هر 
شهرســتان بتوانند به اعتبارات خود دسترسی داشته 
باشد، قطعا مطالبات تقسیمات کشــوری کاهش پیدا 

می کند.

حاجی بابايی:

آیین نامه های اجرایی برنامه ششم 
در دولت تدوین نشده است

عضو کمیسیون صنايع مجلس مطرح کرد:

 کاهش مطالبات تقسیمات کشوری 
با افزایش اختیار شهروندان

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

دستگیری بانوی ایرانی در 
استرالیا نقض حقوق بشر است

تابش:

تغییر نظام سیاسي کشور نیازمند 
موافقت رهبری است

خانه ملت: حشــمت ا... فالحت پیشه، عضو کمیسیون 
امنیت ملی مجلس در خصوص دســتگیری خانم نگار 
قدسی کنی در اســترالیا به دلیل نقض قوانین تجاری 
آمریکا، اظهار داشت:دستگیری وی نقض صریح حقوق 
بشر است. زیرا به واسطه باردار بودن و شرایط خاصی که 
در آن قرار دارد حتی اگر قوانین تجاری آمریکا را نیز نقض 

کرده باشد، نباید چنین رفتاری با او انجام شود.
وی افزود: ماهیــت این نوع اتهامــات از نظر جمهوری 
اســالمی ایران قابل قبول نیســت و حتی اگر این اتهام 
وارد باشد برای عملی که جنبه کیفری ندارد، نباید یک 
زن باردار را بازداشــت کنند. نگار قدسی کنی، شهروند 
ایرانی مقیم استرالیا به اتهام نقض قوانین تجاری ایاالت 
متحده، از ۱۶ ژوئن ۲0۱7 از سوی مقامات قضائی استرالیا 
بازداشت شده است. این بانوی ایرانی هنگام دستگیری 
باردار بوده و هم اکنون ماه های پایانی بارداری را با شرایط 

نامساعد داخل زندان و سوء تغذیه می گذراند.
مقام های استرالیایی تقاضاهای مکرر جمهوری اسالمی 
ایران برای بهبود شــرایط نگهداری او را نادیده گرفته و 
اخیرا دادگاه رسیدگی کننده تقاضای آزادی وی با قرار 

وثیقه را رد کرده است.

محمدرضا تابش، نماینده مردم یزد در مجلس در گفت و 
گو با سایت خبرفوري درباره احتمال ارائه پیشنهاد برخي 
از نمایندگان به مقام معظم رهبري بــراي تغییر نظام 
سیاسي کشور اظهار کرد: تغییر نظام سیاسي کشور از 
موضوعات مهمي بوده اســت که  طي چند سال اخیر و 
به خصوص بعد از بیانات مقام معظم رهبري در سال ۹0 
از سوي برخی سیاسیون مطرح شده و مباحث مختلفی 
درباره آن ارائه شده،  اما تاکنون نتیجه نهایي در باب این 

موضوع مشخص نشده است.
 وي افزود: بدون شک براي تغییر رویه اداره یک کشور از 
یک نظام سیاسي به یک رویکرد دیگر کارهاي مطالعاتي 
دقیقي باید صورت گیرد از این رو بــه طورحتم تنها با 
اســتناد به یک یا چند اظهارنظر نمي تــوان درباره این 

موضوع صحبت کرد.
تابش خاطرنشان کرد: برای تغییر در نظام سیاسی کشور 
ما باید در قانون اساسی نیز بازنگری را انجام و تغییراتی را 
ارائه دهیم روندی که بدون شک زمانبر و طوالنی است از 
این رو باید با اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر مطالعات دقیق 
اقدامات الزم را در این راستا در صورت موافقت رهبری 

انجام دهیم.

يادداشت

تسلیم شدن شمار انبوهی از داعشی ها 
در »الحویجه«

عکس روز 

بین الملل

اقدام جديد کره شمالی علیه همسايه؛

تصاحب مجتمع صنعتی 
مشترک با کره جنوبی 

ایسنا : رسانه های کره شمالی روز )جمعه( گزارش دادند 
این کشور فعالیت برخی کارخانه های سرمایه گذاری شده 
از سوی کره جنوبی در مجتمع صنعتی کائسونگ را بعد از 

خروج کره جنوبی از این مجتمع آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانســه؛ ماه فوریه سال گذشته 
میالدی کره جنوبــی فعالیت هایــش در این مجتمع 
صنعتی را به حال تعلیق درآورده و گفت پولی که پیونگ 
یانگ از این پروژه مشترک به دست می آورد صرف برنامه 

سالح های هسته ای خود می کند.
انجمن مشترک ۱۲0 شرکت کره جنوبی فعال در این 
مجتمع اعالم کردند که ارزش دارایی های به جا مانده در 

آنجا حدود ۶۶3 میلیون دالر است.
رسانه های کره شــمالی تایید کردند که کارخانه های 
مشــترک در این مجتمــع همچنان فعال هســتند و 
تاسیســاتی که از ســوی کره جنوبی رها شدند دیگر 

دارایی های آنها محسوب نمی شود.

 اطالعات محرمانه آمریکا
 روی هوا رفت

باشگاه خبرنگاران: هکرهای روس از نرم افزار ضدویروس 
شرکت کاسپرسکی برای سرقت اطالعات فوق محرمانه 
یک پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا، استفاده کرده اند.

وال استریت ژورنال روز پنج شنبه در گزارشی اعالم کرد 
هکرهای روس از نرم افزار »ضد بدافزار« شرکت روسی 
کاسپرسکی برای ســرقت اطالعات فوق محرمانه یک 
پیمانکار آژانس منیت ملی آمریکا )ان.اس.ای( استفاده 

کرده اند.
در اتفاقی کــه به نظر می تواند ســومین درز اطالعاتی 
یک پیمانــکار آژانس امنیت ملی آمریــکا ظرف چهار 
سال گذشته باشد، هکرهای روســیه در سال ۲0۱5 با 
نفوذ به شــبکه های رایانه ای این سازمان، موفق شدند 
اطالعاتی در رابطــه با چگونگی نفوذ ســازمان امنیت 
ملی آمریکا به شــبکه های رایانه ای دیگر کشــورها و 
 همچنین نحوه محافظت از خود در برابر چنین حمالتی

 به دست آوردند.
دولت آمریــکا اخیرا به کلیــه ادارات و ســازمان های 
زیرمجموعه خود دستور داد از نرم افزارهای ضد ویروس 
تولید شرکت کاسپرسکی مســتقر در مسکو استفاده 

نکنند.

فارس: »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا در نشست با فرماندهان ارشد 
نظامی کشورش، نحوه تقابل با فعالیت های منطقه ای ایران و برجام را به بحث 
و بررسی گذاشت.ترامپ پیش از شروع نشست، در برابر خبرنگاران، ضمن 
تکرار ادعاهای پیشین در خصوص جمهوری اسالمی ایران گفت:»نباید اجازه 
دهیم که ایران به سالح هسته ای دست پیدا کند؛ ایران عالوه بر حمایت از 
تروریســم، خشــونت، خونریزی و هرج و مرج را در خاورمیانه گسترش 
می دهد.«وی در ادامه به عزم خود برای بر هم زدن توافق هسته ای پرداخت 
و در تالش برای ارائه دلیل برای این اقدام احتمالی گفت: »به همین خاطر 
است که تهاجمات مستمر ایران و جاه طلبی های هسته ای این رژیم، باید 
متوقف شود؛ آنها به روح توافق هسته ای پایبند نبوده اند و ما در این نشست 

)در خصوص نحوه مقابله با ایران( بحث خواهیم کرد.«
ترامپ در پاسخ به سواالت متعدد خبرنگاران در خصوص فرجام برجام گفت: 

»به زودی خبرهایی درباره ایران خواهید شنید.«

ترامپ: 

به زودی خبرهایی درباره 
ایران خواهید شنید 

پایگاه هافینگتون پست عربی در یادداشــتی با تشریح ابعاد اولین سفر 
پادشاه عربستان به مسکو رییس جمهور روســیه را برنده بزرگ تر این 
سفر دانست و گفت مســکو هرگز راضی به دوری از ایران نمی شود. در 
این یادداشت آمده است: سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در مقام 
اولین شاه سعودی از چهارشنبه شب در رأس هیئتی بالغ بر هزار نفر در 
سفری رسمی به مسکو ســفر کرده؛ این در حالی است که روابط بین دو 
کشور در طول قریب به یک قرن گذشته با تنش همراه بوده است. ریاض 
هم بارها این سفر را که مسکو بی صبرانه انتظارش را می کشید به تعویق 

انداخته بود.
»آنا بورچوسکیا«، یک پژوهشگر سیاست های روسیه در قبال خاورمیانه 
در »موسسه واشنگتن برای سیاســت خاور نزدیک«، تحقیقی را درباره 
سفر پادشاه عربستان به مسکو نوشته و نتیجه  گیری می کند که پوتین 

بزرگ ترین برنده این سفر است.

»ملک سلمان« نتوانست 
پوتین را برای دوری از 

ایران متقاعد کند

کافه سیاست

ظريف در حاشیه مراسم تشییع طالبانی؛

ایران اشتباهات راهبردی برخی را به 
حساب مردم»کرد« نمی گذارد

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در حاشیه مراسم تشییع 
مرحوم جالل طالبانی، رییس جمهور پیشین عراق در گفت وگویی 
بار دیگر بر حفظ وحدت ملــی و تمامیت ارضی عراق تاکید و اظهار 
کرد: جمهوری اسالمی ایران دوست همیشگی مردم عراق از جمله 
کردهای این کشــور است و اشــتباهات راهبردی برخی افراد را به 

حساب مردم کرد عراقی نمی گذارد.
وی ابراز امیدواری کرد که همه در کردستان عراق به راه »مام  جالل« 

که سمبل وحدت و تمامیت ارضی عراق بود بازگردند.
ظریف زنده یاد جالل طالبانی را دوســت ایران و مبارزی خستگی 
ناپذیر علیه دیکتاتوری صدام حسین و کسی که همواره برای وحدت 
و تمامیت ارضی عراق مجاهدت نمود یاد کرد و نام و یاد وی را گرامی 
داشت.محمد جواد ظریف که صبح روز جمعه در رأس یک هیئت 
عالیرتبه جهت شــرکت در مراســم تدفین جالل طالبانی رییس 
جمهور پیشین عراق، تهران را به مقصد عراق ترک کرده بود، وارد 
سلیمانیه شد و مورد استقبال نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم 
کردستان عراق قرار گرفت.  جالل طالبانی از سال ۲005 تا ۲0۱۴ 

رییس جمهور عراق بود.

جهانگیری: 

امیدوارم دستگیری برادرم 
سوءاستفاده سیاسی نباشد

معاون اول رییس جمهوری در واکنش به خبر دستگیری برادرش 
»مهدی جهانگیری«که در فضای مجازی منتشر شده با بیان اینکه 
اطالع دقیقی از دلیل و چگونگی دستگیری وی ندارد در عین حال 

گفت: امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: 
اطالع دقیقی از دلیل، چگونگی دســتگیری، اتهام، ضابط و شاکی 

برادرم ندارم؛  البته وی هیچگونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد.
وی افزود: مســئله قابل پیش بینی بود و باید صبــر کرد. امیدوارم 
سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون 

برای همه یکسان اجرا شود.
امروز در برخی ســایت ها و فضای مجازی از دســتگیری مهدی 

جهانگیری، برادر معاون اول خبر داده شده بود.

فردا برگزار می شود؛

همایش »آیت ا... هاشمی و دفاع 
مقدس« با سخنرانی ناطق نوری و ظریف

همایش ملی »آیت ا... هاشــمی رفســنجانی و هشــت سال دفاع 
مقدس«، با سخنرانی علی اکبر ناطق نوری و محمدجواد ظریف از 

سوی انجمن اندیشه و قلم برگزار می شود.
به گزارش مهر؛ همایش یک روزه »آیت ا... هاشــمی رفســنجانی و 
هشت سال دفاع مقدس«، از سوی انجمن اندیشه و قلم و با همکاری 
کتابخانه ملی جمهوری اســالمی ایران، فردا از ساعت ۱3 تا ۱۹ در 

تاالر قلم کتابخانه ملی برگزار می شود.
سخنران افتتاحیه این همایش حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری، 
خواهد بود. از دیگر سخنرانان و میهمانان این همایش نیز محمدجواد 
ظریف وزیر امورخارجه، محمد فروزنده، محسن هاشمی، حسین 
عالیی، علیرضا معیری، فریدون وردی نــژاد، امیر ترابی پور و علی 

شیرعلی نیا خواهند بود.
کتابخانه ملی در بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی 

قرار دارد و حضور کلیه عالقه مندان در این همایش آزاد است.

توضیحی در مورد محدودیت های 
جدید برای رییس دولت اصالحات

نماینده مردم اردکان به ادعای برخی رسانه ها درباره تکذیب ایجاد 
محدودیت های جدید برای رییس دولت اصالحات، پاسخ داد.

به گزارش ایســنا، محمدرضا تابش  در این باره گفت: خوشحالیم 
در مقابل حساسیت و فشــار افکار عمومی؛ »منبع آگاه!« به دروغ 
مجبور شــد اعمال محدودیت های جدید را تکذیب کند و یا آن را 

به شورایعالی امنیت ملی نسبت دهد که باز هم مطلب کذبی است.
وی افزود: شاید هم کار افراد خودســری بود که با تذکر مسئوالن 
مافوق منصف و نکته سنج، خواســته اند رفع مشکل کنند و تعجب 
از برخی رسانه های  وابســته به بعضی نهاد های تبلیغی و انقالبی 
 که بــدون بررســی الزم، صحبت خالف »یــک منبــع اگاه!« را

 منتشر می کنند.
نماینده مردم اردکان در مجلــس در پایان اظهار کــرد: از اصالح 
رویه ها استقبال می کنیم ولی اگر بیش از این اصرار بر قلب و کتمان  
مطالب و جعل خبرهای غیرواقعی برای تبرئه برخوردهای زشــت 
یا احیانا خودســرانه در مقابل افکار عمومی باشــد، برخالف   میل  
باطنی و ســعه صدر و صبوری  که رییس دولت اصالحات در قبال 
این برخوردها و حرکات دارند و تاکنون نخواســته اند با دامن  زدن 
به آنها، هزینه ای برای نظام ایجاد کنند، مجبوریم اطالع رســانی و 
توضیحات مورد انتظار مردم را که صاحبان اصلی این انقالب هستند 
و پیوسته به شخصیت های کم نظیر و راســتین و خدوم این نظام 
 عشق می ورزند و این اعتماد را در عمل به اثبات رسانیده اند، ارائه و

 بیان کنیم.

»حفاظت از کشور آمریکا در برابر  سعید نريمانی
تروریسـت«؛ ایـن عمـده تریـن 
بهانه ترامپ برای قوانیـن مهاجرتی بود.دونالـد ترامپ، رییس 
جمهـور آمریکا،پس از رسـیدن به مسـند قـدرت بـه اقدامات 
شگفت آوری دسـت زد؛ اقداماتی که صدای اعتراض جهانیان 
را درآورد. وی در ابتـدا اقدام به سـاخت دیواری در مرز کشـور 
مکزیک کرد؛ پـس از  آن در اقدامی زورگویانـه مهاجرت اتباع 
چند کشـور مسـلمان از جملـه ایـران را به خـاک آمریـکا لغو 
کـرد؛ به این بهانـه که ورود تروریسـت هـا و حامیان آنهـا را به 
آمریـکا محدود سـاخته و جان شـهروندان آمریکایـی را حفظ 
کنـد. ترامپ پـس از ایـن بـه برخـی از کشـورهای خاورمیانه 
سفر کرد؛ کشـورهایی که اغلب با ایران دشـمنی داشتند. وی 
به عربسـتان رفـت و سـران عربـی را بـا هدایای جنگـی خود 
خوشـحال کرد.پـس از آن دوسـت قدیمـی آمریـکا یعنـی 
اسـراییل پذیـرای ترامـپ شـد؛ جایی کـه دو دشـمن قدیمی 
ایران پیمان های دشـمنی را علیه کشـور ما تازه کردند.ترامپ 
مسـت قدرت بود و سـر جنگ داشـت.آتش جنگ در سـوریه 
شـعله ور تر شـد. در طرف دیگر رییـس جمهور جدیـد آمریکا 
بارهـا برجام را فاقـد اعتبـار خواند و بر شـدت تحریـم ها علیه 
ایران افزود. قلـدری های ترامپ بـه همین جا ختم نشـد؛ وی 
بارهـا نسـبت به لغـو برجـام تهدیـد کـرد و رییـس جمهوری 
پیشـین آمریکا را برای این قرارداد مورد شـماتت قـرار داد.در 
حالی که کشـورهای اروپایی نسـبت به اقدامات ترامپ به وی 

هشـدار می دادند،رییـس جمهور آمریـکا خـود را درگیر نبرد 
لفظی با کشـوری مخـوف کرد. کره شـمالی کشـوری منحصر 
بـه فرد اسـت کـه ایـن روزهـا درگیـر جنگ لفظـی بـا ترامپ 
شـده؛ نمایش قـدرت آمریکا در مناطق شـرق آسـیا با پاسـخ 
کوبنده سـران کره شـمالی همراه شـد. آزمایش هـای متعدد 
موشـکی کره شـمالی، موجی از نگرانی برای همسـایگان این 

کشور و البته مردم آمریکا به همراه داشت.
سـخنرانی مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، از  جدیدتریـن 
شـاهکار هـای ترامـپ بود.طبـق معمـول عمـده سـخنان 
ترامـپ دربـاره ایـران بود؛سـخنانی کـه دیگـر بـرای 
مـردم تکـراری مـی نمود.ترامـپ بـاز هـم وعـده مبـارزه 
را  تروریسـت  پشـتیبان  کشـورهای  و  تروریسـت  بـا 
 مـی داد و کشـور خـود را مصـون از حملـه تروریسـتی

می دانسـت.در حالی که ترامـپ در فکر رجز خوانـی برای کره 
شـمالی و ایجـاد آشـوب در خاورمیانـه بـود، بروز یـک حادثه 
تیراندازی کشـور آمریـکا را دچـار بهت و حیـرت کرد.حوادث 
تیرانـدازی در این کشـور موضوع عجیبی نیسـت؛ زیـرا مردم 
کامـال آزاد آمریکا قـادر به حمـل اسـلحه هسـتند.تیر اندازی 
در یـک کنسـرت موسـیقی در الس وگاس آمریـکا بیـش از 
50 قربانـی گرفـت. ایـن تیرانـدازی مـرگ بـار تریـن حادثـه 
تیر اندازی تاریـخ آمریکا به حسـاب می آید.در حالـی مقامات 
آمریـکا بـه دنبـال علـت هـای حادثـه بودند،داعش با انتشـار 
بیانیه ای مسـئولیت این حادثه را بر عهـده گرفت.نکته جالب 

توجـه در ایـن حادثه نحـوه اقدام تروریسـت هاسـت.ضارب با 
خیال راحـت در طبقـه 3۲ هتلی جای گرفتـه و دیوانـه وار به 
سـوی مردم آتـش مـی گشـاید.گویا اقدامـات تروریسـتی در 
آمریـکا بـرای تروریسـت ها بـه سـاده ترین شـکل انجـام می 
شـود.این اقدام تروریسـتی برای آمریکا و دونالد ترامپ بسـیار 
شـوک آور اسـت.ترامپ کـه همـه فکـر و ذکـر خـود را صرف 
تهدید ایـران و کره شـمالی کرده اسـت ،به شـکلی غافلگیرانه 
در برابـر یـک حادثـه در خاک کشـور خود قـرار گرفته اسـت.
حادثـه الس وگاس این پرسـش هـا را بـرای مخالفـان ترامپ 
ایجـاد مـی کنـد کـه نتیجـه اقدامـات مهاجرتـی ترامـپ چه 
شـد؟آن همه تهدید و ژسـت های مبارزه با داعـش چه نتیجه 
ای داشـت؟بعد از رجزخوانـی های متعدد ترامـپ  چگونه پای 
تروریسـت هـای داعش باز هـم به آمریکا رسـید؟ همدسـتان 
پیشـین آمریـکا کـه روزگاری دسـت پـرورده مقامـات ایـن 
کشـور بوده اند امروزه بـه دشـمنان خطرناکی بدل شـده اند.
تـاوان ایـن دشـمنی و پـرورش تروریسـت را باید چه کسـانی 
بپردازند؟مشخص اسـت.مردم بی گناه کشـورهای مختلف از 
جملـه خود مـردم آمریکا.مـی توان گفـت که مقامـات آمریکا 
در جدیـد تریـن حملـه تروریسـتی در ایـن کشـور باز هـم از 
نیروهای خودی ضربـه خوردند.گروهک القاعده،صدام و اینک 
داعش همه دوسـتان و دسـت پروده هـای آمریکا بـوده اند که 
پس از رسـیدن بـه قـدرت علیه ایـن کشـور و مردمـش اقدام 
کرده اند.حـال ترامپ با چالشـی دشـوار روبه رو اسـت.چالش 

ادامـه تهدیـد هـا و تحریم ها 
علیـه ایـران و جنـگ لفظی با 
کره شـمالی و یا آرام سـاختن 
اوضـاع درون کشـور. جنـاب 
ترامـپ! مـا هم بـرای کشـته 
شـدگان شـما دعـا می کنیـم 
بـه  می گوییـم  بـه شـما  و 
جـای پرداختـن بـه مسـائل 
در  دخالـت  و  خاورمیانـه 
کشـورهای آسـیایی نگاهـی 
خـود  کشـور  قوانیـن   بـه 

بیفکنید.
مـردم ایـران در هـر فشـار و 
مشـکالت خیالی از نظر شـما 
کـه باشـند آنقـدر در امنیـت 
هسـتند که نگـران تیراندازی 
ناگهانـی در یـک روز عـادی 

نباشـند.
آقـای پرزیدنت!ادامـه گسـتاخی ها و سـخنان جنـگ طلبانه 
شـما علیـه کشـور تـا دنـدان مسـلح کـره شـمالی مـی تواند 
فاجعه ای را برای مـردم آمریکا و حتی دیگر مـردم جهان رقم 

بزند کـه قابـل توصیـف نخواهـد بود.

ترامپ و مبارزه با تروریست!

آزمايش های 
متعدد موشکی 

کره شمالی، موجی 
از نگرانی برای 

همسايگان اين 
کشور و البته مردم 

آمريکا به همراه 
داشت
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کافه اقتصاد

۵۰درصدسهامعدالتازمردمپسگرفتهمیشود
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: اگر مشمولین مابقی سهام خود تا یک میلیون 
 تومان را نپردازنــد، تنها به اندازه همان میزان کنونی ســهام خود، ســود دریافت 

می کنند.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان 
اصفهان عنوان کرد:

پیش بینی برداشت ۶۳۰۰ تن 
گردو از باغات استان اصفهان

مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی اســتان اصفهان با 
پیش بینی برداشت ۶۳۰۰ تن گردو از باغات استان، گفت: 
برداشت گردو از سطح بیش از سه هزار هکتار باغات بارور 

گردو در استان از اواسط شهریورماه آغاز شده است.
احمدرضا رییس زاده در ارتباط با برداشت محصول گردو 
از باغات استان، اظهار داشت: برداشت گردو از سطح سه 
هزار و ۲۰۳ هکتار باغات بارور گردو در اســتان از اواسط 

شهریورماه آغاز شده و تا اواسط مهرماه ادامه دارد.
رییــس زاده با بیان اینکــه پیش بینی می شــود میزان 
برداشت گردو استان در ســال ۹۶ به شش هزار و ۳۰۰ 
تن برسد، اضافه کرد: ســطح کل باغات گردوی استان 
سه هزار و ۸۲۹ هکتار است که ۶۲۶ هکتار آن در مرحله 
قبل از باردهی قرار دارد.وی خشکســالی و کمبود آب را 
از مهم ترین عوامل محدودیت توســعه و عملکرد باغات 
گردوی استان اصفهان در سال ۹۶ برشمرد و افزود: بیشتر 
باغات گردوی استان در شهرســتان های فریدون شهر، 
لنجان، سمیرم، خوانسار، کاشان، تیران وکرون، دهاقان، 

شهرضا و شاهین شهر واقع شده است.

تحقق عدالت اجتماعی با 
اجرای مالیات بر ارزش افزوده

مالیات برارزش افزوده عالوه بر ایجــاد درآمد از طریق 
فروش کاال و ارائه خدمات، یــک ابزار برای توزیع درآمد 
اســت که می تواند عالوه بر از بین بــردن نابرابری های 
درآمدی در اقتصاد ، موجب تحقق عدالت اقتصادی شود.

مالیات  بر ارزش افزوده عموما از اهداف درآمدی، توزیعی، 
تثبیتی و تخصیصی برخوردار اســت کــه در این بین 
اهداف توزیعی ، از آن جهت که مالیات از صاحبان درآمد 
گرفته شده و در جهت رفع فقر ، کاهش فاصله طبقاتی، 
کاهش تراکم ثروت ، تامین نیاز های اساسی برای همه 
و شفاف ســازی معامالت اقتصادی در زمینه بســط و 

گسترش عدالت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از راه وصول مالیات بر 
ارزش افزوده، ســبب تقویت بنیه مالی دولت برای ارائه 
خدمات بیشتر به جامعه می شــود که در این بین بهره 
طبقات کم درآمد از این خدمات بیشــتر شده و امکان 
توزیع مجدد درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه نیز به 
صورت مطلوبی فراهم می شود و این خود یکی از راه های 

رسیدن به عدالت اقتصادی است.

اولین جلسه ارائه نتایج مطالعات »تعیین حقابه های کشاورزی طوماری 
و غیر طوماری بخش آبخور حوضه زاینده رود« با حضور کمیته ۱۵ نفره 
با هدف ارائه نتایج مطالعات تعیین حق آبه های کشاورزی طوماری و غیر 
طوماری بخش آبخور حوضه زاینده رود در محل صنف کشاورزان استان 

اصفهان برگزار شد.
بر اســاس مصوبات شــورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است مقادیر 

حقابه های کشاورزی و شرب و صنعت حوضه زاینده رود تعیین کند.
همچنین تعیین مقادیر حقابه های کشاورزی طوماری و غیر طوماری 
نیز بر عهده وزرات نیرو است، بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته این 
جلسات در هفته های آتی در جمع کشاورزان استان، مسئوالن استانی 
و دستگاه های ذی ربط ادامه می یابد تا شرایط توزیع آب در بخش آبخور 

حوضه زاینده رود براساس مقادیر حقابه ها فراهم شود.

جلسه ارائه نتایج مطالعات 
تعیین حقابه های کشاورزی 

حوضه زاینده رود 

سکه تمام بهار آزادی
12،120،000 ریال)طرح جدید(

6،500،000 ریالنیم سکه

۳,700,000 ریالربع سکه

2,480,000 ریالسکه یک گرمی

1،211،740 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر با 
کاهش شــدید قیمت نقدی مرغ زنده از ۵۸۰۰ به ۴۳۰۰ تومان، زلزله ای 
بین تولیدکنندگان اصفهان افتاده است، گفت: سلب اختیار از تشکل های 
مرغداری  سبب اصلی نوسانات قیمت مرغ در بازار است.بهرام پاکزاد با بیان 
اینکه مرغداری ها با نبود اختیارات الزم نمی توانند برای تولیدات برنامه ریزی 
داشته باشند و نوسانات قیمت را به ضرر تولید و مصرف کننده دانست و افزود: 
برخی از اختیارات مرغداری ها زیرنظر جهادکشاورزی و بخشی دیگر در دست 
سازمان صنعت و معدن است که باید این سازمان ها ابزارها و اختیارهای الزم را 
به تشکل های مرغداری  بدهند.پاکزاد اظهار داشت: با کاهش شدید نرخ مرغ 
زنده اکنون مرغداران گوشتی استان اصفهان هم ضررهای هنگفتی را متحمل 
شده و با افزایش ۳ هزار تومانی قیمت جوجه یکروزه نه تنها تولیدکنندگان 

سودی کسب نکرده اند بلکه ضررهای سنگینی را دچار شده اند.

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان :

مرغ زنده ۱۵۰۰ تومان 
ارزان شد

محور توربین ســولزر شــماره یک مرکز انتقال نفت شهید 
ملک باغملک)شــماره ۳ مارون- اصفهان( با تالش کارکنان 
 واحد مکانیک منطقه اصفهان منطقه تعمیر، احیا و در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
رییــس واحــد مکانیــک شــرکت خطــوط لولــه نفت 
اصفهان با بیــان اینکه محــور توربین ســولزر مرکز انتقال 

نفت شــهید ملک منطقه اصفهان احیا شــد، گفت: محور 
 توربین فــوق به علــت کارکــرد ۱۳۵ هزار ســاعت دچار

  آســیب دیدگی  در تیغه های ردیف اول تا ششــم شده بود 
که با تالش مهندســان ایــن واحد و جایگزینــی تیغه های 
محورهای غیرقابل استفاده، بازســازی و مورد استفاده قرار 

گرفت.

علیرضا مرادپــور تصریح کرد: نصب تیغه هــای ردیف های 
یک الی شــش با محاســبه و ردیف چینی کــه در باالنس 
بودن محور تاثیر بســزایی دارد، انجام شــد و می توان گفت 
 عمال یک محور از رده خارج را دوباره به مــدار بهره برداری 

برگرداندیم.
وی بیان کرد: این عملیات اجرایی در ۱۵ روز و ۲۸۰ نفر ساعت 

کار انجام شده است.
احســان ناظم در این رابطه گفت: همزمان با عملیات تعمیر 
محوردر مرکز منطقه، تعمیرات اساسی توربین نیز توسط تیم 

دیگری از همکاران مکانیک در مرکز انتقال نفت مارون ســه 
آغاز شد که این پروژه به مدت ۳۵ روز و صرف حدود ۶۰۰ نفر 

ساعت کار با موفقیت به اتمام رسید.
مســئول پروژه تعمیرات اساســی توربیــن ادامــه داد: با 
تــالش و همــت کارشناســان این واحــد و با اســتفاده از 
دانش بومــی و اســتفاده از برخی قطعات ســاخت داخل و 
 اســتانداردهای موجــود تعمیر اساســی توربین ســولزر
  S7 ۱۰ مگاواتی با موفقیت انجام شد و در مدار بهره برداری 

قرار گرفت.

رییس واحد مکانیک شرکت خطوط لوله نفت اصفهان:

محور مرکز انتقال نفت شهید ملک منطقه اصفهان احیا شد

به گزارش ایسنا؛رســول جهانگیری در جلسه مرکز تحقیق 
و توسعه اتاق اصناف مرکز اســتان، اظهار کرد: حضور هیئت 
رییســه جدید اتاق اصناف با زمان تغییر و تحــوالت بازار و 
شیوه های کسب و کار مقارن شده اســت. وی رویکرد اصلی 
کمیته تحقیق و توسعه در شرایط موجود را مطالعه دقیق روی 
بازار و کسب و کارهای نوین در اصناف عنوان کرد و گفت: از 
کمیته تحقیق و توسعه خواستار پیگیری مجدانه و عملیاتی 

طرح های مطرح شده در این جلسه هستیم.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان خاطرنشــان کرد: 
اتحادیه امالک با حدود۶هزار عضو برای آغاز مسیرهای جدید 
اعالم آمادگی می کند. وی با اشاره به اینکه کسب وکارهای 
خطی در آینده نزدیک از عرصه بازار خارج می شوند، گفت: 
اصناف نباید در مقابل این تغییرات مقاومت کنند بلکه باید با 

آن همراه شده و از آن بهره ببرند.
معاون صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیزدر این جلسه 
اظهار کرد: خوشحالیم مطالباتی که در دوره های گذشته در 
جلسات مطرح شــده بود امروز در اتاق اصناف به مرحله اجرا 
نزدیک می شــوند.محمد مجیری ادامه داد: در حال حاضر 
ضرورت حرکت از سمت اصناف سنتی به سمت اصناف مدرن 
به شدت احساس می شود، بازار امروز نیازمند درک نیازهای 

مشتری و ارائه خدمات متناسب با نیاز آنان است.

وی با بیان اینکه  سال ۹۶ و ۹7 اوج کسب و کارهای نوین در 
اصناف راشاهد خواهیم بود، خاطرنشــان کرد: ماه ها قبل در 
جلسات متعدد از موج ورود کســب و کارهای جدید به بازار 
اصناف خبر داده بودیم. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان اظهارکرد: سرعت اتحادیه ها برای همسو شدن 
با این جریان کند اســت و اگر نتوانند خود را با این تغییرات 
همسو کنند از قطار توســعه باز می مانند و در جریان رقابت 
حذف خواهند شد. وی با بیان اینکه در جلسات متعددی لزوم 
تشکیل واحد تحقیق و توسعه در اصناف را متذکر شده بودیم، 
خاطرنشــان کرد: تشــکیل واحد تحقیق و توسعه و انتخاب 

بهترین افراد برای این کمیته را به فال نیک می گیریم.
حفاظت از کسب و کارهای صنفی با تصمیم گیری   

صحیح
رییس اداره امور اصناف استان اصفهان نیز در این جلسه اظهار 
کرد: صنف مانند یک موجود زنده است و تولد، رشد و زوال را 
طی می کند. اسماعیل نادری ادامه داد: اگر اصناف تصمیم های 
مناسب را درزمان خوب نگیرند به  شدت آسیب می بینند. وی 
با بیان اینکه مرکز تحقیق و توسعه یک ساختار مناسب برای 
اخذ تصمیم های مناسب در شرایط موجود است، خاطرنشان 
کرد: اتحادیه های صنفی باید خودشان را با شرایط روز وفق 
دهند ، اتحادیه ها باید از صدور پروانه کسب های کاغذی عبور 

کرده و متناســب با نیازهای روز جامعه خدماتشان را تغییر 
دهند. رییس اداره اموراصناف استان اصفهان خواستار خارج 
شدن اصناف از پوسته سنتی خود شد و گفت: همه اتحادیه ها 
باید واحد تحقیق و توســعه خود را راه اندازی کنند و در این 
واحدها از جوانان با استعداد و کارشناسان معتبر استفاده کنند.
نادری همچنین داشــتن برنامه مدون و تقویم اجرایی برای 
ایجاد تغییرات در اصناف را الزامی دانســت و افزود: باید در 
ابتدا اصنافی که بازارشان بیشــتر در معرض خطر قرار دارد 
را شناسایی کرد و آنها را در اولویت رسیدگی و به روزرسانی 

قرار داد.
شگفت آفرینی تخصص اصناف در بستر تجارت 

الکترونیک
رییس مرکز تحقیق وتوسعه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان 
نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برنامه های این 
مرکز اظهار کــرد: تصمیم گیری به موقع ســازمان و درایت 

ریاســت اتاق در این برهه 
حســاس منجر بــه ایجاد 
مرکزی برای تصمیم سازی 

برای آینده اصناف شد.
روح ا... چلونگــر ادامه داد: 
در این مرکــز افراد صاحب 
نظری از بدنــه اصناف گرد 
هم آمده اند تا مســیر تغییر 
و تحول در اصناف را هموار 
کننــد. وی با بیــان اینکه 
قطعــا ورود جــدی و قوی 
اصناف به مبحث کســب و 
کار الکترونیک بازی برد برد 
برای تولید کننده و مصرف 
کننده اســت، خاطرنشان 
کرد: تخصص و تجربه اصناف 
در بستر تجارت الکترونیک 
نتایج شگفت آوری خواهد 

داشت. رییس کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف مرکز استان 
اصفهان افزود: سیاست گذاری صحیح سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و واگذاری تصمیم گیری برای اصناف به خودشان از 
یکسو و تمایل برای تغییر در بدنه اصناف از سوی دیگر باعث 

توسعه پایدار اصناف خواهد شد. 
چلونگر ادامه داد: بنا بر دستور ریاست اتاق اصناف مرکز تحقیق 
و توسعه به سرعت کار اجرایی در زمینه توسعه کسب و کارهای 
الکترونیک در اصناف را با اولویت اتحادیه های در معرض تغییر 

و تحول آغاز خواهد کرد.

واکنش

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرد:

دور زدن بانک ها از قانون و کاهش نرخ 
سود با کوتاهی نظارت بانک مرکزی

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر اکنون بانک ها به 
سودی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای آنها مصوب کرده 

عمل نمی کنند، به دلیل کوتاهی بانک مرکزی است.
ســید ناصر موســوی الرگانی با تاکید بــر اینکه برخــی بانک ها 
دستورالعمل کاهش نرخ سودها را دور می زنند، اظهار داشت:  طبق 
آماری که به  دست  آورده ایم برخی بانک ها خالف دستورالعمل بانک 
مرکزی و شــورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ ســودها اقدام 
کرده اند و آن را اجرا نمی کنند.وی با بیــان اینکه برخی بانک ها در 
پیچ و خم های اداری دســتورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
سودهای ســپرده ها را دور می زنند، افزود: بعضی از بانک ها توجهی 
به دستورالعمل های قانونی ندارند و به مصوبات تمکین نمی کنند. 
وی تصریح کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی برای رونق تولید و اشتغال است، 
اما برخی بانک ها ظاهرا با آن مخالفند و نمی خواهند این مصوبات اجرا 
شود. موسوی الرگانی درباره راهکارهای ممانعت از اقدام بانک ها در 
دور زدن قانون جدید مربوط به کاهش نرخ ســود بانکی، گفت: این 

وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند.

در جلسه مرکز تحقیق و توسعه اتاق اصناف اصفهان مطرح شد؛

آغازتعاملسازندهاصنافباکسبوکارهاینوین

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان گفت: کسب وکارهای خطی در آینده نزدیک از عرصه بازار خارج می شوند 
و اصناف نباید در مقابل این تغییرات مقاومت کنند، بلکه باید با آن همراه شده و از آن بهره ببرند.

بازار

 قیمت انواع گوشی موبایل
 مناسب عکاسی

گوشی موبايل 
بلک بری مدل 

DTEK50 STH100-2

 9.590.000
ریال

گوشی موبايل 
هوآوی مدل 

Y7 Prime

 7.100.000
ریال

گوشي موبايل 
سوني مدل 

Xperia L1

 6.970.000
ریال

همه اتحادیه ها 
باید واحد تحقیق 

و توسعه خود را 
راه اندازی کنند و 
در این واحدها از 

جوانان با استعداد 
و کارشناسان 

معتبر استفاده 
کنند

سرپرست مدیریت بانک کشــاورزی در استان اصفهان در 
مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان با فاطمه کاویانی

اشاره به اینکه سیستم بانکی همیشه با دو چالش روبه رو است گفت: از یک سو بر اساس 
فرهنگی که در سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم سپرده گزاران به دنبال سود بیشتر 
هستند و به طبع آن بانک ها ناگزیر هستند تا منابع گران قیمت را جذب کند و از سوی 
دیگر در بحث اقتصاد مقاومتی توسعه و اشتغال الزاما بانک ها باید منابع مالی را برای 
عوامل تولید تزریق کنند .مرتضی افشاری با بیان اینکه منابع ارزان قیمت باید نیازهای 
واحدهای تولیدی را تامین کند تصریح کرد: این موضوع در جهت کاهش قیمت تمام 
شده محصوالت این واحدهای تولیدی صورت می گیرد تا باعث ایجاد رونق شود. این در 
شرایطی است که با اقدام موثر وزیر اقتصاد، تثبیت نرخ سود سپرده راه حل برون رفت از 
این چالش خواهد بود تا سیستم بانکی بتواندتوسعه اقتصادی پایدار که حاصل فعالیت 
هزاران پروژه اقتصادی مالی بازرگانی صنعتی و کشاورزی است را مهیا کند. وی تاکید 
کرد: عملکرد بانک کشاورزی در ۴ سال گذشته گویای این مطلب است که تغییرات 
عظیمی صورت گرفته و بانک کشاورزی سهم منابع خود از سیستم بانکی کشور را 
افزایش داده و با ارتباطات و تعامالت گسترده با سازمان های دیگر شرایط را در جهت 
احیای راه تولید و خروج از رکود در جهت توسعه اقتصادی فراهم کرده است.در ادامه 
معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه نقش سرمایه 
را به عنوان یک ابزار کلیدی در توسعه اقتصادی به خصوص در توسعه اقتصادی نمی توان 
نادیده گرفت گفت: با وجود تمام تنگناهای موجود بانک کشــاورزی نقش بارزی را 
برعهده داشته که در صورت ایجاد خأل در این روند قطعا در حرکت به سمت توسعه 

کمی و کیفی و پایدار دچار مشکل خواهیم شد.
صفی در ادامه افزود: در سال های اخیر بخش کشــاورزی با رویکرد جدید در بحث 
تامین امنیت غذایی، توسعه پایدار، استفاده بهینه از محصوالت با افزایش بهره وری 

نقش بانک کشاورزی را نمی توان نادیده گرفت این در حالی است که در حال حاضر 
۱۲ مجموعه وابسته در بخش کشاورزی وجود دارد .مدیر سابق شعب بانک کشاورزی 
استان اصفهان در این آیین، استان اصفهان را جزو استان های برخوردار قلمداد کرد و 
گفت: از ۲ و نیم سال پیش در بدو  ورود به اصفهان ۳ هدف عمده را پیگیری کردیم که 

می توان به ساپورت سرمایه گذاران در طرح های عظیم و اساسی کشور ، عملیاتی 
کردن شاخص های عملیاتی بانک کشاورزی در استان و تاثیر مثبت در بهبود وضعیت 
معیشت کارکنان این بانک اشاره داشته باشیم که تا حدود زیادی به این اهداف دست 
یافته ایم. فریدون بهبهانی تاکید کرد: با تمام مشکالت اقتصادی موجود در کشور طی 
این مدت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش کشاورزی در استان پرداخت شده 
و کسب رتبه اول در پرداخت تسهیالت در میان تمام استان ها و همچنین در وصول 
مطالبات و ریسک اعتباری کارهای بزرگی صورت گرفته است. وی ادامه داد: در سال 
۹۵ ریسک اعتباری استان را به عدد ۳ رساندیم که برای استان با داشتن ۱۴۳شعبه 
کار بسیار بزرگی بوده ؛  این در شرایطی است که در ۲ سال گذشته مانده حساب این 
بانک ۲۰ هزار میلیارد بوده که این رقم تا پایان ســال ۹۵ به ۴۳ هزار میلیارد رسید ؛ 
همچنین با ارتقای درجه 7۰ شعبه این بانک در استان توانستیم گامی موثر در جهت 
ارتقای وضع معیشت کارکنان برداریم.عضو هیئت مدیره بانک کشاورزي با بیان اینکه 
استان اصفهان تربیت کننده مدیران برجسته است عنوان کرد: ۸۵ تا ۹۰ درصد تامین 
مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما توسط نظام بانکی انجام می شود این همان 
موضوعی است که از آن تحت عنوان بانک محور بودن اقتصاد کشور یاد می شود و به 
طبع آن بیشترین میزان حرف و حدیث حول محور نظام بانکی خواهد بود، اما در سایر 

کشورها بازارهای سرمایه هم نقش پررنگی در اقتصاد دارند .
روح اهلل خدارحمي در پایان گفت: در طرح مهم بنگاه های کوچک و متوسط سیستم 
بانکی رشد اقتصادی کشور بعد از سال ها رکود و تحریم به رقم خیره کننده 7 درصد 

رسیده که حاصل کار نظام بانکی کشور بوده است.

عضو هیئت مدیره بانک کشاورزي  :

نظام بانکی تامین مالی 9۰درصد از فعالیت های اقتصادی کشور را به عهده دارد
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آگهي مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي هیات حل اختالف مستقر دراداره ثبت  اسناد و امالک اردستان 

250/ 7 آراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند  از تاریخ 
انتشار اولین آگهی  ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اردستان تسلیم نمایند، در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت اردســتان 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نمایدضمنًا  صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رای شماره 139660302032000037مورخ 96/03/27 آقای محسن حاجی حسینی گزستانی فرزند 
امراله ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از روستای بابا احمد تحت پالک 79 اصلی سفلی 

واقع در بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 158/68 متر مربع مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/07/30

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان-عصاری   شماره م/الف263
مزایده

7/142 شماره آگهی: 139603902004000125 شــماره پرونده: 139504002004000593 مزایده 
اموال غیر منقول )اسناد رهنی( آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9501887 ششدانگ اعیانی 
یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شــمال غربی طبقه دو دارای پالک شماره 5 فرعی از 2575 اصلی 
مجزی شده از هفت فرعی از اصلی مذکور به مساحت 79/98 مترمربع که از این مقدار 4/40 مترمربع آن 
تراس مسقف میباشد بانضمام ششدانگ انباری قطعه ســوم تفکیکی به مساحت 2/65 مترمربع واقع در 
طبقه همکف با حق العبور از پارکینگ قطعه 4 بانضمام ششدانگ پارکینگ قطعه دو تفکیکی به مساحت 
10 مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از سایر مشاعات و مشترکات واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان خیابان شریف واقفی کوچه شــهید رحمانی کوچه منصوری بن بست مقبل کدپستی 
8153937198 که ســند مالکیت آن در صفحه 146 دفتر 371 امالک به شماره ثبتی 70911 و با شماره 
چاپی 955752 ب 93 ثبت و صادر شده است با حدود: شــمااًل اول به طول چهار متر و هشتاد صدم متر 
دیواری است به فضای پالک 2265 دوم در سه قسمت که قســمت اول شرقی و سوم غربی به طولهای 
95 سانتیمتر و 1/90 متر و 97 ســانتیمتر پنجره و دیواری است به نورگیر مشاعی سوم به طول 3/67 متر 
دیواری است به فضای پالک 2265 شــرقًا: اول به طول 3/14 متر دیواریست اشتراکی با آپارتمان شش 
فرعی دوم دو قسمت که قسمت اول جنوبی است به طولهای 3/15 متر و 3/32 متر درب و دیواری است 
به راه پله سوم در دو قسمت که قسمت اول جنوبی به طولهای 1/03 متر و 6/05 متر دیواریست اشتراکی 
با آپارتمان طبقه دوم شماره 2575 اولیه جنوباً: در سه قسمت که قسمت دوم پخی شکل است به طولهای 
3/30 متر و 1/50 متر و 35 سانتیمتر دیوار کوتاه تراس و پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی غرباً: 
به طول 11/38 متر دیواریست به فضای پالک 2565 فرعی حقوق ارتفاقی: دو عدد داکت کولر هر یک به 
ابعاد 0/35 *0/55 مترمربع محاط در این آپارتمان می باشد. حدود انباری: شمااًل بطول 2 متر دیواریست 
اشتراکی با انباری قطعه 4 تفکیکی شرقًا بطول 1/33 متر درب و دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگ 
جنوبا بطول 2 متر دیواریست اشتراکی با انباری قطعه 2 تفکیکی غرباً بطول 1/33 متر دیواریست اشتراکی 
با آپارتمان یک فرعی. حدود پارکینگ: شــمااًل: به طول دو متر خط مســتقیم مفروض است به محوطه 
مشاعی پارکینگ شرقاً: به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مذکور جنوباً: به طول دو متر 
خط مستقیم مفروض است به محوطه مذکور غربًا: به طول 5 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه 
مذکور حقوق له و علیه هر یک طبق قانون تملک آپارتمانها می باشد. که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق یک واحد آپارتمانی دو خوابه واقع در طبقه دوم ساختمان مسکونی )سرکان(، مساحت مفید آپارتمان 
79/98 مترمربع، دارای انباری و پارکینگ، اسکلت ســاختمان بتنی با سقف تیرچه بلوک و نمای آجری، 
کف سرامیک، آشپزخانه با کابینت ام دی اف، دیوارها کاغذ دیواری با قدمت بنای باالی 5 سال، مجهز به 
آسانسور، دارای اشتراکات برق مستقل و گاز و آب و فاضالب مشترک می باشد ملکی آقای محسن یزدان 
پناهی ثبت گردیده است که طبق سند رهنی شماره 4354-94/12/10 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 289 اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 96/8/9 در 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول سمت چپ به مزایده 
گذاراده می شود. مزایده از مبلغ پایه 2/056/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی 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 ضمناً این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
96/7/15 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 
بابت پرونده کالســه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده 
مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 

و امالک سپرده نماید. م الف: 21103  اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

7/91 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 2 فرعی 7007 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای علی ربیعی سمسوری فرزند عباس در جریان ثبت است و رای 

شماره 1396302027003045 مورخه 1396/03/21 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/08/15 روز دوشــنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام 
و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نمایــد در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه 
تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:20765 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/95 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه شماره پالک 255 فرعی از31 اصلی واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای احمد خداداده فرزند علی در جریان ثبت است و رای شماره 
139560302027011656 مورخه 1395/09/18 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی 
نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/08/14 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:20769 هادیزاده رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
احضار متهم

7/252 شماره ابالغیه: 9610100354804161 شماره پرونده: 9609980366100311 شماره بایگانی 
شعبه: 960267 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان در پرونده کالسه 960267 برای آقای 
علی حیدری فرزند عربعلی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسیدگی به موضوع به این شعبه واقع در اصفهان- 
خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و وقت رسیدگی آن 1396/08/17 
و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م الف:21653 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

) 122 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشتی
تحدید حدود اختصاصی

7/253 شــماره صادره: 1396/04/421543 - 1396/7/11 چون تمامی ششدانگ یک درب باغ پالک 
شماره 1002 فرعی از 71 اصلی واقع در سرشک بخش 9 ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
معصومه سلیمانی سرشکی فرزند ابراهیم و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1396/08/15 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: 328  عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
تحدید حدود اختصاصی

7/254 شماره صادره: 1396/04/421365 - 1396/7/11 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
معروف کل کاظم تقی تقریبا سه قفیز  پالک شماره 82 فرعی از 8 اصلی واقع در مزرعه دهباجه کوی علیاء 
بخش 9 ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا طیالبی فرزند محمد حسن و غیره در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/08/14 ساعت 
9 صبح در محل شــروع 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: 325  عمرانی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
اجراییه

7/234 شماره اجراییه963423633200093 شماره پرونده 9509983633200114 شماره بایگانی شعبه: 
950117 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شــماره دادنامه 9509973633201116 محکوم 
علیهم: 1- اعظم کریمی ف رضا به نشــانی خمینی شهر خ17شــهریور 4راه نبوت کوچه افتادگان پ6. 
2- مریم کریمی ف محمد علی به نشانی خمینی شهر خ مدرس محله رضویه کوی میرداماد 3- نسرین 
رحیمی ف حسین به نشانی شاهین شهر خ نظامی فرعی 9 شرقی پ35 .محکومند به پرداخت تضامنی 

مبلغ 23/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/265/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 846/000 
ریال بابت حق الوکاله و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ95/2 در حق محکوم له پست بانک اصفهان با 
مدیریت آقای بهزاد امیریان به نشانی اصفهان خ محتشم کاشانی نبش بن بست کیوان با وکالت علیرضا 
مرادی ف بهرام به نشانی اصفهان خ فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه سوم واحد11کدپستی 
8164996737 . محکوم علیهم محکوم است به پرداخت مبلغ 1/175/000 ریال نیم عشر دولتی 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 پرداخت 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 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 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 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 سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 

5113 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر
اخطار اجرایی

7/251 شــماره: 1190/95 به موجب رای شــماره 478 تاریخ 96/4/24 حوزه 2 شــورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- عبداله عباسی ف رجب علی2-  رحمت 
عباسی هر دو به نشانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت وجه چک ها به شماره 114089 الی 114100 
عهده بانک صادرات به مبلغ 8/400/000 ریال در حق محکوم له سعید کبیر ف قدرت اله به نشانی خمینی 
شهر فرمانداری خمینی شــهرو محکوم علیه ردیف اول عبداله عباسی محکوم است به پرداخت وجه دو 
فقره چک به شماره های 116612 و116613 عهده بانک صادرات مجموعًا به مبلغ 1/200/000 ریال و 
محکوم علیه ردیف دوم رحمت عباسی محکوم است به پرداخت دو فقره چک به شماره های 116959 و 
116989 عهده بانک صادرات جمعا مبلغ 2/400/000 ریال و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 120/000 
ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان پرداخت درحق محکوم له به انضمام 
پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنا در اجرای حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد.. 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 

م الف:5119 شعبه 2 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
ابالغ رای

7/238 شماره دادنامه: 9609973636200391 شماره پرونده: 9609983634900191 شماره بایگانی 
شــعبه: 960085 متهم: آقای علیرضا جباری موجانی فرزند فتح اله به نشانی مجهول المکان. اتهام ها: 
1- نگهداری یک پایپ. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای علیرضا جباری فرزند فتح اله دائر بر نگهداری یک 
عدد پایپ، نظر به گزارش مرجع انتظامی و کشف آلت استعمال از متهم در حین بازرسی بدنی بزه انتسابی 
محرز است به استناد ماده 20 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت ماده 148 قانون آئین دادرسی 
کیفری ضمن حکم به معدوم کردن وسیله استعمال، مشارالیه را به پرداخت مبلغ 500/000 ریال جزای 
نقدی محکوم می گردد. این رای غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

است. م الف: 5130 شعبه اول دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خمینی شهر
ابالغ رای

7/239 کالســه پرونده: 96-109 حل 1 شــماره دادنامه: 641-96/7/10 مرجع رسیدگی: شورای حل 
اختالف حوزه 1 خمینی شهر به نشانی: خیابان پاسداران مجتمع شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: 
عباس کاوه فرزند جواد به نشانی اصفهان خمینی شــهر خ مهدیه کوچه مجاهد پ 17 خوانده: حمیدرضا 
انیسیان فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان. موضوع: مطالبه. شورا با بررسی جامع محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دادخواست آقای عباس کاوه 
علیه آقای حمیدرضا انیسیان فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 419453-94/9/20 بانک ملی و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه شورا نظر به شرح دادخواست 
تقدیمی و مستندات ارائه شده و وجود اصل مستندات در ید خواهان که داللت بر وجود دین علیه خوانده 
و اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده و نسبت به 
مستندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198-

515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و 2/375/000 ریال هزینه  دادرسی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
چک تا زمان پرداخت اصل دین محکوم می نماید. این رای غیابی محسوب است و پس از ابالغ به مدت 20 
روز قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر می باشد. م الف: 5136 شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک(
اخطار اجرایی

7/241 شماره: 96 /100حل 3 به موجب رای شماره 31 تاریخ 96/3/29 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه امید شیرانی فرزند حسین به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/300/000 
بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/1/16 لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت نیم عشر دولتی. رای صادره غیابی است . مشخصات محکوم له : عباس کاوه فرزند جواد به 
نشانی اصفهان- خ جی - خ مهدیه - کوی مجاهد پ17. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5134 شعبه 3 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
 اجراییه

7/149 شماره اجراییه: 9610420350500163  شماره پرونده: 9509980350500071 شماره بایگانی 
شــعبه: 950073 بموجب شــماره دادنامه غیابی مربوطه 9509970350501268 محکوم علیه: بیژن 
صالحی فرزند علی محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 120/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت 4/220/000 ریال هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از مورخ 1395/1/30 لغایت زمان اجرا در حق محکوم له: غالمرضا ایران پور مبارکه فرزند عباسعلی 
به نشانی استان اصفهان شهرستان مبارکه مبارکه خ شهید بهشتی صوتی تصویری حمید با وکالت محمد 
چراغی فرزند قنبر به نشانی استان اصفهان شهرســتان مبارکه مبارکه خیابان امام بعد از سه راه بهداری 
طبقه فوقانی عکاسی نگاه )رئیسی( پالک 85471-84816 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق محکوم له 
و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت . رعایت تبصره 2 م 306 ق ا د م 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 پرداخت 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 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 اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص 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 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 نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
 )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 20664 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7/171 شماره: 233/95-96/6/12 به موجب رای شــماره 313 تاریخ 95/12/16 حوزه 47 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه بهزاد مستاجران گورتانی فرزند اصغر 
به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/760/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخ 95/9/30 لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حمید خلیلی فرزند رمضانعلی به نشانی اصفهان خ شیخ طوسی غربی 
کوی مالکی بن بست رحمانی پ 6 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:20624 شعبه 47 حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )مجتمع شماره سه( 
ابالغ

7/263 شماره ابالغنامه: 9610106793301032 شماره پرونده: 9609986793300454 شماره بایگانی 
شعبه: 960467 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: عبدالهادی غانمی فرزند احمد کدملی 1829616722 
به نشانی مجهول المکان. تاریخ حضور: 1396/08/13 شنبه ساعت 8:30 محل حضور: اصفهان خیابان 
سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57. در خصوص دعوی 
زهره سعیدی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر شوید. توجه: پس از 
دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 
در موارد محدود و استثناء انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و 
ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام ننماید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی 
به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.  م الف:21623 شــعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان )مجتمع شماره یک(

تاالرهنر؛	میزبان	نمایش	اسب	ها		
محمدرضارهبــری، مدیرتاالر هنراصفهــان، از اجرای تئاتری با مضمون عاشــورایی، با نام 
»اسب ها« به کارگردانی محسن عرب زاده از ۱۲مهر تا ۱۲ آبان ماه بجز روزهای شنبه از ساعت 

۱9:30 در تاالرهنر اصفهان خبر داد.

گریم دهه پنجاهی بازیگر ایرانی
گریم جالب و متفاوت آرش مجیــدی را در کار جدیدش ببینید؛ 
فیلمی که با توجه به گریم می توان حدس زد داستان آن مربوط به 

سال های دهه پنجاه است.

اینستاگردی

تازه های نشر

الهام مهران فر،۳۴شعر خود را منتشر 
کرد

3۴ شعر در قالب شعر نو از 
سروده های الهام مهران فر 
به تازگی منتشــر و روانه 
بازار کتاب شده است. الهام 
مهران فر، اسفند ۱3۶۷در 
اصفهان متولد شد. در سال 
۱3۸۲ یکی از برگزیدگان 
همایش شــعر آموزش و 

پرورش بود که برای گذراندن یک دوره آموزشی یکساله در زمینه 
شعر زیر نظر آقای محمد مستقیمی)راهی( انتخاب شد. هم زمان 
با یادگیری قواعد شعر، داستان نویســی را نیز آموخت و به داستان 
های اساطیری و قصه های کتاب مقدس عالقه مند شد. همچنین 
در ســازمان جوانان و انجمن های ادبی مانند مرکز ادبی قلمستان 
اصفهان به فعالیت پرداخت. الهام مهران فر مــی گوید: تعدادی از 
اشــعارش را با الهام از نگارگری و معماری اصفهان بخصوص محله 
جلفا و کلیسای وانک سروده است. مجموعه شعر سال های کبیسه 
نتیجه تالش ۱0ساله او در زمینه مطالعه و یادگیری متون اساطیری، 
کتاب مقدس، تاریخ هنر و ادبیات ایران و جهان است. او همچنین 
فارغ التحصیل انجمن ســینمای جوانان اصفهان بوده و در ساخت 
تعدادی فیلم کوتاه همکاری داشته است. مجموعه سال های کبیسه 
با قیمت هفت هزار تومان در اصفهان توزیع شده و به زودی در تهران 

نیز توزیع خواهد شد.

چهره ها

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

 شورای شهر، حامی فرهنگ 
و تمدن است

در حاشــیه برگزاری همایش 
»یافته های باســتان شناسی 
محوطــه اســترک« کــه در 
کتابخانه مرکزی شــهرداری 
اصفهــان برگزار شــد، رییس 
کمیســیون فرهنگی شورای 
شــهر اصفهان گفــت: قطعا 
همایش یافته های باســتان شناسی محوطه استرک،  می 
تواند در شــناخت فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران و اصفهان 
موثر باشد. فریده روشن افزود: موضوعات مختلفی در زمینه 
های تاریخی و فرهنگی وجود دارد که می تواند از این به بعد 
نیز برای برگزاری همایش ها مورد توجه قرار گیرد و قطعا 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان نیز می تواند در 
این راســتا حمایت هایی را درجهت شناخت هرچه بهتر 
فرهنگ و تمدن غنی اصفهان ارائه دهد. عضو شورای شهر 
اصفهان گفت: من افســوس خوردم که شرکت کنندگان 
این همایش، حتی دوستانی که در مقوله باستان شناسی 
فعالیت می کنند، تعداد قابل توجهی نبودند؛ البته شاید علت 
آن عدم تبلیغات مناسب بوده است.پیشنهاد می کنم افراد 
عالقه مند به فرهنگ و تمدن کشورمان چنین همایش هایی 

را از دست ندهند.

تا ۲۸مهرماه؛

 اجرای چند نمایش خیابانی 
را ببینید

دومین جشنواره غیر رقابتی نمایش های بیرونی از سوی 
دفتر تخصصی تئاتر سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، با اجرای چند نمایــش خیابانی، تا ۲۸ مهرماه 
)روزهای پنجشنبه و جمعه( در ســطح شهر برگزار می 
شود. »ساعت زمین« به کارگردانی پویا امامی، »وضعیت 
آخر«،»هوای پاک« و »بازیگر شو« در روزهای پنجشنبه 
وجمعه ۲0 و ۲۱ مهرماه اجرا می شوند.همچنین در تاریخ 
های ۲۷ و ۲۸ مهرماه نمایش های »آنها« به کارگردانی 
بهمن گرامی، »جنگ آبکی« به کارگردانی علیرضا آقایی 

و »بازیگرشو« به اجرا در می آیند.

جشنواره

چه مدت است که در حرفه نانوایی فعالیت دارید؟ 
از سال ۸۲ تاکنون تقریبا ۱۵ سال است که به نانوایی مشغول 
هســتم.عالوه بر علی اکبر دو برادر بزرگ تر دارم که هردو در 
محدوده پل شهرستان نانوایی نان سنگک دارند، من هم سال 
۸۲ برای آموزش به نزد برادرم رفتم و کار را یاد گرفتم اما هدفم 
برای ورود به این شــغل چیز دیگری بود. بــرای اینکه بتوانم 
هزینه مان را تهیه کنم، آمدم و این قصد را نداشتم که نانوایی 
شغل همیشگی ام باشــد اما ماندگار شدم. در ادامه به خدمت 
سربازی رفتم و بعد از بازگشت در خیابان میرزاطاهر اصفهان 
به مدت ۴ سال در یک نانوایی نان سنگک، مشغول و از سال 9۱ 

در شاهین شهر ساکن شدم.

ایده کتابخانه نیز در ادامه هدفتان برای تغییر نگرش 
مردم نسبت به حرفه نانوایی ایجاد شد؟ 

یک بنده خدایی این پیشنهاد را ارائه داد که در نانوایی بخشی 
را به کتاب اختصاص دهیم؛ هرچنــد در ذهن خودم بود ولی 
این را هم می دانســتم که ایرانی ها زیاد اهــل کتاب خواندن 
نیستند، ما هم نمی خواستیم به قول معروف برای کالِس کار 
آن را انجام بدهیم؛ می خواستیم واقعا به درد بخورد. خالصه با 
یک ام دی اف کار هماهنگ کردیم تا کتابخانه کوچکی در این 
نانوایی بســازد و حدود ۲0 جلد کتابی را که خودمان داشتیم 
در آن چیدیم و بعد مشتری ها هم خودشــان کتاب آوردند. 
تا ۵ ماه خیلی استقبال نمی شــد ولی حاال حدود ۲0 درصد 
مشتری هایمان کتاب خوان شده و کتاب ها را به امانت می برند.
مردم ایران اهل کتاب نیستند. به نظر شما قیمت کتاب 
مهم ترین عامل برای نخریدن و نخواندن کتاب است؟ 

علت اصلی این است که روی موضوع کتابخوانی فرهنگسازی 
صورت نمی گیرد. من فکر می کنم افکار مردم دنبال حاشیه ها 
و مسائل غیرضروری است و اینطور عادت کردند یا عادتشان 
داده اند. گاهی اینجا افرادی می آیند و می گویند فالن کتاب 
را یک هفته ای می توانم ببرم؟ من هم به او می گویم ببر و هر 
موقعی که خواندی بیاور و حتی دوست داشتی یکسال کتاب 
را نگه دار و هروقــت خواندی آن را بازگــردان. درواقع هنوز 
فرهنگ کتابخوانی جانیفتاده و مردم دنبال چیزهایی هستند 

که ضرورت ندارد.

مردم در صندق مهربانی نان، پول می گذارند و شما این 
پول را صرف تهیه نان سنگک برای نیازمندان می کنید؛ 

درست است؟ 
ابتدا برای پیدا کردن نیازمندان مشکل داشتیم به همین دلیل 
با دو خیریه که هردو در شاهین شــهر هستند، یکی انجمن 
خیریه بیماران خاص که در محله خودمان در نزدیکی نانوایی 

قرار دارد و یکی هم خیریه جواد االئمه در خیابان فردوســی 
هماهنگ کردیم. اول می خواستند صندوق زیر نظر خودشان 
باشــد یعنی زیر نظر خیریه ها؛ ولی ما قبول نکردیم و گفتیم 
صندوق زیرنظر مشــتریانمان و مردم است و آنها باید اعتماد 
کنند و بدانند چه خبر اســت، حتی اگر کســی بیاید من دِر 
صندوق را هم برایش باز مــی کنم تا ببیند داخل صندوق چه 

خبر است.
از این رو به خیریه ها گفتیم شــما نیازمنــدان را به نانوایی 
بفرستید یا اینکه ما به شــما نان می دهیم تا بین نیازمندان 
توزیع کنید؛ به ایــن ترتیب انجمن خیریــه بیماران خاص، 
کاغذی را با مهر و امضای خیریه بــه نیازمندان می دهد که 
به عنوان مثال روی آن نوشته شده »ســه عدد نان«. افرادی 
که این برگه را از خیریــه دریافت می کنند بــه این نانوایی 
می آیند و برگه را به ما می دهند و ما بدون اینکه مشــتری ها 
متوجه شــوند به آنها نان می دهیم. خیریه جــواد االئمه نیز 
هر روز صبح می آید و تعداد 30 تــا ۴0 نان یا هرچقدر که در 
صندوق جمع شــده و ما از عهده اش برمی آییم نان می برد و 
خودش بین نیازمندان توزیع می کند. بــه این صورت دیگر 
نیاز نیست نیازمندان به اینجا بیایند و خجالت بکشند. خدا را 
شکر که استقبال خوبی هم شده اســت و از دی ماه سال قبل 
که طرح صندوق مهربانی نان شروع شــد، تا االن حدود ۵ تا 
۶ میلیون تومان به دســت آمد که با در نظر گرفتن قیمت هر 
عدد نان ۸00 تومان فقط برای خیریه جواداالئمه هزینه شد؛ 
البته همراه با هزینه ای که به انجمــن خیریه بیماران خاص 
 اختصاص یافــت، خیلی بیش از این مبلــغ در صندوق جمع

 شده است.

نانوای خوش ذوق: 

نان	بخرید،	کتاب	بخوانید	
و	لبخند	بزنید...

»نان ســنگک برادران احمدی« نام آشــنایی اســت که شهروندان 
شاهین شهر و حتی اندکی دورتر آن را به خوبی می شناسند. مرتضی و 
علی اکبر احمدی از ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ »نان سنگکی برادران احمدی« را 
در مکانی که متعلق به مسجدالزهراست افتتاح کرده و به پخت و عرضه 
نان سنگک مشغول هستند. از جمله ویژگی های جالب توجه در نانوایی 
این برادران، نصب یک کتابخانه کوچک در گوشــه ای از مغازه بود که 
ایده درخشان و قابل توجهی ازســوی این نانوایان خوش ذوق است. 
با مرتضی احمدی، یکی از مردان تنورهای مثلثی که حاصل کارشــان 
خوشمزه ترین نان مثلثی دنیاست، گفت وگویی صورت گرفته است که 

در ادامه می خوانید.  
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ویژه 

به تازگی گلدانی هوشمند ساخته شده که به کاربر اجازه می دهد مراحل کشت 
و مراقبت از گیاه را از راه دور کنترل کند. گجت حتی می تواند در غیاب کاربر 

مسئولیت آبیاری را نیز برعهده گیرد.
به تازگی گلدانی به نام Grow Duo ساخته شده که به کاربر اجازه می دهد از 
راه دور  مراحل کشت، خاک  و دانه ها را به وسیله یک اپلیکیشن کنترل کند. 

به این ترتیب کاربران می توانند گیاهان خود را بدون نگرانی پرورش دهند.
این گجت که با قیمت ۱۹۹ دالر عرضه شده، می تواند به گیاهان آب بدهد و 
اپلیکیشن همراه آن به کاربر می گوید که چه زمان باید خود را آماده برداشت 

محصول کند.
گلدان مذکور با ابعاد ۰.۶ و عرض، ۰.۳ متر عمق و ۴۰ سانتی متر طول ساخته 
شده و حسگرهای مختلفی دارد که نور، دما ، آب و رطوبت را کنترل می کنند. 
کاربر به وسیله اپلیکیشــن  آخرین اطالعات از وضعیت گلدان و محصوالت 

خود را دریافت می کند.
جالب اینکه گلدان در نبود کاربر خود به گیاهان آب می دهد.

 این گلدان
 به گیاهان آب می دهد!

برای حفاظت از آلودگی بیمارستان؛

این پد مانع ورود میکروب ها می شود

محققان انگلیسی پد جدیدی ساخته اند که شامل سه الیه پارچه الیافی است 
و روی درهای بیمارستانی نصب می شود تا از ورود میکروب ها جلوگیری کند.
کنار درهای بیمارســتان محلول های ضدعفونی کننده دست وجود دارد. با 
این وجود درها عامل اصلی کاهش بهداشت بخش های مختلف بیمارستان 
به حســاب می آیند زیرا افراد متعددی آن را لمس می کننــد. اما به تازگی 
دستگاهی ســاخته شــده که میزان باکتری های ورودی به بیمارستان را تا 

۹۰درصد کاهش می دهد.
هنگامی که به در فشار وارد می شود، پد مذکور به نام Surfaceskins مقدار 
کمی ژل الکلی به صفحه مخصوص روی در ترشح می کند. به این ترتیب قبل 
از آنکه نفر بعدی در را لمس کند، آن را پاکسازی می کند.این پد با هزینه اندکی 
در دانشگاه لیدز انگلیس ساخته شده و در حقیقت متشکل از سه الیه جداگانه 

پارچه های الیافی است.
این الیه ها پس از ٧ روز باید تعویض شوند. تحقیقات نشان داده که این فناوری 
جدید، از روش های معمول و استفاده از درهای استاندارد بیمارستانی برای 
کاهش سطح عفونت های بیمارستانی  مانند E.coli و E.faecalis کارآمدتر 

است.

یکی از خودروســازان به تازگی با یکپارچه کردن دستیار صوتی هوشمند با 
سیستم خودروهایش، قابلیت روشــن و خاموش کردن خودرو را از راه دور 

فراهم کرده است.
آخرین قابلیت دستیار هوشمند آمازون، اتصال به یک گجت یا لوازم خانگی 

نیست بلکه می تواند خودروهای نیسان را روشن کند!
آلکسا، دســتیار هوشــمند صوتی آمازون با NissanConnect )بخش 
خدمات هوشمند شرکت نیسان( یکپارچه می شــود و بسیاری از کارهای 

ساده را فقط با یک فرمان صوتی از راه دور اجرا می کند.
این فعالیت های ساده عبارت اند از روشن یا خاموش کردن موتور خودرو، باز و 
بسته کردن قفل درهای خودرو، بوق زدن و خاموش و روشن کردن چراغ ها.
هم اکنون این قابلیت در خودروهای نیســان بــرای برخی مدل های فعلی 

ارائه شده است. 
این مدل ها عبارت اند از: نیسان آلتیما، نیسان ماکسیما، نیسان مورانو، نیسان 

پث فایندر و غیره.

علم پژوهی

دهمین نمایشگاه فناوری نانو افتتاح شد
دهمین نمایشگاه و جشنواره فناوری نانو، دیروز با حضور استاندار تهران آغاز به کار کرد. طبق 
برنامه هر ساله تعدادی طرح نوآورانه که در حد ایده بوده و نیاز به سرمایه گذاری برای تجاری سازی 

هستند در نمایشگاه حضور دارند که امسال ۲۵ طرح در معرض نمایش قرار گرفته اند.

 این خودروها با دستور صوتی 
روشن و خاموش می شوند

ناسا و الکهید مارتین، در مریخ 
ایستگاه فضایی می سازند

رقابت برای ســفر به مریخ این روزها پررنــگ تر از هر 
زمان دیگری شده و در تازه ترین اتفاق، کمپانی الکهید 
مارتین با سازمان فضایی آمریکا )ناسا( اعالم همکاری 

کرده است.
این دو نهاد در نظر دارند با همراهی هم، کمپی در مریخ 
بنا کنند که در واقع اولین ایســتگاه فضایی مستقر در 

سیاره سرخ نیز لقب خواهد گرفت.
به همین منظور قرار است که تیمی متشکل از شش نفر 
تا سال ۲۰۲۸ میالدی در مدار مریخ قرار بگیرند و مقر 
یاد شده را هم تا اوایل دهه ۲۰۳۰ میالدی برای نخستین 

گروه از انسان ها آماده کنند. 
اما این تیم شش نفری بعد از آنکه در مدار مریخ مستقر 
شدند کنترل روبات های حاضر در این سیاره را به دست 
می گیرند و حتی در برهه هایی برای انجام اکتشافات، 

عازم دو قمر آن می شوند.
در نهایت نیز آن ایســتگاه به بهشــتی برای ماموریت 
های بعدی بدل می گردد؛ یعنی فضانوردان با استفاده 
از فرودگری که در پایگاه مســتقر خواهد بود، مرتبا به 
سطح مریخ حرکت کرده و از آن باز می گردند. این قبیل 
ماموریت ها نیز در بازه های زمانی حداکثر دو هفته ای 
اتفاق خواهند افتاد و هر زمان که نیاز بود خاتمه می یابند.

ناسا و الکهید مارتین در نظر دارند ساخت این پایگاه را از 
سال ۲۰۲۱ میالدی آغاز کنند. 

برای این منظــور راکت SLS قطعات مــورد نیاز برای 
ساخت این پایگاه را به مدار زمین می فرستد و در آنجا 
این قطعات اسمبل می شوند. اما پرسش مهم در این باره 
این است که آیا الکهید مارتین و ناسا می توانند اسپیس 

اکس را در رقابت سفر به مریخ پشت سر بگذارند؟ 
همان طور که می دانید شرکت تحت سرپرستی اسپیس 
اکس اخیرا خبر داده که تا سال ۲۰۲۴ میالدی انسان را 
به مریخ انتقال می دهد که این مهلت چهارسال از بازه 
اعالم شده توسط ناســا و الکهید مارتین کمتر است. از 
طرفی برنامه های اعالم شده از سوی اسپیس اکس به 
مراتب جاه طلبانه تر به نظر مــی آیند؛ اما درنهایت این 

زمان است که همه چیز را ثابت می کند.

 آپدیت جدید اینستاگرام 
چه امکاناتی دارد؟

درج نظرسنجی در اســتوری اینســتاگرام یکی از جذاب ترین و 
جدیدترین ویژگی های این اپلیکیشن شبکه اجتماعی است که به 

آپدیت جدید آن اضافه شده است.
اضافه شدن امکان نظرسنجی در استوری اینستاگرام باعث شده 
تا کاربر بتواند با انتخاب اســتیکر Poll، نظرسنجی دلخواه خود را 
در اســتوری وارد کند. بدین ترتیب، به نظر می رسد این بخش از 

اپلیکیشن محبوب اینستاگرام، تعاملی تر از همیشه شده است.
اضافه کردن نظرسنجی، همانند درج سایر استیکرها در استوری 
است؛ تنها کافی  است برچست Poll را از قسمت Stickers انتخاب 
کرده و به قسمت مدنظر در عکس بکشــید. پس از آن، به صورت 
خودکار امکان سفارشی سازی نظرســنجی، درج سوال و نوشتن 
دو جواب را خواهید داشت. در پایان، دوســتان شما این امکان را 
خواهند داشت تا استوری شما را مشــاهده کرده و با انتخاب یکی 
از گزینه ها، در نظرسنجی شرکت کنند. شما می توانید نتایج کلی 
نظرسنجی را ببینید؛ برای انجام این کار، لیست مشاهده کنندگان 
استوری را باز کرده تا تعداد کل رای دهندگان، نام آنها و گزینه ای 

که انتخاب کرده اند را مشاهده کنید.
در آپدیــت جدید اینســتاگرام ، عــالوه بر امکان درج اســتیکر 
نظرسنجی، چند قابلیت تازه نیز اضافه شده است. ابزار قطره چکان 
یکی از این ویژگی هاســت که کاربر را قادر می سازد تا از رنگ های 
موجود در تصویر، یکی را برای متن و قلم انتخاب کند. همچنین، 
ابزاری جهت ترازکــردن متن ها و اســتیکرها به نســخه جدید 
اینستاگرام اضافه شــده که آنها را در وسط عکس تنظیم می کند. 
البته در حال حاضر تنها کاربران iOS امکان استفاده از این ویژگی 
را خواهند داشت و بنا بر اعالم رسمی، به زودی به پلتفورم اندروید 

نیز افزوده خواهد شد.
کاربران اندرویــد و آیفون می توانند از هم اکنون با دانلود نســخه 
جدید، به درج نظرسنجی در استوری اینستاگرام و استفاده از سایر 

امکانات آن بپردازند.

 دستیار هوشمند گوگل اسیستنت 
در پلی استور منتشر شد

گوگل در اقدامی غافلگیرانه تصمیم گرفته که دســتیار هوشمند 
اسیستنت خود را در پلی استور منتشر کند. مطمئنا برای افرادی 
که گوگل اسیستنت را در موبایل خود نصب نکرده اند این موضوع 
می تواند خبر خوشحال کننده ای باشد، اما متاسفانه برای افرادی 
که تاکنون از مزایای این دســتیار برخوردار بوده اند انتشار آن در 

پلی استور ویژگی جدیدی به همراه ندارد.
مثل اپلیکیشن های سامســونگ یا برنامه هایی که شرکت های 
سازنده تلفن هوشــمند در پلی استور منتشــر می کنند، گوگل 
اسیستنت هم با این هدف در فروشــگاه گوگل بارگذاری شده که 

به روز رسانی های آن سریع تر به دست کاربران برسند.
اپلیکیشن گوگل اسیستنت که به تازگی در پلی استور منتشر شده، 
چیزی بیشتر از یک میان بر برای دسترسی به این دستیار در اختیار 
صاحبان اسمارت فون های اندرویدی قرار نمی دهد؛ بنابراین اگر 
همین حاال اسیســتنت را در دیوایس تان داشــته باشید، به هیچ 

عنوان احتیاجی به این اپلیکیشن نخواهید داشت.
تنها موضوعی که گوگل در صفحه توضیحات اسیستنت به آن اشاره 
کرده، این است که اپلیکیشن روش دیگری را برای اجرای دستیار 

هوشمند در اختیار کاربران قرار می دهد، نه چیزی بیشتر.
روش دسترسی به این صورت است که با اشاره روی آیکن اپلیکیشن 
مستقیما به صفحه اسیستنت راهنمایی می شوید، هر چند هنوز 
 امکان دسترسی به آن از طریق نگه داشــتن دکمه هوم یا گفتن

Ok Google را خواهید داشت. برای دانلود گوگل اسیستنت از 
پلی استور می توانید به لینک  goo.gl/KzEbdD  مراجعه کنید.

SHAREit با ۵۰۰ میلیون بار دانلود 
در پلی استور رکورد زد

رسانه کلیک: نیم میلیارد رکورد دانلود در Play Store، موفقیت 
بزرگی است که اکنون اپلیکیشــن محبوب SHAREit توانسته 

نصیب شرکت لنوو کند.
 SHAREit ،به گزارش کلیک، به نقل از وب سایت اندروید پلیس
یکی از نام آشناترین نرم افزارهای انتقال و دریافت فایل در ویندوز، 
 lenovo است که توســط کمپانی معروف iOS مک، اندروید و

به صورت رایگان عرضه شده است.
این اپلیکیشن اکنون توانسته رکورد ۵۰۰ میلیون بار دانلود را در 
فروشگاه پلی استور از آن خود کند. شاید به نظر برسد بخشی از این 
موفقیت به این دلیل است که برنامه SHAREit به صورت پیش 
فرض روی بسیاری از دســتگاه های Lenovo نصب شده است. 
اما نمی توان به سادگی از این مســئله غافل شد که این اپلیکیشن 
خود را در دل اکثر کاربران جا کرده است، چرا که کار انتقال فایل 
بین دستگاه های مختلف را در هر سیستم عاملی به راحتی انجام 

می دهد.
SHAREit با استفاده از Wi-Fi دایرکت، امکان اشتراک گذاری 
فایل های مدنظر را به سرعت و بدون در نظر گرفتن اینکه پلتفورم 
دستگاه شــما چیســت، امکان پذیر می کند؛ ضمن آنکه محیط 

کاربری ساده و بدون ابهامی دارد.
اکنون لنوو، رســیدن SHAREit به این نقطه از رکورد دانلود را 

جشن می گیرد.

 بلک بری، موبایلی
 با باتری ٢٦ ساعته می سازد

طبق گزارش ها موبایــل جدید یک تولید کننــده قدیمی تلفن 
هوشمند، ضد آب و دارای باتری با عمر ۲۶ ساعته است.

تصاویر جدید از موبایل آتی بلک بری  منتشر شده است. این تصاویر 
نشان می دهد دستگاه جدید ویژگی های ظاهری این برند را ندارد.

در دســتگاه جدید به جــای کلیدهای فلزی، از نســخه مجازی 
استفاده می شود. همچنین دســتگاه ضدآب خواهد بود. به گفته 
 BlacBerry Motion کارشناســان، موبایل جدیــد احتمــاال
نام خواهد گرفــت. این موبایل دارای کلید خانــه بوده و برخالف 
نمونه های موجود در بازار، نمایشــگر آن دارای لبه اســت. عالوه 
 بر آن دســتگاه دارای جک هدفــون و باتری با عمر ۲۶ ســاعته

 است.

فناورانه

بازی Fading Light بیانگر داستان یک شیء مربعی 
و نورانی است که با گذشت زمان کم کم فروغ خود را از 
دســت می دهد. بنابراین بازیکن وظیفه دارد با ضربه 
زدن به صفحه لمسی اســمارت فون خود، او را حرکت 
داده و پیش از کم نور شدنش در محیطی تاریک به خط 

پایان برساند.
در Fading Light مســیرها عمومــا طوالنی بوده و 
چالش های زیادی سر راهتان وجود دارد. حتی ممکن 
اســت هنگام بازی راه را اشــتباه رفته و مجبور شوید 

برگردید. 
با این حال مگر شیء کوچک و نورانی ما تا چه میزان می 
تواند تحمل کند؟ اینجاســت که کریستال های رنگی 
وارد میدان شــده و با به دســت آوردن آنها، شخصیت 
اصلی داستان جانی دوباره می گیرد. به صورت کلی در 
بازی شاهد دو مد گوناگون هستیم. توضیحاتی که باالتر 

خواندید پیرامون بخش اول بودند؛ بنابراین به توضیحات 
مد دوم می پردازیم. همان طور که از آیکون این بخش 
)توپ فوتبال( مشخص اســت، در همان ابتدا بازی یک 
کریستال به شما داده و وظیفه دارید آن را به خط پایان 
برسانید. اگر هم دیدید با کاهش نور مواجه شدید، کافی 
است این دو شیء را به یکدیگر برخورد دهید. سادگی 
مکانیزم های گیم پلی به طراحی محیط بازی هم سرایت 
کرده است. کلمات درون بازی، آیکون ها، آبجکت ها و 
موانع، همگی به ساده ترین شکل ممکن خلق شده اند تا 
تجربه ای لذت بخش تر را برای بازیکن به ارمغان بیاورند.
برای جمع بندی حرف هایمان می خواهیم یک جمله 
کلیشــه ای را تکرار کنیم. Fading Light در جرگه 
عناوینی قرار ندارد که ساعت ها وقت خود را صرف آن 
کنید؛ بلکه اثری اســت که هنگام نیاز به اوقات فراغت 
و آرامــش در کمترین زمان به آن نیــاز دارید. پس اگر 
 Fading Light ،به دنبال ایــن نوع عناوین هســتید
 را از دســت ندهید و این بازی را با اســتفاده از لینک   

goo.gl/fqN7Hr  از کافه بازار دانلود کنید.

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ هوش سنج

اعداد ۱ تا ۹ را در نظر بگیرید. می خواهیم با این ارقام، 
۳ عدد ۳ رقمی بســازیم )از هر رقــم تنها می توانیم 
یک بار استفاده کنیم( که حاصل ضرب آنها مینیمم 

)کمینه( باشد. آیا می توانید این سه عدد را بیابید؟

  معمای شماره ٢٢۵٢

  جواب معمای شماره ٢٢۵1

معرفی بازی Fading Light ؛ 

آب را گل نکنید، نور را محو نکنید

پاسخ معمای تقسیم 
ساعت: مجموع 

هر بخش ۲۶ 
می شود.

آنا : مطالعه مغز انسان دشوار است. می توانید از مردم بپرسید 
چگونه فکر می کنند اما آنها اغلب جوابی برایش ندارند. می توانید 
مغز آنها را اسکن کنید اما استفاده از این ابزارها بی خطر نیست 

و ممکن است به مغز دیگران آسیب برسانید.
مطالعه چگونگی انجام یک کار بسیار ســاده و پیش پا افتاده 
توســط مغز، مانند تشــخیص حروف الفبا روی یک صفحه، 
برای دانشمندان پیچیده و دشوار اســت. حاال روان شناسان 
از هوش مصنوعی اســتفاده کرده اند تا نحــوه کارکرد مغز ما 
را مطالعه کنند. مارکو زورزی، روان شــناس دانشگاه پادوا در 
ایتالیا، با استفاده از شــبکه های عصبی مصنوعی نشان داده 

اســت که چگونه مغز انسان 
ارتباطــات موجود در قشــر 
بصــری را می رباید تا حروف 
الفبای نوشته شده روی یک 
تکه کاغذ را شناسایی کند. 
در ادامه مصاحبه  زورزی را با 
sciencemag می خوانید:

در حیــن مطالعه روی 
»درک حروف الفبا« چه چیزی یاد 

گرفتید؟
ابتدا مــدل را ازطریــق تصاویری از 
طبیعت مانند درخت ها و کوهستان 
آمــوزش دادیم. ســپس این دانش 
به یک دیکشــنری از تصاویر بصری 
ابتدایــی تبدیــل شــد کــه مدل 

کامپیوتــری، از این شــبکه برای 
یادگیری درباره شــکل حروف 

استفاده می کرد.
مدتی اســت که ایــده »بازیافت 

عصبی« مطرح شده است اما تا آنجایی 
کــه می دانیم ایــن اولین بار اســت که 

می توانید عملکرد مدل ها را بســنجید. در 
مواردی که مدل ها بــا عکس آموزش دیده 

بودنــد، عملکرد بهتری در تشــخیص حروف 
دیده شد. بازیافت باعث می شــود یادگیری حروف به نسبت 
شبکه هایی که از بازیافت استفاده نمی کنند، سریع تر صورت 

گیرد.
روند آموزش چگونه است؟

هوش مصنوعی از روش آموزش »غیرنظارتی« استفاده می کند. 
بعد از سپری کردن مراحل پیش آموزشی )تصاویر طبیعی(، 
شبکه عصبی را با تصاویری از حروف آموزش دادیم. هدف از این 
کار ساخت یک مدل داخلی از اطالعات برای پیدا کردن ساختار 
پنهان حروف است. این پدیده »تولیدی« نام دارد که الگوها را 
از جزء به کل تولید می کند. این شبکه مصنوعی از دانش خود 

برای تفسیر اطالعات حسی جدید استفاده می کند.
بعدها، یک الگوریتم بسیار ساده تر به آن آموزش داده می شود 
که حروف را در خروجی شبکه در کنار هم قرار می دهد. در اینجا 
از روش آموزشی »نظارتی« استفاده می شود؛ انسان درست یا 
غلط بودن مطلبی را به شبکه مصنوعی می گوید، با این حال 

بیشتر حجم کار توسط الگوریتم غیرنظارتی انجام می شود.

استفاده از یادگیری غیرنظارتی در هوش مصنوعی زیاد 
رایج نیست؛ چرا روی این روش تمرکز کرده اید؟

در یادگیری نظارتی، فرض بر این است که شما یک معلم دارید 
که جواب درست را در هر رویداد آموزشی دارد. حاال به این فکر 
کنید که روش آموزش به انســان ها چگونه است؟ یادگیری 

نظارتی روش رایجی در سیستم آموزشی انسان نیست.
یادگیری نظارتــی، رویکردی جزء به کل اســت در حالی که 
در روش غیرنظارتی یادگیری از کل به جزء اســت. اطالعات 
بازخوردی زیادی در مغز انسان وجود دارد. عالوه براین، فعالیت 
ذاتی در مغز وجود دارد که یکی از جالب ترین اکتشافات انسان 
در زمینه تصویربرداری نورونی طی ۲۰ 

سال گذشته بوده است.
این فعالیت توسط محرک حسی ایجاد نمی شود. فعالیت ذاتی 
تنها با فعال سازی نورون ها در الیه های باالیی صورت می گیرد؛ 
ســپس این فعالیت در اطراف شبکه گســترش می یابد. این 
فعالیت شکلی از »رویا دیدن« یا »شبیه سازی« است. وقتی که 
یادگیری کل به جزء با فعالیت حسی ترکیب می شود منجر به 
تفسیر اطالعات ورودی می شود؛ برای مثال، اگر بخشی از یک 
لغت نوشته شده دیده نشود یا ناخوانا باشد، خواننده می تواند 

براساس محتویات متن، جای خالی را پر کند.
یکی دیگر از مزیت های یادگیری غیرنظارتی این است که چون 
وظیفه خاصی برای دانش آموز وجود ندارد، دانش محدود به 
یک کاربرد ویژه نیســت. یادگیری یک کار جدید با استفاده 

از دانشی در سطح باال، آسان تر اســت؛ برای مثال، یادگرفتن 
معنای اعداد بعدها برای یادگیری ریاضی به کار می رود.

بخشی از شبکه شما که براساس تصاویر طبیعی آموزش 
دیده است، پاسخ بهتری به حروف واقعی می دهد تا به 
حروف ساخته شده؛ این امر بدین معناست که حروف 

واقعی به طبیعت شباهت دارند؟
بله، این یکی از توضیحات احتمالی است. نوعی تئوری وجود 
دارد مبنی بر اینکه شــکل نشــانه ها در تمامی سیستم های 
نوشتاری به دالیل فرهنگی انتخاب شده اند تا هماهنگی بهتری 

با محیط بصری ما داشته باشند.
چه چیز دیگری درباره رفتار شــناختی انســان یاد 

گرفته اید؟
می دانیم که کودکان و 
حیوانات می توانند تعداد 
اشیا را مقایسه کنند. طی 
تحقیقــات دریافتیم که 
یادگیــری غیرنظارتی با 
تصاویری که شامل تعداد 
متفاوتی از اشیا می شوند 
منجر به ایجاد حس بصری عددی در یک 
شبکه عصبی می شوند. این اولین بار بود 
که از یادگیری عمیق برای مدل ســازی 

رفتار شناختی استفاده شده است.
در شبکه عصبی، یک الگوریتم یادگیری 
وجود دارد. می تــوان تالش کرد و خط 
سیر این شبکه را روی اطالعات توسعه 
یافته انســان پیاده کرد؛ برای مثال 
آموزش خواندن را در نظر بگیرید. اگر 
یک مدل کامپیوتری داشته باشید که 
قصد دارد خوانــدن را یاد بگیرد، روش های 
آموزشی غیرمعمول، مورد استفاده در خوانش 

پریشی را نیز درک می کنید.
چه چیزهایی درباره خوانش پریشــی 

یافتید؟
دراین باره یک بحث بزرگ وجود دارد.

کمبود اصلی چیست؟ 
دانشمندان کمبودهای شــناختی، بصری و دقتی را مطالعه 
کرده اند. ایــن نظریه ها را در یک مدل کامپیوتری خوانشــی 
آزمایش کردیم. نتایج یک مطالعه نشان می دهد که اگر فرض 
بر این نباشد که خوانش پریشی در اثر بیش از یک کمبود ایجاد 
شده است، هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از طریق آن، انواع 
مختلف خوانش پریشی را در کودکان توضیح داد. در رویکرد 
ما، مدل های شخصی سازی شــده از هر فرد ساخته شده و با 
استفاده از این شبیه سازی ها نتایج تعامالت پیش بینی می شود.
آیا شبیه سازی مغز می تواند هوش مصنوعی را بهبود 

بخشد؟
به احتمال زیاد بلــه. وقتی که محدودیت هــای پایگاه های 
اطالعاتی درباره مغز و نحوه یادگیری افراد را کاهش می دهیم، 
ایده های نوینی برای کشف راه های جدید به سراغمان خواهد 

آمد.

مغز مصنوعی به کمک مغز انسان می آید
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يادداشت

پنجشنبه یک روز مانده به دومین جمعه مهر  ماه، اهالی فین کاشان، عاشقان به اهل بیت کاشان
عصمت و طهارت)ع( پس از اقامه نماز صبح در مسجد جامع 
فین، »حسین حسین گویان« به سمت مشهد اردهال حرکت 
کرده و چوب هایی را که نماد و ســمبلی از سالح های دوران 
شهادت این حضرت است باال بردند. نماز ظهر و عصر را در بین 
راه و نماز مغرب و عشا را در حرم مطهر حضرت سلطانعلی بن 
امام محمد باقر )ع( در مشــهد اردهال اقامه کرده و در طول 
مســیر مکان هایی برای اســتراحت این عزاداران در مسیر 
45کیلومتری فین تا مشــهد اردهال با تدارکات الزم مانند 

سال های گذشته در نظر گرفته شد.
مراسمسنتیمذهبیقالیشويان

مراسم سنتی مذهبی قالی شــویان توسط اهالی فین کاشان 
و خاوه اردهال همه ســاله در دومین جمعه مهرماه همزمان 
با ســالروز شــهادت حضرت ســلطانعلی بن محمدباقر)ع( 

درمشهداردهال برگزار می شود.
هر ساله اهالی فین و روستای خاوه، یکی از قالی های درون 
بنای امامزاده را بــا این عنوان که به هنگام شــهادت، پیکر 
امامــزاده را در آن پیچیــده بودند، بعد از برگزاری مراســم 

نوحه خوانی و عــزاداری درون امامــزاده، تحویل اهالی فین 
کاشان می دهند و آن را به سوی چشــمه ای می برندکه در 
حدود چندصد متری شرق امامزاده واقع است. همچنین گروه 
دیگری که هر یک چوب دستی بلندی در دست دارند، به دنبال 
گروه اول حرکت می کنند و با تکان دادن چوب دستی در هوا، 
به نبردی نمادین با قاتل امامزاده می پردازند. قالی کنار چشمه 
به زمین می آید و آب چشمه را به نشانه غسل دادن امامزاده 
بر آن می افشانند و آنگاه دوباره آن را با شور و هیجان به سوی 
بنا باز می گردانند. پیش از ورود قالی به آرامگاه، افراد چوب 
به دســت با دویدن و تکان دادن چوب ها و فریاد و شعارهای 
مهیج، نبرد با قاتل امامزاده را دنبال می کنند. رسیدن حامالن 
قالی به درگاه ورودی امامزاده و سپردن آن به اهالی روستای 
خاوه اردهال که می بایســت آن را بــه درون ببرند، همراه با 

تشریفات خاصی است.
دبیر همایش بین المللی میراث جهانی قالی شویان و توسعه 
گردشگری فرهنگی، آیینی و مذهبی در مشهد اردهال کاشان 
نیز در حاشیه این مراسم گفت: طرح خط سرخ والیت، ایده 
فرهنگی که در آینده تبدیل به یک برند ملی خواهد شد، ابتدا 
در کارگروه توسعه گردشگری استان های اصفهان، مرکزی و 

قم، مطرح و از آن استقبال شد.
وی افزود: تعریف یک مراســم ملی جدید در راستای معرفی 
پتانسیل های بالقوه مشهد اردهال، تجمع عاشقان حسینی 
همزمان با اربعین در اردهال به دلیل تشــابه نحوه شــهادت 
امامزاده ســلطانعلی بن امــام محمدباقر علیهما الســالم با 
سیدالشهدا)ع( و تعریف یک برند و نماد ملی مرتبط با شهید 
اردهال در هفتــه فرهنگی آن، از جمله اهــداف اجرای این 

طرح است.
به گفته وی، مبنای شکل گیری این ایده »حج الفقرا -زیارت 
حرم امام رضا )ع(« است که در بین شــیعیان ایرانی به ویژه 

مناطق کاشان، قم، سمنان، اراک و اصفهان مطرح می شود.
دبیر همایش بین المللی میراث جهانی قالی شــویان کاشان 
تصریح کرد: ایده »حج الفقرا -زیارت حرم امام رضا )ع(« در 
گذشته با توجه به عدم استطاعت مالی به مکه مطرح می شده 
است که اکنون نیز این ایده می تواند باتوجه به مشکالت مالی، 
امنیتی و ناتوانی جسمی در مورد زیارت کربال و رفتن به مشهد 

اردهال، به عنوان کربالی ایران مطرح شود.
به گفته حمیدی، راهبرد و اســتراتژی کلی این ایده آرزوی 
حضور در مراسم حسینی در کربال برای عاشقان آن حضرت 
که شرایط حضور در کربال را ندارند، در بارگاه سلطان علی بن 

امام محمدباقر علیهما السالم تعریف شده است.
وی اظهار داشــت: این طرح با مدیریت و برنامه ریزی انجمن 
سرخ والیت و همکاری دبیرخانه کارگروه توسعه گردشگری 
استان های اصفهان، مرکزی و قم توسط هیئت های مذهبی 
و مردم اجرا می شود. به گفته وی، ســازماندهی و نظارت بر 
طرح نیز از سوی ارگان ها و سازمان های قم، دلیجان و کاشان 

انجام خواهد شد.
شناسايی500روســتایهدفگردشگریدرسه

استانکشور
ناصــر مشــهدی زاده، دبیر کارگروه توســعه گردشــگری 
اســتان های اصفهان، قم و مرکزی، با بیان اینکه شناسایی 
ظرفیت های ناشناخته گردشگری در سه حوزه جاذبه های 
تاریخــی، فرهنگی و آیینی) میراث معنــوی یا ناملموس( و 
طبیعی مثل تاالب ها، دره ها، آبشارها،  چشمه ها و  روستاهای 
هدف گردشگری در سه استان در دستور کار قرارگرفت، گفت: 
شناسایی 5۰۰ روستا در این راســتا در سه استان اصفهان،  
مرکزی و قم انجام شد. شــایان ذکر است این مراسم توسط 
اهالی فیـن کاشان و خاوه اردهال دلیجان و نیز ده ها هزار نفر 
از سراسر کشور، هر ساله در دومین جمعه مهرماه در مشهد 
اردهال برگزار می شود و سازمان فرهنگی یونسکو این آیین 
ســنتی و مذهبی را به عنوان میراث ناملموس بشــریت در 

فهرست میراث جهانی به ثبت رسانیده است.

واحد »سالمت خانواده و جمعیت« فریدن، مقام برتر استان شد
در همایش گرامیداشت مقام سالمندان که از سوی معاونت بهداشتی و سازمان 
بهزیستی استان برگزار شد، کارشناس واحد »سالمت خانواده و جمعیت« فریدن 

حائز مقام برتر استانی شد.

چهرهها

معاونريیسجمهوروريیسسازمانمیراثفرهنگی
درکاشانخبرداد:

سهم 2/9 درصدی گردشگران 
درتولید ناخالص داخلی 

معاون رییــس جمهور و رییس ســازمان میراث  کاشان
فرهنگی در کاشان اظهار کرد: معاونت گردشگری، 
طرح شهر گردشگر را مطرح کرد که عالوه بر پرداختن به شهروندان، 
با انتخاب مختصات مطلوب به میهمانان و گردشگران نیز می پردازد.

 علی اصغر مونسان با اشــاره به اینکه در اجرای شهر گردشگر، در 
ابتدای راه انتخاب شــهرها به ویژه شــهرهای اصلی گردشگری و 
متناسب با مختصات در نظر گرفته شده هستیم، افزود: مفهوم این 
موضوع این است که تمام شهرداری ها و شهروندان خود را به سمت 

شهر گردشگر حرکت دهند.
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری، با تاکید بر اینکه ایران کشور کهن و تاریخی 
بوده و همه شهرها دارای این مختصات هستند اذعان داشت: برخی 
از این شهرها دارای فضای شهری بوده و  فرهنگ مردم آن تطبیق 

بیشتری با شهر گردشگر دارد.
 مونســان با تاکید بر تفاوت گردشــگری مذهبی بــا حالل گفت: 
گردشگری حالل صرفا برای مسلمانان نیست  و منظور از آن همان 
گردشگری و تفریح غیر گناه آلود است که در روح انسان ها ریشه 
دارد. وی، با اشاره به اینکه کشور ما المان های گردشگری حالل را 
دارد گفت: گردشگری ما مربوط به همه دنیاست که یکی از مشتریان 

جدی آن مسلمانان هستند.
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری، در خصوص هدف بلند »تحقق ۲۰ میلیون 
گردشگر در سند چشــم انداز کشــور« تصریح کرد: با بسیج همه 
امکانــات و اهمیت دولت و مجلس به بحث گردشــگری، می توان 
این رقم را محقق کرد تا ایران به جایگاه شایسته و الیق گردشگری 

خود برسد. 
مونســان با بیان اینکه مدیران در اجرای پــروژه ها نباید متکی به 
تخصیص اعتبارات دولتی باشــند چون هیچ پیشرفتی نخواهند 
داشت، گفت: تکیه بر اقتصاد مردمی همان طور که رهبر معظم نیز 

بر آن تاکید داشتند، راهگشای تمام کارهاست.
وی تصریح کرد: ما با همه فضاها، امتیــازات و مزایای آثار تاریخی 
باهویت و فضاهای ارزشمند فرهنگی و  هنری، می توانیم خلق پول 
کنیم. به گفته وی مدیری موفق است که بتواند از بخش غیر دولتی 

کمک بگیرد  و گردشگری را در شهر و منطقه خود توسعه دهد.
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، میدان رقابت در عرصه گردشگری هر کشور 
و منطقه را با توجه به مزیت های آن دانســت و افزود: مزیت کشور 
ما »بوم گردی« است. بیشتر گردشگران ما توریست های فرهنگی 
هستند که دوست دارند در فضاهای بوم گردی قرار بگیرند که باید 

در توسعه این مهم تالش کرد.
ايجاد۱۴0هزارشــغلدربخشهایگردشگریوصنايع

دستیکشور
معاون رییس جمهور، از ایجاد ساالنه ۱4۰ هزار شغل در بخش های 
گردشگری و صنایع دستی کشور خبر داد و گفت: با توجه به برنامه 
منسجمی که سازمان میراث فرهنگی دارد، این مهم حمایت دولت 
را می طلبد.  وی افــزود:  اگر دولت بتواند خواســته های حداقلی 
سازمان را  محقق کند، ایجاد ۷۰ هزار شغل در حوزه گردشگری و 
۷۰ هزار شغل در بخش صنایع دستی کشور قابل تامین است و می 

توانیم سال های بعد آن را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه در دولت دوازدهم قصد داریم سهم گردشگری را 
در تولید ناخالص داخلی کشــور افزایش دهیم، افزود: ما معتقدیم 

ظرفیت های بسیارخوبی درحوزه گردشگری کشور وجود دارد.
 معاون رییس جمهور تاکید کــرد: می توانیم بخشــی از اقتصاد 
بدون نفت را در حوزه گردشگری و صنایع دستی دنبال کنیم. وی 
همچنین با اشــاره به تاکید رییس جمهوری در حوزه گردشگری 
کشور ابراز امیدواری کرد که در دولت دوازدهم یک دوره تحول گرا 

در بخش گردشگری کشور ایجاد شود.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار 
کرد: سهم گردشگری بر اساس مزیت هایی که درکشور وجود دارد، 

محقق نشده است. 
وی یادآور شد: ساالنه حدود 5 میلیون گردشگر خارجی وارد کشور 
می شود که رقم بسیار کمی بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی 

۲.۹درصد است. 
مونســان با توجه به قدمت و تاریــخ کهن ایران، آثــار تاریخی و 
جاذبه های طبیعی منحصر به فرد کشور، معرفی و شناساندن این آثار 
را خواستار شد و تاکید کرد: استاندارد خدمات گردشگری کشور را 
باید ارتقا دهیم. به گفته وی بر اساس برنامه ای که در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسیده است باید ورود گردشگران خارجی برای 

سال ۲۰۲5 به ۲۰ میلیون نفر برسد. 
وی با بیان اینکه این هدف بلندپروازانه و سخت است، ابراز امیدواری 

کرد که این مهم محقق شود.

بامسئوالن

باغبهادران عصر پنجشنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی نشست بررسی آسیب های اجتماعی با محوریت 
تاثیر شبکه های مجازی بر سبک زندگی افراد، در مجموعه فرهنگی تفریحی شهرداری باغ بهادران 
برگزار شد. امام جمعه باغ بهادران با تاکید براینکه آگاه سازی مردم در خصوص آسیب های شبکه های مجازی، مستلزم 
اقدام و عمل مناسب است اظهار کرد: صحبت کردن در خصوص مشکالت و آسیب های اجتماعی و ارائه راهکار در این 
خصوص امری پســندیده بوده و مهم تر از آن اجرایی شــدن این 

برنامه ها در جامعه است.
حجت االسالم علیرضا فرهنگ آگاهی جامعه از آثار سوء شبکه های 
مجازی را یکی از راه های مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی 
دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به صورت 
ریشه ای و با برنامه مدون پیش رفت که این موضوع نیازمند یک 

شروع خوب است.
شهردار باغ بهادران با اشــاره به نقش موثر گروه ها و جریان های 
فرهنگ ســاز برای حل مشــکالت اجتماعی خاطرنشــان کرد: 
مسئوالن برای حل آسیب های اجتماعی، نه از منظر مسئولیت و جایگاه خود، بلکه باید به عنوان یک تکلیف عمومی 

ایفای نقش کنند.

امامجمعهباغبهادران:

کار فرهنگی نیازمند یک شروع خوب است

رییس دانشگاه آزاد اســالمی واحد دهاقان اظهار داشت: دانشگاه آزاد اســالمی بزرگ ترین دانشگاه  دهاقان
حضوری جهان اســت که در هیچ جایی از دنیا چنین عظمتی در کنار چنین کیفیتی قابل مشاهده 
نیست. سهم 5۶درصدی تحصیالت تکمیلی کشور، گواهی بر این مدعاســت که بیانگر نقش چشمگیر دانشگاه آزاد 
اسالمی در تحصیالت تکمیلی آموزش عالی کشور است. احمدرضا یلمه ها افزود: واحد دهاقان نیز با عنایت به رسالت 

دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان قطب مدیریت و جامعه شناسی استان و 
کشور و دارا بودن بیش از ۹۰ رشــته، بیش از ۱۷هزار فارغ التحصیل را 
تربیت و به کشور عزیزمان تقدیم نموده است که این مهم در سایه همدلی 
و همکاری اعضای هیئت رییسه، اعضای هیئت علمی و کارکنان دلسوز  
واحد میسر شده است. رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان اذعان 
داشــت: واحد دهاقان نیز با احداث گلخانه هوشمند محصوالت سیفی 
خارج از فصل، احداث مزرعه زعفران، برون سپاری تاالر و سلف سرویس 
واحد به بخش خصوصی، عقد قرارداد آموزشی و پژوهشی با دیگر ارگان ها 
و نهادها، تشکیل و ثبت هسته های فناور و دانش بنیان، تالش در راستای 

کسب مجوز و راه اندازی شهرک های علمی و تحقیقاتی و... تا اندازه ای توانسته است به این مهم و موفقیت هایی دست 
یابد.

ريیسدانشگاهآزاداسالمیدهاقانخبرداد:

فارغ التحصیلی ۱۷هزاردانشجو از دانشگاه آزاد واحد دهاقان

قاب روز
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مديرکلمیراثفرهنگیخبرداد:

مرمت مجموعه چهلستون 
اردستان بعد از ۵۰ سال

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث  اردستان
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان، فریدون الهیاری اظهار کرد: با توجه به 
اینکه مجموعه تاریخی چهلستون سرهنگ آباد اردستان 
در سال ۱۳55خورشیدی در فهرست آثار ملی کشور به 
ثبت رسیده اســت. وی افزود: با توجه به تخریب های 
گسترده ای که در این مجموعه منحصر به فرد تاریخی 
اتفاق افتاده، طرح مرمت آن در اواخر سال ۹5، تهیه و 
پس از تخصیــص اعتبارات الزم، عملیــات مرمت این 
مجموعه تاریخی از یک ماه گذشته آغاز شده و به سرعت 

تا پیش از آغاز فصل بارندگی به پیش می رود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان اصفهان، در زمینه عملیات مرمت کاخ چهلستون 
سرهنگ آباد تصریح کرد: عملیات مرمت این مجموعه 
تاریخی شــامل مرمت و استحکام بخشــی سازه های 
معماری و همچنین ســازه های چوبی عمارت بوده که 
پس از 5۰ ســال و با اعتباری بالغ بــر 5 میلیارد ریال 

صورت می پذیرد.

نمايندهمردمخوانساردرمجلسعنوانکرد:

ضرورت توجه به بخش های 
کمتر توسعه یافته

نماینده مردم گلپایگان و  گلپايگانوخوانسار
خوانسار در مجلس اظهار 
داشت:طرح فاضالب خوانسار ۲۰ ســال به علت عدم 
اعتبار معوق و معلق مانده بود که مشکالتی را در شهر به 
وجود آورد.علی بختیار افزود: عملیات احداث دو بانده 
شدن جاده خوانســار-دامنه ۲۰ سال برای عدم اعتبار 
معوق مانده بود و در همین مدت تصادفات زیادی اتفاق 
افتاد که منجر به کشته شدن تعداد زیادی شده است.
بختیار تاکید کرد: هدف اصلــی، اتمام پروژه های نیمه 
تمام در شهرستان های گلپایگان و خوانسار است. وی با 
بیان اینکه پروژه ها سرمایه های مردم است و نباید ۲۰ 
ســال معوق بماند، اذعان کرد: اگر در جلسات انتقادی 
دارم، برای این است که مدافع حقوق و مطالبات مردم 

هستم.
وی بیان داشــت: برای بخش های کمتر توسعه یافته 
باید توســعه متوازن داشته باشــیم. اگر ما امکانات در 

اختیارقرار ندهیم سال های متوالی معوق خواهد ماند.

دبیرکارگروهتوسعهگردشگریاستانهایاصفهان،قمومرکزیدرمشهداردهالکاشانمطرحکرد:

شناسایی500روستای هدف گردشگری در سه استان کشور

دومینجمعهمهرماهراهمگانباعنوان»مراسمسنتی،مذهبیقالیشويان«درکربالی
ايران،مشهداردهال،میشناسندکهامسالنیزاينمراسمباپانزدهممحرمالحرام،ماه

بهسوگنشستندرعزایسیدوساالرشهیداناباعبدالهالحسین)ع(،مصادفشد.

مسئول تاکســیرانی شهرداری شــهرضا گفت: طرح  ساماندهی ناوگان عمومی حمل و نقل شهری، پس از شهرضا
مطالعه جزئیات ساماندهی، اطالع رسانی از طریق شبکه های مجازی و 
تبلیغات محیطی به مالکان خودروهای دیزل درون شهری، با راهنمایی 
کارشناسان تاکسیرانی مالکان خودروهای دیزل درون شهری انجام شد. 
مهدی جاوری اظهارکرد: مالکان خودروهای دیزلی درون شــهری، در 
درگاه الکترونیک UTCMS.IR  ثبت نام کرده و تشکیل پرونده آنها در 
تاکسیرانی شهرضا انجام شد. وی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده و 
بررسی مشخصات درج شده در سایت و تطبیق با مدارک خودرو و مالک، 
ثبت نام خودرو را تایید کردیم و پروانه فعالیت برای آنها بر اساس فرم از 
پیش تعیین شده صادر شد. جاوری گفت: تاکنون مشخصات خودرویی 
و مالکیتی ۷۱۸ دستگاه خودرو دیزلی درون شهری در این طرح ثبت 

شده است.

۷۱8خودرو در طرح 
ساماندهی ناوگان 

عمومی ثبت نام کردند

دبیر شــورای هیئات مذهبی تیران و کرون، با  تیرانوکرون
اشــاره به برگزاری پنجمیــن دوره انتخابات 
سراسری شــورای هیئات مذهبی در 5 آبان ماه، اظهارکرد: داوطلبان 
هیئت های مذهبی در شهرســتان تیران و کرون برای شرکت در این 
انتخابات تا ۱5 مهر)امروز( با حضور در سازمان تبلیغات اسالمی نسبت 
به ثبت نام اقدام کنند. قربانعلی کرمی گفت: ثبت نام در پنجمین دوره 
آن از تاریخ ۱5 شهریور آغاز شده و با تمدید زمان فقط تا ۱5 مهر انجام 
خواهد شد.وی با بیان اینکه در این انتخابات 5 نفر به عنوان عضو اصلی 
و ۲ نفر علی البدل انتخاب خواهند شد، تصریح کرد: رییس هیئت های 
مذهبی قادر به ثبت نام برای حضور در شورای هیئات مذهبی شهرستان 
هســتند که باید مدرک تحصیلی دیپلم به باال داشــته باشند.کرمی 
خاطرنشان کرد: شهرســتان تیران و کرون دارای بیش از ۱۱۰ هیئت 

مذهبی بوده که حدود ۳5 هیئت، مخصوص خواهران است.

دبیرشورایهیئاتمذهبیتیرانوکرون:

ثبت نام انتخابات شورای 
هیئات مذهبی تمدید شد

زايندهرود

مراسمهفتمینروزخاکسپاریشهیدمحسنحججی_نجفآباد

مراسمبینالمللیقالیشوياندرمشهداردهال

No. 2252 | October 07,  2017  | 12 Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER mosavar.zayanderoud@gmail.com E-MAIL



ســيد طاهر نوربخش مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي جهاد کشــاورزي استان، با اشاره به 
بهره مندي ۳۳ هزار کشاورز چهارمحالي از تسهيالت اجراي سيستم آبياري نوين، اظهار داشت: توسعه 

تجهيزات آبياري نوين در باغات و اراضي کشاورزي، از مهم ترين اهداف دولت در اين استان است.

بهره مندي ۳۳ هزار کشاورز  از تسهيالت اجراي سيستم آبياري نوين
اخبار کوتاه

به گــزارش ايرنا، گودرز اميری روز چهارشــنبه در ســتاد 
هماهنگی امور اقتصادی و ســرمايه گــذاری چهارمحال و 
بختياری تاکيد کرد: با توجه به قابليت های اين اســتان در 
حوزه زمين شناختی، می توان با ثبت آن در يونسکو به عنوان 
ژئو پارک، زمينه افزايش حضور گردشگران خارجی را در اين 

استان فراهم کرد.
وی افزود: سال گذشته چهار هزار و ۷۰۰ گردشگر خارجی 
به چهارمحال و بختياری سفر داشته که با تبديل اين استان 
به ژئوپارک، وضعيت حضور گردشــگران خارجی در استان 

متحول می شود.

اميری تصريح کرد: در صورت تبديل چهارمحال و بختياری 
به ژئوپارک و ثبت آن در مناطق گردشگری بين المللی، اين 

استان به گردشگران نقاط مختلف دنيا معرفی خواهد شد.
وی يادآور شــد: وجود گنبدهای نمکی، غارها، آبشــارها، 
تونل ها و ساير جاذبه های طبيعی، زمينه تبديل اين استان 

به ژئوپارک را فراهم کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار 
چهارمحال و بختياری نيز گفت: با جذب ســرمايه گذاران 
داخلی و خارجی به منظور ســرمايه گذاری در بخش های 
مختلف استان، وضعيت اشتغال، کاهش نرخ بيکاری و رونق 

اقتصادی اين استان متحول می شود.
ســيامک ســليمانی دشــتکی تاکيد کرد: بــرای جذب 
ســرمايه گذاران بخش خصوصی، حذف بروکراسی اداری، 
پاسخ سريع به اســتعالم ها، صدور مجوزهای قانونی و ارائه 

تسهيالت الزم به آنان، بايد مورد توجه جدی قرار گيرد.
رييس ســازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختياری نيز 
گفت: تشکيل گروه کارشناســی به منظور اجرای مقدمات 
طرح توليد پوشاک در مناطق روستايی استان بايد سريع تر 

انجام شود.
حبيب ا... وفايی اظهار کرد: براســاس تفاهم نامه استقرار 
صنايع پوشاک کشور، با سرمايه گذاری ۷۲۰ ميليارد ريال 
برای يکهزار و ۵۵۰ نفر در ۲۰ روستای استان شغل مستقيم 

ايجاد خواهد شد.
وی يادآور شد: براســاس اين تفاهم نامه ۲۰ درصد سرمايه 
اجرای اين طرح در مناطق روســتايی منتخــب از طريق 
تشــکيل و راه اندازی کارگاه های روســتايی، ۳۰ درصد 
از طريق شــرکت پشــتيبان ملی و ۵۰ درصــد از طريق 

سرمايه گذاری بخش خصوصی تامين شده است.
مديرکل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاری استانداری 
چهارمحــال و بختياری نيز گفــت: اقدامــات اوليه برای 
خواهرخواندگی اين استان با آبروتزوی ايتاليا صورت گرفته 
اســت. شــراره زارعان تاکيد کرد: براســاس پيگيری های 
صورت گرفته، قرار شــده تا چهارمحال و بختياری و استان 
آبروتــزو)Abruzzo( ايتاليا در کنار دريــای مديترانه حد 

فاصل التزيو و رم با يکديگر خواهر خوانده شوند.
وی افزود: دو نفر از ســرمايه گذاران ايتاليايی پيگير بررسی 
خواهر خواندگی دو استان و حضور سرمايه گذاران ايتاليايی 

در چهارمحال و بختياری شده اند.
زارعان تصريح کرد: براســاس خواهرخواندگی چهارمحال 
و بختيــاری با آبروتــزوی ايتاليــا، می تــوان محصوالت 
 توليدی هر دو اســتان را در نمايشــگاه های مشترک ارائه

 کرد.

چهارمحال و بختياری به ژئو پارک جهانی تبديل می شود
اخبار

جمع آوری 48قلم کاالی 
بدون عالمت استاندارد

کارشناسان و بازرســان اداره کل اســتاندارد استان 
چهارمحال و بختياری، 48قلــم کاالی بدون عالمت 

استاندارد را از سطح بازار جمع آوری کردند.
مديرکل استاندارد استان چهارمحال و بختياری گفت: 
اين کاالها شامل کيک، کباب لقمه منجمد، عرق نعنا، 
دوغ، شامپوبدن، ترشی سير، محافظ الکترونيکی، اجاق 
گاز، کاشی سراميکی، چای، رب گوجه، شيرآالت و...

طی سه ماهه دوم سال جاری در سطح بازار شناسايی 
شده است.

عبدا... نظری با بيان اينکه بر اســاس قوانين و مقررات 
سازمان ملی استاندارد ايران، توزيع و فروش کاالهای 
مشمول مقررات استاندارد اجباری با کيفيت پايين تر 
از استاندارد و يا بدون نشان استاندارد ممنوع است، از 
توزيع کنندگان و فروشندگان اين نوع کاالها خواست 

به نشان استاندارد توجه کنند.
وی با قدردانــی از همکاری و همراهی مــردم، از آنها 
خواست در صورت مشــاهده کاالهای فاقد استاندارد، 
در کوتاه ترين زمان ممکن کارشناسان و بازرسان اداره 
کل استاندارد اســتان را مطلع کنند تا ضمن بازرسی، 
 اين نوع کاالها را از مراکــز عرضه و فروش جمع آوری 

کنند.

نمایشگاه صنایع دستی و 
سوغات در استان برپا شد

نمايشــگاه صنايــع دســتی و ســوغات درمرکــز 
نمايشــگاه های بين المللی شهرکرد مرکز چهارمحال 

و بختياری از روز پنجشنبه برپا شد.
رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختيــاری در ايــن زمينه اظهــار داشــت: در اين 
نمايشــگاه ۱۲۰ غرفه برای عرضه محصوالت دستی 
و سوغات داير شده اســت. نعيم امامی ادامه داد: اين 
 نمايشــگاه با حضور ۱۵ اســتان کشــور برگزار شده 

است.
وی ادامه داد: اين نمايشــگاه به مدت پنج روز در اين 

استان فعاليت می کند.
رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختياری ادامه داد: محصوالت دســتی شامل چرم، 
قلم کاری، محصوالت ســفالی، مينــاکاری و... در اين 
 نمايشــگاه در معرض ديد عالقه مندان قــرار گرفته 

است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: تبدیل این استان به ژئوپارک جهانی در دستور کار قرار دارد.

مدير توليد فيلم ســينمايی اســکی باز گفت: فيلم سينمايی اسکی باز 
توليد شــده در چهارمحال و بختياری در حوزه کــودک، نامزد جايزه 
آسياپاسفيک شد. در يازدهمين دوره جوايز سينمايی آسياپاسفيک فيلم 
»اسکی باز« به کارگردانی فريدون نجفی نامزد بهترين فيلم بلند جوانان 
شده است. وی با بيان اينکه فيلم اسکی باز تنها اثر سينمايی ايرانی در اين 
جشنواره است، افزود: در بخش بهترين فيلم بلند جوانان، فيلم سينمايی 
»اسکی باز« با فيلم های »دنيای بزرگ بزرگ« از ترکيه، »جاسپر جونز« 
از استراليا، »ديده و ناديده« از کشور اندونزی و »تابستان تمام شده« از 
چين رقابت می کند. به گزارش ايل نيوز به نقل از تسنيم، مدير توليد فيلم 
سينمايی اسکی باز بيان کرد: فيلم اسکی باز در حوزه کودک است که در 
آن به مفاهيم عميقی اشاره شده و يکی از آنها محيط زيست و برگزاری 

آداب و رسوم در منطقه بختياری است.

اجرای کاوش اضطراری »برنکان« روســتای ده چشمه در شهرستان 
فارســان از توابع اســتان چهارمحال و بختياری آغازشــد.به گزارش 
خبرگزاری صداوسيما مرکزچهارمحال وبختياری،معاون ميراث فرهنگی 
استان گفت: اين پروژه کاوشی با مجوز سازمان ميراث فرهنگی،صنايع 
دستی و گردشگری کشور آغاز شده است و در سه مرحله اجرا می شود.  
هادی پوربا اشــاره به اســتقرار گروه های کارشناســان و متخصصان 
باستان شناسی در اين منطقه پيش بينی کرد: با بيرون آوردن يک محوطه 
تاريخی ارزشمند ازخاک اين منطقه ، يک اکو موزه خوب در شهرستان 
فارسان، ايجاد و زمينه ساز توسعه گردشگری استان شود. وی گفت:برای 
شروع سه مرحله اين کاوش ها ۱۵۰ميليون اعتباراختصاص يافته است.

روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان، در فاصله 6۵ کيلومتری 
مرکز چهارمحال و بختياری واقع شده است.

فیلم سینمایی »اسکی باز« 
نامزد جایزه آسیا پاسفیک 

شد

اجرای کاوش اضطراری 
 »برنکان« روستای 

ده چشمه

فراخوان دوازدهمین جشنواره 
انتخاب کار آفرینان برتر سال 96

فراخوان دوازدهمين جشنواره انتخاب کار آفرينان برتر سال 96 در 
چهارمحال و بختياری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوســيمای مرکزچهارمحال وبختياری، 
رييس سازمان صنعت، معدن وتجارت اســتان گفت: صنعتگران، 
معدنکاران، تجار و توليد کنندگان مــی توانند با مراجعه به آدرس 
اينترنتــی www.karafarinanebartar.ir فرآيند ثبت نام در 

اين جشنواره را تکميل کنند.  
سيد نعيم امامی افزود: کارآفرينان تا ۲۰ مهر ماه برای نام نويسی در 

اين جشنواره مهلت دارند.
امامی گفت:ترويج فرهنگ کارآفرينی،خالقيت و نوآوری، شناسايی 
کارآفرينان و ايجاد نشاط و رقابت در فضا های کسب و کار، از مهم ترين 

اهداف برگزاری اين جشنواره است.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۱۰۰واحد مرغداری در چهارمحال و 
بختیاری گازرسانی می شود

رييس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختياری از گازرسانی ۱۰۰ واحد 
مرغداری در چهارمحال و بختياری خبر داد.

ذبيح ا... غريب با اشاره به اينکه ۱۰۰ واحد مرغداری در چهارمحال 
و بختياری گازرسانی می شود، اظهار داشــت: اين واحدها با يارانه 

اختصاصی به صورت رايگان گازرسانی می شوند.
وی عنوان کرد: با اجرای طرح گازرسانی رايگان به واحدهای توليدی 
بخش کشاورزی، شاهد افزايش توليد و کاهش مصرف سوخت های 

فسيلی خواهيم بود.
رييس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختياری تاکيد کرد: تقويت 
بخش کشاورزی در استان چهارمحال و بختياری، نقش مهمی در 

تحقق اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختياری دارد.

آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون 
تب برفکی در استان

مرحله دوم طرح واکسيناسيون تب برفکی در چهارمحال و بختياری 
آغاز شد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســيمای مرکــز چهارمحال و 
بختياری،مديرکل دامپزشکی استان گفت:با به پايان رسيدن مرحله 
رايگان واکسيناسيون عمومی تب برفکی درجمعيت دامی، اين طرح 
به منظور واکسيناســيون ۷۵هزار رأس دام استان به مدت ۲۵ روز 
اجرا شده است. دکترنجاتی باتاکيدبر اينکه دوره ايمنی واکسن تب 
مالت چهار ماهه اســت،گفت:مرحله نخست اين طرح پنج ماه قبل 
انجام شــد.نجاتی گفت:جهت اطالع از زمان دقيق واکسيناسيون 
دامداری يا روســتای خود، با ادارات دامپزشکی شهرستان تماس  
بگيريد تا در زمان مشخص شده کليه دام های  مناطق تحت پوشش، 

واکسيناسيون شوند. 
نجاتی گفت:در طرح رايگان واکسيناسيون عمومی تب برفکی که با 
توان بخش دولتی درقالب ۱۰ اکيپ واکسيناسيون درشهرستان های 
استان از ارديبهشت آغاز شــده بود،تعداد ۵9هزار و ۳۳4رأس دام 
سنگين) گاو وگوساله(و 69۷هزار و 946رأس دام سبک )گوسفند 

و بز( واکسينه شدند.
وی گفــت:در صورت بروز بيمــاری، عالوه برجداســازی دام های 
مبتال از دام های سالم، در کمترين زمان ممکن موضوع را به ادارات 

دامپزشکی شهرستان يا استان اطالع دهيد.

رشد ۱2۰ درصدی آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد استان

آزادی زندانيان جرايم غيرعمد در چهارمحال و بختياری، ۱۲۰درصد 
رشد يافته است.

مديرکل زندان ها و اقدامات تامينی وتربيتی اســتان گفت:امسال 
تاکنون۱۳۱زندانی جرايم غيرعمد آزاد شــده و به کانون خانواده 
بازگشــتند. ســيد عبدالرحمان توفيقيان افزود:زندانيان آزادشده 

8ميليارد و 9۰۰ ميليون تومان بدهی مالی، مهريه و ديه داشتند.
توفيقيان گفت: از اين ميزان، ۲8 ميليارد ريال از محل کمک های 

بالعوض ستاد ديه استان و کشور پرداخت شده است.
وی همچنين از گذشــت بيش از ۵۱ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال 
شــاکيان و پرداخت بيش از ۵۷۰ ميليون تومان تسهيالت از محل 
اعتبارات بانک ها برای آزادی اين تعداد زندانی جرايم غيرعمد خبر داد 
و با اشاره به فعاليت ويژه مددکاران و شوراهای حل اختالف زندان های 
استان در اخذ رضايت از شکات و صلح و سازش بين طرفين گفت: 
زندان ها نقش بســيار مهمی در حمايت و اصالح زندانيان دارند که 

بخش مهمی از آن توسط مددکاران زندان انجام می شود. 
هم اکنون سه زندان در شهرستان های شهرکرد، بروجن و لردگان 

وجود دارد.

46 هزار نفر از جمعیت عشایری استان 
زیر پوشش بیمه سالمت قرار دارند

مديرکل امور عشــاير چهارمحال و بختياری گفت: با اجرای طرح 
سالمت در دولت تدبير و اميد، تاکنون بيش از 46هزار نفر از عشاير 
برون و درون کوچ اين استان دفترچه بيمه سالمت دريافت کرده اند.

به گزارش ايل نيوز،يحيی حسين پور روز پنجشنبه به مناسبت روز 
ملی روستا و عشاير در جمع خبرنگاران گفت: همه خانوارهای عشاير 
در خانه های بهداشــتی روستايی محل اســتقرار، پرونده سالمت 
دارند. وی از انجام کوچ پاييزه بيش از 9۰ درصد از عشاير کوچرو در 
سال جاری خبر داد و تصريح کرد: با حضور به موقع عوامل انتظامی 
و امدادگران در ايلراه های کوچ، تاکنون مشکلی از عبور بيش از يک 

ميليون و ۵۰۰ هزار رأس دام سبک گزارش نشده است.
مدير کل امور عشاير چهارمحال و بختياری، از توزيع يکهزار و ۱۰۰تن 
ارزاق و مايحتاج اوليه از جمله سهميه آرد و سوخت فسيلی به عشاير 
استان در ســال جاری خبر داد و گفت: با تمهيدات انديشيده شده 
کار سوخت رسانی و ذخيره سازی نفت سفيد و گاز مايع در ايلراه ها 
و محل استقرار عشاير، بدون هيچ محدوديتی در حال انجام است.

حسين پور با بيان اينکه ۲ تانکر آبرسانی ۱۲هزار ليتری برای تامين 
آب عشاير در هنگام استقرار عشــاير در مناطق قشالقی خوزستان 
اختصاص يافته است، گفت: تمهيدات الزم برای تامين آب آشاميدنی 
عشاير کوچرو در زمان استقرار انديشيده شده است. به گزارش ايل 
نيوز به نقل ازايرنا، چهارمحال و بختياری با داشــتن ۱۲6هزار نفر 
جمعيت عشايری به همراه يک ميليون و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک، 

بعد از استان فارس دومين استان عشايرنشين کشور است.

فروش خواهند رساند. 
کارگران، نقد و بررســی کتاب، رونمايی کتاب، نمايشــگاه 
عکــس عاشــورايی، غرفــه اقتصــاد مقاومتــی و معرفی 
کارآفرين های برتر را از فعاليت هايی برشمرد که در کنار اين 

نمايشگاه انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به اينکه پيش بينی می شــود روزانه ۲۰ تا ۳۰ 
هزار نفر از اين نمايشــگاه بازديد کنند، خاطرنشــان کرد: 
همچنين پيش بينی شده است که هزينه برگزاری نمايشگاه 

۱۵۰ميليون تومان باشد.
کارگران با اشاره به اينکه برای برگزاری اين نمايشگاه نيازمند 
کمک های معنوی و مادی ساير دستگاه های مرتبط هستند، 
گفت: اورژانس، آتش نشانی و هالل احمر نيز برای همکاری 
با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در اين ايام، اعالم 

آمادگی کردند.
به گزارش ايسنا، دوازدهمين نمايشگاه کتاب از ۲4 تا ۲9 مهر 
ماه جاری از ساعت 9 تا ۱۲ و ۱6 تا ۲۲ در محل نمايشگا های 

دائمی استان برگزار خواهد شد.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختياری، 
با اشــاره به حضــور 4۰۰ ناشــر از سراســر کشــور در 
نمايشگاه کتاب اســتان، اضافه کرد: از اين تعداد ۲۵ ناشر 
 در قالب اتحاديه ناشــران از اســتان در نمايشــگاه حاضر

 هستند. 
به گزارش ايســنا جواد کارگران ۱۳ مهر ماه در نشســت 
هماهنگی برگزاری دوازدهمين نمايشــگاه کتاب استان، 
با اشــاره به اينکه 46 هــزار عنوان کتــاب در ۲۰۰ غرفه 
در اين نمايشــگاه وجود خواهد داشــت، افزود: هدف اين 
 اســت که جديدتريــن کتاب هــا در اين نمايشــگاه ارائه 

شود. 
کارگران با بيان اينکه 6۰۰ ميليون تومان بن خريد کتاب 
به خريداران داده خواهد شــد و اين ميزان نسبت به سال 
گذشــته ۲۰ درصد افزايش داشته اســت، ادامه داد: سال 
گذشــته 9۰۰ ميليون تومان کتاب در نمايشگاه به فروش 

رسيد و حدود ۱8۰ هزار نفر از آن بازديد کردند. 
مديرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان خاطرنشان کرد: 
سال گذشــته برگزاری نمايشــگاه و فروش کتاب در آن با 

استقبال هم استانی ها مواجه شد.
وی بيان کرد: برای جلوگيری از صف های طوالنی در شروع 
نمايشــگاه، عالقه مندان می توانند برای دريافت بن خريد 
کتاب از ۱4 تا ۲۰ مهر ماه جاری به مدت يک هفته به آدرس 

اينترنتی bon.tibr.ir مراجعه کنند. 
کارگران با اشاره به حضور 4۰۰ ناشــر از سراسر کشور در 
نمايشگاه کتاب استان، اضافه کرد: از اين تعداد، ۲۵ ناشر در 
قالب اتحاديه ناشران از استان در نمايشگاه حاضر هستند. 

وی تصريح کرد: برخی ناشران با تخفيف ۳۰ درصد و برخی 
با تخفيف 4۰ تــا ۵۰ درصد کتاب ها را در نمايشــگاه ارائه 
می دهند و ۱۲ باب کتاب فروشــی سطح شهر نيز با همين 
تخفيف ها کتاب های خود را در ايام برگزاری نمايشــگاه به 

حضور 4۰۰ ناشر از سراسر 
کشور در نمایشگاه کتاب استان

سرپرست معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: علت اخراج پزشــک بومی بی اخالقی بوده و جذب 
پزشک اتباع بيگانه موقتی است. به محض جذب نيروهای 

بومی، قرارداد با وی لغو می شود.
دکتر محسن درخشان سرپرســت معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی شــهرکرد در گفت و گو بــا جهانبين نيوز 
درخصوص نامه های منتشر شده در شبکه های اجتماعی و 
لغو قرارداد با متخصصين بومی و جايگزين شدن نيروهای 
اتباع بيگانه، گفت: نامه های منتشر شده صحت داشته اما 
اصل ماجــرا اين گونه که در فضای شــبکه های اجتماعی 

منتشر شده، نيست.
درخشــان با بيان اينکــه لغو اين قــرارداد بــه دليل بی 
اخالقی های پزشک مربوطه بوده، اظهار کرد: تذکرات الزم 
طی چندين جلسه به وی گوشزد شــد اما همچنان شاهد 
اين بی اخالقی ها بوديم، رياســت دانشگاه نيز ابالغ کردند 
 که اگر روند به اين شــکل پيش رود لغو قــرار داد صورت

 پذيرد.
وی به کمبود متخصصين آنژيوگرافی در استان اشاره کرد 
 و گفت: در استان ما تنها ســه پزشک با اين تخصص وجود 

دارد.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

پزشک بومی به خاطر بداخالقی 
اخراج شد

گروه اقتصاد: با اجرای طرح ملــی انتقال آب بن - بروجن، 
46۰ هزار نفر از جمعيت حدود 94۵ هزار نفری چهارمحال 

و بختياری بهره مند می شوند.
اين طرح ملی يکی از مصوبات سفر رييس جمهوری در سال 

9۳ به اين استان است که در ۱۰ نقطه درحال اجراست.
خشکسالی های 9 سال متوالی استان و خشکيدن و کاهش 
دبی بســياری از منابع تامين آب آشــاميدنی در شهرها و 
روستاهای استان، موجب شده تا اين طرح ملی اجرايی شود.

طرح انتقال آب بن - بروجن عالوه بر روستاهای در مسير، 
شهرهای شهرکرد، بروجن، سفيد دشت، فرادنبه، فرخشهر، 
بن، سامان و هفشــجان را از نعمت آب آشاميدنی بهره مند 
می کند. اگرچه دســت اندرکاران تمامی توان خود را برای 
تکميل و بهره برداری از طرح انتقال آب بن-بروجن به کار 
گرفته اند تا مشکل تامين آب آشاميدنی نيمی از جمعيت 
چهارمحال و بختياری رفع شود، اما اين طرح از يک نقطه 
به دليل اختالفات مرزی و مالکيتی استان با استان اصفهان 

دچار مشکل شده است.
اما به گفته مســئوالن اســتان چهارمحــال و بختياری، 
رايزنی هايی با مقامات کشوری و اســتان اصفهان به طور 

جدی در دستور کار قرار دارد.

با اجرای طرح انتقال آب بن- بروجن؛

 46۰ هزار نفر از جمعیت استان 
از نعمت آب بهره مند می شوند

مديرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای چهارمحال و 
بختياری، از اصالح ۱۱ پيچ و ۱۰ ديد در قوس در محورهای 

ارتباطی شهرستان کيار خبر داد.
به گزارش ايرنا، احمد جمشــيدی روز پنجشــنبه در بازديد 
از عمليات رفع و اصــالح نقاط پرحادثــه محورهای بخش 
ناغان از توابع شهرستان کيار اظهار کرد: ۷۵ هزار مترمکعب 
خاک برداری، ۱۰ کيلومتر شــانه ســازی و ۵ کيلومتر شيب 

شيروانی در اين شهرستان اجرا شد.

وی گفــت: رفع و اصالح نقــاط پرحادثه محورهــا و تجهيز 
راهدارخانه ها با توجــه به بارش های زودهنــگام پاييزی و 
موقعيت جغرافيايی چهارمحال و بختياری هنگام اين بارش ها 
که تردد در محورها را دچار مشکل می کند، با سرعت در حال 

تکميل است.
جمشــيدی در ادامه، از اجرای ۲۲ نقطه رفع تجاوز به حريم 

جاده های شهرستان کيار خبر داد.
مديرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای چهارمحال و 

بختياری افزود: از تعداد رفع نقاط پرحادثه شهرستان کيار، 
۳ مورد در محورهــای ارتباطی بخش ناغــان و ۵ کيلومتر 

شانه سازی محور در اين بخش انجام شد.
جمشيدی گفت: ۱8 مورد تجاوز به حريم جاده با حکم قضائی 
در محدوده بخش ناغان، رفع و برای 6۳ مورد اخطار داده شد.

وی تصريح کرد: ۵ راهدارخانه، ۲۵ دســتگاه ماشــين آالت 
سنگين، نيمه سنگين و سبک و ۲9 راهدار، آماده ارائه خدمت 

به مسافران در محورهای ارتباطی شهرستان کيار هستند.
شلمزار مرکز شهرســتان کيار بوده و حدود ۳۵ کيلومتری 

شهرکرد، مرکز چهارمحال و بختياری واقع است.

اصالح 2۱ نقطه پرحادثه در شهرستان کیار
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 سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، به طرح نذر خون هموطنان در روزهای 
تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر کشور اشاره و بیان کرد: در شب تاسوعا، 
روز تاسوعا و عاشــورای حســینی ۴۲ هزار و ۷۶۴ نفر به مراکز انتقال خون 
سراسر کشــور جهت اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۳۳ هزار و 

۷۷۵ نفر موفق به اهدای خون شدند.
بشیر حاج بیگی در مورد استان هایی که بیشترین میزان اهدای خون را در این 
مدت داشتند،  گفت: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، 
خوزستان، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیالن و اردبیل بیشترین میزان 
 اهدای خون را داشته اند. سخنگوی ســازمان انتقال خون کشور ادامه داد:
 ۳ هزار و ۱۵۱ نفر در طرح نوبت دهی اینترنتی اهدای خون ثبت نام کردند 
که بیشترین میزان مشارکت مردم در طرح نوبت دهی در استان های اردبیل، 

اصفهان، البرز و کرمانشاه بوده است.

تجهیز ناوگان فوریت های 
پزشکی استان به مدی کوپتر

نذر خون بیش از 33 هزار 
نفر در سراسر کشور

با موافقت وزارت بهداشــت، ۲ فروند مدی کوپتر برای تســهیل در انتقال 
مصدومان به استان اصفهان اختصاص می یابد و جایگزین هلیکوپترهای نظامی 
خواهد شــد که امروز با همه کمبودها در امر امدادرسانی استفاده می شوند. 
مدیرحوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: سال 
۱۳۵۴ اورژانس پیش بیمارستانی در کشور با ۴۰ آمبوالنس و ۱۳۰ نیرو خدمت 
رسانی به مردم را آغاز کرد و امروز این شمار به ۳۴۰۰ آمبوالنس و ۱۳ هزار نیرو 
افزایش یافته است.  دکتر غفور راســتین افزود: در استان اصفهان ۱۳۴ پایگاه 
اورژانس فعال است و ۱۴ اتاق فرمان نیز عملیات ها را مدیریت می کنند.  وی با 
تاکید بر اینکه در بخش جذب نیروی انسانی سهم استان اصفهان در سال های 
گذشــته ۲۷۲ نفر بود که به دلیل نبود داوطلب فقط ۱۳۰ نیرو از این شمار را 
توانستیم جذب کنیم، یادآور شد: بیش از ۱۴۰ پست بال تصدی در مجموعه ما 
وجود دارد که نیروهای موجود با اضافه کار این کسری نیرو را پوشش می دهند.  

جمعیت شهری در 
استان اصفهان، بیش 
از میانگین کشوری 

است

استاندار اصفهان گفت: بیش از 88 درصد جمعیت استان اصفهان در مناطق شهری ساکن هستند که بیش از میانگین کشوری است و از این رو مدیریت شهری نیز اهمیت 
ویژه ای پیدا می کند. رسول زرگرپور اظهار کرد: برطرف کردن مشکالتی مثل کمبود فضای سبز و معضل ترافیک نیازمند توجه به طرح های جامع و تفصیلی شهرهاست 
که در برخی شهرها مورد بی توجهی قرار می گیرد. به گفته وی، شوراهای اسالمی در دوره جدید در کنار برنامه ریزی برای ساخت فرهنگسراها، توسعه فضای سبز و ساخت 
اتوبان ها باید بر اجرای طرح های تفصیلی از سوی شهرداری ها به عنوان یکی از وظیفه های اصلی خود توجه و نظارت داشته باشند. وی تصریح کرد: وزارت کشور ساختار 
جدید شهرداری ها را ابالغ کرده است که هنوز اجرایی نشده و یکی دیگر از وظایف شوراها و شهرداری ها، ساماندهی تشکیالت کنونی و استقرار ساختار جدید است. این 
 در حالی است که نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها بیش از دو برابر پســت های ابالغی است که باید همگی در چهار سال آینده جایگاهشان مشخص و تعیین تکلیف 

شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت در حکمی سید 
 رحمان دانیالی را به سمت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب

 کرد.

اخبار

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: وزارت بهداشت برای 
ممنوعیت اســتعمال دخانیات در مراکز و اماکن عمومی، 

قدرت اجرایی ندارد.
دکتر ایرج حریرچی به وضعیت اســتعمال مواد دخانی در 
کشــور پرداخت و افزود: در اســتان هایی مانند اصفهان، 
خراسان رضوی و شمالی و چهارمحال و بختیاری با کمک 
استانداران و دادستان ها، توانسته ایم موفقیت های زیادی 
در محدود کردن عرضه دخانیات و ممنوعیت مصرف آن در 
اماکن و مراکز عمومی داشته باشیم و از دادستان های قم و 

البرز هم که به این قافله پیوستند، تشکر می کنیم.
حریرچی ادامه داد: وزارت بهداشت برای ممنوعیت استعمال 
دخانیات در مراکز و اماکن عمومــی، قدرت اجرایی ندارد و 
تنبیهات قانونی در نظر گرفته شده مانند جریمه ۵۰ هزار تا 
۵۰۰ هزار ریالی بســیار ناچیز و به اندازه چند دقیقه فروش 

برخی از این اماکن است.
وی گفت: نقــش وزارت بهداشــت در کاهش اســتعمال 
دخانیات، ترویجی و هماهنگی بین بخشی است و نمی تواند 

برای مبارزه با آن، حکمی صادر کند.
وی با عنوان این مطلب که ایران در بین ۱8۱ کشــور دنیا، 
ارزان ترین قیمت عرضه سیگار را دارد، افزود: قیمت سیگار 
در کشورهای سازنده و صادر کننده ســیگار، ۵ برابر ایران 

است.

ســخنگوی وزارت بهداشــت، تاکید کرد: مهم ترین عامل 
کاهش مصرف دخانیات، افزایش قیمت است و در این مورد 

لوایح زیادی به مجلس ارائه داده ایم. 
به طوری که در تصویب برنامه ششم توسعه پیشنهاد دادیم 
مالیات بر خرده فروشی سیگار در کشور، ۴ برابر شود اما این 
پیشنهاد مورد قبول واقع نشــد و مالیات بر کارخانه تولید 

کننده بسته شد.
وی گفت: کل بودجه طرح تحول ســالمت ۴8۰۰ میلیارد 
تومان است که به طور کامل هم اختصاص نیافته، اما با اصالح 
مالیات بر عرضه مواد دخانی، می توانیم عالوه بر ایجاد ساالنه 
۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای نظام ســالمت، مصرف 

دخانیات را نیز کاهش دهیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان از 
معدوم سازی مواد غذایی فاسد طی دهه نخست محرم 

در این استان خبر داد.
مهدی رفیعی اظهار داشت: در دهه اول ماه محرم، سه 
هزار و ۱۲۰ مورد بازدید از مراکز عرضه، توزیع و تولید 

مواد غذایی در اصفهان صورت گرفت.
وی بیان داشــت:  در این مدت از تمام خیمه ها، مراکز 
پخت غذای نذری و طبخ خرما و خرما فروشی و مراکز 

عرضه برنج و تهیه و غیره بازدید به عمل آمد.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
اعالم کرد:  همچنین در ۱۰ روز اول ماه محرم، یک هزار 
و 8۲۴ مورد بازدید از مساجد انجام و نکات بهداشتی به 

مسئوالن و هیئت امنای مساجد تذکر داده شد.
وی اظهار داشــت: در این مدت هشــت هــزار و ۴۵۷ 
کیلوگرم مواد غذایی به خاطر کیفیت پایین و مشکوک 

به فساد معدوم شد.
رفیعی اعالم کرد: همچنین هفت هزار و ۶۹۴ کیلوگرم 
مواد غذایی که بهداشت و سالمت آنها مشکوک و الزم 
 به توقیف و نمونه برداری بود، از سطح بازار جمع آوری 

شد.
وی بیان داشت:  همچنین در دهه اول ماه محرم ۱۵۲ 
مورد نمونه برداری انجام و به آزمایشــگاه برای تعیین 

سطح کیفیت ارسال شد.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان 
از ۳۴۶ مورد شکایات مردمی از سطح کیفی نامناسب 
غذا در این مدت خبــر داد و گفــت: ۳۰۳ مورد پروند 
 قضائی بــرای متخلفان در این مدت تشــکیل شــده 

است.
وی گفت: حدود ۱۴ مورد مرکــز عرضه، تولید و توزیع 

غذا نیز در استان اصفهان پلمب شد.
رفیعی با اشــاره به اینکه در این مدت با هیئت امنای 
مساجد به صورت گروهی و منطقه ای 8۴ جلسه برگزار  
شــد، اضافه کرد: در هر جلســه بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از 

مساجد مختلف حضور داشتند.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

معدوم سازی مواد غذایی فاسد در اصفهان

بامسئوالن

سخنگوی وزارت بهداشت:

تنبیهات فروش سیگار بازدارنده نیست

محیط زیست

عضو هیئت رییسه فراکسیون محیط زیست 
مجلس:

مهارت های الزم به محیط بانان 
آموزش داده شود

عضو هیئت رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس عدم 
آگاهی درست کارکنان در مواجهه با حیات وحش و کمبود 
امکانات و ابزارهای مورد نیاز را از عوامل موثر در کشــتار 
خرس قهوه ای گلستان دانست.فریده اوالدقباد در واکنش 
به کشتار خرس قهوه ای توسط پرسنل اداره کل حفاظت 
محیط زیست گلستان، علت وقوع این حادثه را عدم آگاهی 
درســت کارکنان در مواجهه با حیــات وحش و کمبود 
امکانات و ابزارهای مورد نیاز دانست و گفت: آموزش ها و 
مهارت های اساسی باید به تمامی کارکنان محیط زیست 
ارائه شود تا در مواجهه با حیات وحش راهکارهای اصولی 
و مناسب را انتخاب کنند و با چوب و چماق به جان حیوان 
بیگناه و بی دفاع نیفتند در ایــن رابطه می طلبد موضوع 
کشتار خرس قهوه ای از سوی ســازمان حفاظت محیط 
زیست به طور کامل بررســی و چنانچه کارکنان خالف 
قانون و بخشنامه و آیین نامه های حفاظت محیط زیست 
عمل کرده اند برخورد قاطع و جدی با آنها را در دستور کار 
قرار دهد.نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه ارائه آموزش ها و مهارت های حین خدمت به کارکنان 
محیط زیست و محیط بانان باید در اولویت کاری سازمان 
حفاظت محیط زیست قرار گیرد، افزود: این قشر وظیفه 
خطیری در قبال حفاظت از حیات وحش دارند؛ بنابراین 
محیط زیســت باید نســبت به آگاهی بخشی و آموزش 
نیروهای خود اهتمام جدی داشته و نسبت به رفع کمبود 

امکانات و تجهیزات کارکنان و محیط بانان اقدام کند.
وی با بیان اینکه رسانه ها به ویژه شبکه های استانی باید 
فرهنگ سازی مناسبی را نسبت به رعایت حقوق حیوانات 
و پرهیز از حیوان آزاری داشته باشند، تصریح کرد: حقوق 
حیوانات اهلی و وحشــی باید از ســوی افراد به رسمیت 
شناخته شــود در این رابطه نیاز است شبکه های استانی 
به طور مرتب و مداوم برنامه های مناسبی را برای حفاظت 
از محیط زیســت و حیات وحش تولید کند تا مردم نحوه 
مواجهه با حیات وحش را به درستی فرا بگیرند و ناآگاهانه 
برای زنده گیری حیوان وارد عمل نشوند بلکه دستگاه های 
ذی ربط را در جریان امر قرار دهند تا متولیان به روش های 

مناسب آنها را به زیستگاه برگردانند.
این نماینده مجلــس دهم، با یــادآوری اینکه گونه های 
نادر جانوری باید تحت حفاظت شدید قرار گیرند، گفت: 
زمینه های بروز حیوان آزاری باید در کشــور بررســی و 
واکاوی و فرهنگ سازی مناسبی از سوی دستگاه ها برای 

پیشگیری از حیوان آزاری انجام شود.

در گذشته  ، افراد  بســیاری با کجاوه و قافله  روزها و شب ها را  
 در جاده های صعب العبور و یا بیابان های خشک ایران سپری 
می کردند.عده ای رنج ســفر را به جان می خریدند و به مقصد 
می رسیدند و عده ای دیگر در کاروانسرایی یا زیر درخت خشکی 
اسیر سختی های سفر می شــدند و جان می باختند.موقعیت 
مهم ارتباطی ایران بین کشورهای همسایه نیز از دیگر عواملی 
بود که تردد در جاده های ایران را بیشتر می کرد. وجود جاده 
ابریشم،دسترســی ایران به آب های آزاد و ... سبب آن می شد 
تا کاروان های بی شماری در مناطق مرکزی ایران سفر کنند.
کاروان هایی با اهداف مختلف چون سیاحت،تجارت و زیارت. 
رنج ســفرهای طوالنی با چهارپایان،خطرات حمله سارقان و 
دیگر حوادث طبیعــی جان مســافران را در آن روزگار تهدید 
می کرد.با این وجود سفرهای روزگار پیشین یک برتری قابل 
توجه نسبت به سفرهای امروزی داشت!حوادث و تصادف های 
جاده ای.با حضور اتومبیل در جاده های ایران و بهبود امکانات 
جاده ای اگرچه خطرات تا حد بسیاری از بین رفت ولی رانندگان 
و مسافران اســیر هیوالی دیگری به نام تصادف های جاده ای 
شدندکه  همچون خطرات روزگار پیشین جان آنها نشانه رفته 
بود.سخن گفتن در باب حوادث جاده ای در ایران امری تکراری و 
پرکاربرد شده است.دیگر بر همگان روشن است که کشور ما یکی 

از حادثه خیز ترین جاده های جهان را دارد که در هر مناسبت و 
ایام تعطیل خانواده های زیادی را داغدار می کند. در جدیدترین 
آمار منتشر شده روزانه حدود ۴۳ نفر در تصادفات جان خود را 
از دست می دهند. اگر به این تعداد آمار مصدومان را هم اضافه 
کرد که چیزی حدود دوبرابر آمار افراد فوت شده است!همچنین 
طبق آمار منتشر شده کشور ما دربین ده کشور دارای جاده های 
حادثه خیز قرار دارد که شش کشور از این کشورها در قاره آفریقا 
هســتند.یعنی جایی که کمترین امکانات ممکن را دارد.برای 
بررسی علل این حوادث دالیل بی شماری را می توان برشمرد 
ولی بدون شک مثلث حوادث جاده ای در ایران دارای سه ضلع 
جاده ها،اتومبیل ها و راننده هاســت.جاده های ایران با وجود 
نظارت دقیق ماموران پلیس راهور هنوز هم پر خطر اســت.از 
بزرگراه های احداث شده بین شهرهای مرکزی ایران که بگذریم 
به شهرهایی می رسیم که هنوز از وجود یک جاده بین شهری 
امن بی بهره اند.مناطق کوهستانی و پر رفت آمد در ایران یکی از 
مهم ترین مناطق حادثه خیز در جاده های کشور است.بررسی ها 
نشان می دهد حتی بزرگراه های کشور نیز تصادف های زیادی 
را در دل خود ایجاد کــرده اند.تصادف هایی که غالبا به صورت 
زنجیره ای بوده اســت. کم عرض بودن جاده،نبود شانه خاکی 
در حاشیه جاده،وجود پیچ های تند و عدم وجود عالئم هشدار 

دهنده و عدم نور کافی در برخی از جاده ها از مهم ترین مشکالت 
جاده های بین شهری در کشور است.تصادف با کامیون و اتوبوس 
یکی از حوادث رایج در ایران است ولی در بسیاری از جاده های 
کم عرض کشور شاهد تردد وســایل سبک و سنگین هستیم.
تالش های بی شمار مســئوالن راه سازی با مشکل همیشگی 

کمبود بودجه قطعا پر ثمر نخواهد بود.
ایران خودرو و سایپا دو نام شناخته شده برای مردم ایران است 
دو شرکت اتومبیل سازی در ایران که وسایل آنها هر روز عامل 
مرگ افراد بسیاری می شود.یک دهه گذشته افزایش ناگهانی 
قیمت وسایل این دو شرکت آغاز شد.حرکتی که اعتراض های 
بی شماری را به دنبال داشت.تحریم خرید خودروهای داخلی 
یکی از ایــن اعتراضات بود که البته با حربــه فروش خودروی 
قسطی و تسهیالتی از جانب ایران خودرو و سایپا شکست خورد.
امروزه در اکثر خانه ها یکی از محصوالت این دو شرکت وجود 
دارد.محصوالتی که به گفته مســئولین یک ستاره از مجموع 
ستاره های استاندارد کیفی را کسب کرده اند.هر از چند گاهی 
هشــدارهایی مبنی بر توقف اتومبیل های بی کیفیت از جانب 
مسئولین اســتاندارد سازی رسانه های می شــود که البته در 
حد هشدار باقی می ماند.در جدیدترین آمار منتشر شده طیف 
زیادی از محصــوالت خودرویی داخل، فاقد اســتاندارد الزم 
هستند.محصوالتی که مدت هاست در معرض حذف هستند 
ولی نه حذف می شوند و نه قیمت آنها پایین می آید.مسئولین 
استاندارد سازی شاید به این موضوع می اندیشند که در صورت 

حذف این خودروها ،چه جایگزینی برای آنها ست؟
اما ضلع سوم و اصلی یعنی رانندگان؛ امروزه به یمن  وجود مراکز 

تعلیم  رانندگی بی شمار در 
کشور،رانندگان بی شماری 
تحویل خیابان ها می شــود.

محدودیت هــای  وجــود 
رانندگی برای رانندگان نوپا 
اگرچه آنها از رانندگی طوالنی 
و نامحدود بــاز می دارد ولی 
آشکار است که برای کسب 
گواهینامــه دیگــر همانند 
گذشــته نیازی به گذراندن 
هفت خان نیســت.رانندگی 
بســیاری از مردم، فعالیتی 
باحوصله و پردقت نیســت.
وجود اتومبیل هــای تیز رو 
و البته وســایل الکترونیکی 
همچون تلفن همراه ســبب 
شده بســیاری از رانندگان 
نســبت بــه فعالیــت خود 
کمترین دقت را داشته باشند. 

تلفات رانندگی در کشور ما سومین عامل مرگ و میر است.در 
کنار این معضل،هزینه های هدر رفته برای تصادف های جاده ای 
مانند هزینه های بیمارســتانی ،ترافیکی و ... از دیگر ضررهای 

تصادف جاده است.

ایران یکی از کشور های گسترده در منطقه خاورمیانه است.کشوری متشکل از نژاد های  سعید نریمانی 
مختلف،شهرها و استان های گوناگون و شرایط آب و هوایی متنوع که در نوع خود بی نظیر 

است.لزوم ارتباط بین شهرهای مختلف از دیرباز عامل مسافرت های بی شمار داخلی محسوب می شود.

روزانه حدود ۴۳ نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند؛

جاده در کمین مسافران
 حضور صدهزارنفری اصفهانی ها 

در راهپیمایی اربعین
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان بابیان اینکه صدور روادید برای 
زائران اربعین شروع شده است، پیش بینی کرد  
که تعداد زائران اصفهانی اربعین، امسال 

به ۱۰۰هزار نفر برسد.
غالمحسین زاهدی، مدیرکل حج 
و زیارت اســتان اصفهــان بابیان 
اینکه صدور روادیــد برای زائران 
اربعین شروع شــده است، اظهار 
داشــت: دفتر کنســولگری موقت 
عراق در اصفهان بــرای صدور روادید 
و ارائه خدمات به زائرین اربعین حســینی 
تاسیس شده اســت.وی در خصوص آخرین تعداد ثبت نام کنندگان 
در سامانه »سماح« برای مراسم  اربعین گفت: ثبت نام از اول شهریور 
آغازشــده و تاکنون بیش از پنج هزار نفر از مردم استان اصفهان در 
این سامانه ثبت نام کرده اند و با توجه به حضور 8۵ هزارنفری زائرین 
اصفهانی در اربعین سال گذشته، پیش بینی می شــود این تعداد به 
۱۰۰هزار نفر برسد. زاهدی با اشــاره به هزینه های ثبت نام در سامانه 
سماح افزود: هزینه صدور روادید برای هر زائر  ۴۰ دالر است  که ۲۵ 
هزار تومان جهت  بیمه زائر و ۱۱ هزار تومان برای هزینه فرآیند اجرایی 
کار دریافت می شود. مراحل ثبت نام، صدور روادید و تحویل آن به زائر 
بر عهده سازمان حج و زیارت اســت. مدیرکل حج و زیارت استان از 
متقاضیان شرکت در راهپیمایی اربعین خواست که  برای  تسریع در 
صدور روادید، هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام خود در سامانه سماح 
اقدام کنند. زاهدی بابیان اینکه مسئولیت ثبت نام و برپایی موکب ها با 
ستاد بازسازی عتبات است، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۶۰درخواست 

جهت برپایی موکب ارائه شده است.
گفتنی است؛ سازمان حج و زیارت به دلیل مسائل امنیتی سفر اربعین و 
پیشگیری از مشکالت احتمالی مجددا نسبت به سفر به عتبات عالیات 

با کاروان های غیرمجاز هشدار داد.

 مداخله بهنگام
 و افزایش رشد هوشی کودکان

طرح سنجش ســالمت جسمانی به تشــخیص و مداخله بهنگام در 
جهت رفع مشــکالت نوآموزان کمک می کند، 
برنامه مداخله زود هنگام در طول ۵ سال 
اول زندگی موجب توســعه تحوالت 
رشــد جســم و هوش کــودکان 
می شود. با شــروع سال تحصیلی 
طرح سنجش سالمت جسمانی 
و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو 
ورود به دبســتان در کشــور اجرا 
می شود، نشناختن به موقع مشکالت 
نوآموزان موجب می شود که آنها سال های 
بیشتری را در مدارس عادی مشــغول به تحصیل شوند و به واسطه 
وجود نارســایی های مختلف جســمانی و یا کم توانی ذهنی قادر به 
ادامه تحصیل نباشند. براساس آمارهای جهانی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 
کودکان به نحوی دارای مشکالت جسمی، حسی یا ناتوانی های رشدی 
هستند و تشخیص به موقع بیماری این کودکان نه تنها می تواند از بروز 
معلولیت ها جلوگیری کند، بلکه در رفع مشــکالت آموزشی آنان نیز 
موثر است. امسال نیز طرح سنجش طرح سنجش سالمت جسمانی 
و آمادگی تحصیلی نوآموزان مراکز پیش دبســتانی اصفهانی از دهم 
مهر ماه در نواحی شــش گانه اصفهان و مناطق استان ها شروع شده 
و پایگاه های سنجش ســالمت  با برخورداری از تیم های تخصصی 

خدمات الزم را  به جامعه هدف ارائه می کنند.

امکان انتخاب ۱۵ کدرشته فراهم شد؛

 آغاز تکمیل ظرفیت آزمون دکتری
 از فردا

داوطلبان آزمون ورودی دکتری )Ph.D( نیمه متمرکز سال ۹۶ از فردا 
می توانند کد رشته محل های تحصیلی خود 
را در مرحله تکمیــل ظرفیت انتخاب 
کنند و داوطلبان تا روز شــنبه ۲۲ 
مهرمــاه فرصت دارند نســبت به 
انتخــاب ۱۵ کدرشــته محل در 
مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون 
اقدام کنند. جزئیات تکمیل ظرفیت 
آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز 
سال ۹۶ روی سایت سنجش  به نشانی 
www.sanjesh.org  منتشــر شد. در این 
مرحله یک هزار و 8۱۶ نفر در 8۷۵ کدرشته محل پذیرفته می شوند. 
همچنین با توجه به اینکه  برخی از دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش  عالی 
برای  پذیرش  دانشجو در مقطع دکتری »Ph.D« اعالم ظرفیت  جدید 
کرده اند و یا ظرفیت برخی از کدرشــته  محل های تحصیلی آزمون 
تکمیل نشده است، سازمان سنجش جزئیات این رشته های جدید 

را منتشر کرد.

 تزریق واکسن آنفلوانزا
 در فصل سرما توصیه می شود

یک متخصص بیماری های عفوني گفت: واکســن آنفلوانزا تنها براي 
بیماراني کــه به تخم مرغ آلــرژي دارند یا در 
هنگام تزریق بدنشــان بــه آن واکنش 
شدید نشان مي دهد خطرناک است 
و در غیر این صــورت براي تمامي 
افراد بي خطر اســت و تزریق آن 
توصیه می شود.رضا فدایي اظهار 
کــرد: بهترین زمان بــراي تزریق 
واکســن آنفلوانزا از اواخــر مرداد تا 
اوایل شهریورماه است اما در طول فصل 
سرما نیز تزریق این واکسن توصیه می شود.

وي افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا براي افراد باالي ۶۵ سال، مبتالیان 
به بیماري هاي ریوي یا بیماری های ناتوان کننده، بیماری های قلبي 

عروقي، افرادي که دیابت دارند و... اولویت دارد.

 بدون شک مثلث 
حوادث جاده ای 

در ایران دارای 
سه ضلع جاده 

ها،اتومبیل ها و 
راننده هاست.

جاده های ایران با 
وجود نظارت دقیق 

ماموران پلیس 
راهور هنوز هم پر 

خطر است
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تصویر نیمه تمام یک باغشهر

    نحسی سیزده بدر در هزارجریب
»روز یکشــنبه شــهر جمادی االول که روز 
سیزدهم نوروز دلفروز و هنگام تفرج و تماشای دشت و صحراست، 
جمعیت زیادی از اهالی شــهر اصفهان برای سیر و تماشا به سمت 
چهارباغ و هزارجریب و کوه رفته بودند. جوانی شــانزده ســاله از 
تماشــاییان که به باالی کوه رفته بود از کوه بــه زیر افتاده، قدری 
راه که از سرازیری کوه به فرود می آید، شال او به سنگی گیر کرده، 
جمعی از رفقا و همراهانش از اطراف رفته تا راهی پیدا می کنند و او 
را به زحمت تمام بر دوش کشیده از آنجا فرود آورده اگر چه صدمه 
زیادی به او وارد آمده است لیکن هنوز که تا حال چند روز گذشته 

زنده است«.
)روزنامه فرهنگ، 24 جمادی االول 1299ه.ق(

  خلعت پوشان در باغ قوشخانه
در دوره قاجار هنگامی که یکی از بزرگان شهر مورد توجه شاه قاجار 
قرار می گرفته است برای او خلعت ویژه ای از تهران ارسال می شده 
و در باغ قوشخانه که امروزه در مکان آن پایانه ای به همین نام قرار 
دارد، این خلعت در مراســمی به نام خلعت پوشان به تن شخص 
پوشانده می شده اســت.»10 جمادی االول محض شمول مراحم 
اعلیحضرت شاهنشــاهی... یک توپ پالتو ترمه ســفید کشمیری 
نظامی با عالمت سردوشــی از مالبس خاصه همایونی و تن پوش 
مبارک که به رسم خلعت به صحابت مقبرالخاقان محمد حسن خان 
پیشخدمت مرحمت شده بود در روز جمعه دهم وارد دارالسلطنه 
اصفهان شد. )ظل الســطان( با تمام لوازم تشریفات خلعت پوشان 
شرف اندوز باغ قوشخانه واقعه در خارج شهر شدند و افواج منتظمه 
و صاحب منصبان با لباس رسمی در ایاب و ذهاب، متابعت نموده، 
تمام اهل شهر، مردو زن، کسبه و تجار، عالم و جاهل، عالی و دانی، 
همگی برای تماشا و شادمانی ورود خلعت مبارک، زیاده از چهل، 
پنجاه هزار نفر، طرق و شــوارع عام و برزن را مسدود کرده بودند و 
از هر جا زبان به شکرانه گشوده و از هر سمت دعا گویی ذات منزه 
الصفات اقدس ملوکانه مبادرت نمودند. جشنی بزرگ و عیشی تمام 
برپا کردند. اصناف خالیق هر یک گرم نشاط و قرین انبساط، شیشه 
نباتی بر دست و به شکرانه می شکست در کمال مسرت و شادمانی 

گل افشانی می کردند و تهنیت می گفتند«
)روزنامه فرهنگ، 16 جمادی االول 1296ه.ق(.

گردشگاه چهارباغ در دورانی که 
مانند امروز هنــوز تا این اندازه 
بی سر و ته نشده بود، در حوالی 
دروازه شیراز به باغی بزرگ و دلگشا می رسید. سردرباشکوه 
این باغ و عمارت های شاهانه داخل آن نشان می داد که اینجا 
روزهای خوش زیادی را به خود دیده است. باغ آنقدر بزرگ 
بود که مردم اسم»هزارجریب« را برای آن انتخاب کرده بودند 
غافل از اینکه در دوره صفوی نیز این باغ را به همین اسم صدا 
می زده اند. باغ هزارجریب، مجموعه اختصاصی شاه عباس در 
انتهای چهارباغ صفوی بود که در طول چهارقرن فراز و نشیب 
زیاد به خود دیده اســت. هرچند این باغ دیگر در جغرافیای 
تاریخی اصفهان وجود ندارد، اما فضای سبز دانشگاه اصفهان 

شمایلی کمرنگ از آن گردشگاه زیباست. 

   بهشت ثانی صفوی
» در وسط باغ استخر بزرگ کثیر االضالعي که دوازده بخش 
متساوي دارد و از همه سو فواره هاي زیبایي روي این استخر 
آبفشاني مي کند، اما آنچه بیشــتر مایه بهجت خاطر ما شد 
تماشاي منظر شهر از باالي ایوان باغ هزار جریب بود . از اینجا 
به علت همواري زمین، قسمت اعظم اصفهان در برابر دیدگان 
ما دلفریبي مي کرد . این باغ آکنده از همه گونه درخت است: 
درختاني که از آنها دارو مي گیرنــد ، میوه مي خورند و یا در 
ســایه آنها مي آرامند.تمامي این اشجار چنان سبز و چندان 
خوش رایحه و مطبوع است که اینجا را مي توان، بهشت شاه 
عباس نام نهــاد.« توماس هربرت که در آخرین ســال های 
حکومت شــاه عباس از هزارجریب دیدن کرده، آن را مانند 
بهشتی در دل باغشــهر اصفهان توصیف می کند. صفتی که 
 همه گردشگران خارجی مثل »کمپفر« تاییدش می کنند:

»...کف زمین شني است و خشک ولي با سه رشته نهري که 
از زاینده رود منشعب است آباد و سبز و خرم مي شود. یکي از 
آنها چهشه نامیده مي شود...نهری، به موازات دیوار خارجي 
بزرگ جنوبي جریان دارد و از آنجا در جوي هاي کوچک تر در 
طول خیابان ها راه مي افتد . این جوي ها سراسر باغ را مشروب 
مي کند و گاه به آبگیرهایي تبدیل مي شود«. »جملی کارری« 
 که در اواخر دوره صفوی از این باغ دیدن کرده می نویســد:

» ...در گوشه اي از این باغ کنار استخري دو عمارت کوچک 
زیبا به سبک مراکشي بنا شــده که پادشاه در فصل تابستان 
و گرما در آنها به اســتراحت مي پردازد همچنین ایوان هاي 
متعددي براي اســتراحت افراد خاندان شــاهي ساخته اند . 
در انتهاي باغ عمارتي هم براي حرم ســلطنتي بنا شده که 
جلوي آن استخري وجود دارد و قایق کوچکي روي آن دیده 
مي شود«؛ اما شیب دار بود سطح باغ ظاهرا به طبقاتی شدن 
آن می انجامیده اســت. به طوری که تاورنیه می نویســد:» 

چون باغ در دامنه تپه واقع شده، شانزده طبقه پیدا کرده که 
هر طبقه از طبقه دیگر شــش هفت پا بلندتر است و از تمام 
حوضه هاي آن، آب باریکي جاري است و چیزي که در این باغ 
بیشتر قابل دیدن است در طبقه چهارم، حوض بزرگي است 
قریب یکصد و بیست پا قطر دایره آن است و شکل این حوض 
هشت گوشه اســت، دور آن به فاصله هاي متساوي چندین 
لوله نصب شده که آب از آنها با ارتفاع سه پا فوران مي کند و به 

توسط سه پله مي توان به میان حوض رفت.«

   یک سردر باشکوه
تقریبا همه کسانی که این باغ را دیده اند از عظمت سردر آن 
صحبت کرده اند.» ورطانس یوزوکچیان« که از پیشــوایان 

مذهبی جلفاست در ســفرنامه اش ضمن به تصویر کشیدن 
 این ســردر زیبا چند جمله هم در باره اش نوشــته اســت:

»... این بنای قشنگ سردسته ورودی باغ هزارجریب است که 
تا امروز)پیش از تخریب های ظل السطان( باقی است و همه 
رقم کشت می کنند با اینکه مثل سابق دایر نیست. در ایران 
رسم است که در ورودی چنین باغ و باغات بزرگ را ساختمان 
شکوهمندی داشته باشد که ایرانیان آن را سردر می گویند.

در بین همان باغ بزرگ کاخ تابستانه قشنگی وجود دارد. این 
ساختمان در زمان شاه عباس اول بنا شده که اکثر اوقات برای 
تفریح به آنجا می رفت ولی فعال تفریحگاه عمومی است که در 
آنجا بیشتر اوقات جهت تفریح شاگردان مدارس و همچنین 

بزرگان شهر مثل منوچهر خان)احتماال حاکم شهر( و دیگر 
اساتید استفاده می شود. طول این ساختمان)سردر( 60 بازو 
و عرض آن 35 بازو است. نیم گنبدی که از باال پیداست روی 
سالن می باشد، ســالن از دو طرف باز است جهت قدم زدن و 
تفریح برای تماشای حوض های آب و گل های باغچه. حوض 
قشنگی در جلو دارد که آب آن از کوه ها می آید، از این حوض 
تا پل چهارباغ)سی و سه پل(، باغ بزرگ و مشهوری است مثل 

بهشت که آن را چهارباغ نیز می گویند.« 

   سیزده را در هزارجریب در می کردند!
در دوره قاجار، هزارجریب کم کــم رو به افول می گذارد و از 
یک باغ ســلطنتی تبدیل به یک گردشگاه عمومی می شود. 

معموال اصفهانی ها ســیزده بدر را در این باغ به سر می برده 
اند. میوه های هزارجریب هم البته معــروف بوده. طوری که 
اولیویه می نویســد:»...میوه های ایران بهتــر از میوه های 
مملکت ما باشد. با وجود اینکه فصل مقتضی نبود در باغ هزار 
جریب شــفتالوهای اعال دیدیم و قسمی نیز باشد که درشت 
و بسی خوب که هلو نامند. اما مدتی بود که تمام شده بود...« 
»کمپفر« از انار، آلو و زرشــک و زردآلو هم نام برده اســت. 
او حتی نوشــته که در هزارجیب گیاهان دارویی هم کشت 
می شده است. »جملی کارری« می گوید درگوشه ای از باغ 
هم باغ وحش کوچکی بوده و پلنگ و شــیر و دیگر حیوانات 
وحشی در آن نگهداری می شده:» چند یوزپلنگ هم که شبیه 

گربه بزرگ هستند براي شکار آهو در اینجا تربیت می شود.«

   دانشگاه اصفهان؛ میراث دار یک باغ
سنگ بنای دانشگاه اصفهان در دهه 20 گذاشته شد. خیلی 
پیش از آن زمین های هزارجریب ظاهرا در تملک آقانجفی و 
فرزندانش قرار می گیرد. آنچه باقی مانده است در دهه 20 به 
مرور تبدیل به یکی از مهم ترین دانشگاه های ایران می شود. 
دانشــگاه اصفهان در میانه باغ هزارجریب ســربرمی آورد و 
چهره علمی اصفهان تغییر می کند. اگرچه ســردر باشکوه 
باغ و عمارت های آن در تاراج ظل السطانی از بین رفته اما با 
آغاز دوران مدرن سازی اصفهان و موج خیابان کشی ها، کم 
کم اسکلت تاریخی باغ نیز تخریب شده و خیابانی به همین 
نام احداث می شــود. امروزه اما باغ هزارجریب زیر پوســت 
دانشگاه اصفهان هنوز نفس می کشد. در قدیم در کنار باغ ها و 
کشتزارها معموال برج های کبوتری بنا می شده تا کود حاصل 
از آن در باغبانی و زراعت مصرف شود. باغ هزار جریب هم از 
این قاعده مستثنی نبوده و امروزه دو برج از چهاربرج بزرگ 
این مجموعه باقی مانده است. یکی از آنها در منتها الیه ضلع 
غربی دانشگاه اصفهان واقع است و دیگری در انتهای خیابان 
شیخ صدوق و ابتدای مرداویج. استاد همایی اسم این برج ها 
را نوشــته:»بقایای دیوار و برج هــای هزارجریب هنوز باقی 
است. یک برج را که نزدیک چهارباغ باالست برج خونی و یک 
برج را باالی تخت فوالد است برج اقبال)بعضی برج اخبار( و 
برج باالی قبرســتان ارامنه را برج کاکاسیاه می گویند، حد 
جنوبی هزارجریب منتهی می شود به اراضی هزاردره.« برج 
کاکاسیاه دیگر وجود ندارد. عباس بهشتیان هم از این دو برج 
مهم صحبت کرده اســت:»در منتهی الیــه جنوبی چهارباغ 
باال، باغ بسیار بزرگی با کاخی چند مرتبه به نام هزار جریب 
از آثار شاه عباس بزرگ وجود داشته است که در چهارگوشه 
آن چهاربرج بزرگ برجا بود. در اواسط دوره قاجاریه این باغ 
و عمارات آن به سرنوشت بسیاری از بناهای تاریخی صفویه 
دچار شد  و از بین رفت. اکنون فقط دو برج قسمت جنوبی باغ 
یکی نزدیکی گورستان ارامنه و دیگری در حوالی فرودگاه به 
یادگار مانده...« آنطور که کمپفر نوشته در حوالی هزارجریب 
در نزدیکی یکــی از همین برج های کبوتــر در عصر صفوی 
مراسم عید قربان با طول و تفصیل فراوان اجرا می شده است. 
برج خونی که در دانشگاه واقع شده همانطور که از اسمش هم 
پیداست احتماال همان برج معروف است. در همین باغ هزار 
جریب بوده که نادر، تاج از سر شاه طهماسب دوم برمی دارد 

و او را عمال از سلطنت خلع می کند.
بدین ترتیــب هزارجریــب دیگر وجــود ندارد، امــا اینجا 
 و آنجا نشــانه های این باغ مهــم تاریخ اصفهان به چشــم

 می خورد.

باغ »هزارجریب« زیر پوست دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان در مکان تاریخی باغ شاه عباس به نام»هزارجریب« قرار گرفته است

این نقاشی منحصر به فرد، از سردر باغ هزارجریب در انتهای چهارباغ است. ورطانس یوزوکچیان، یکی 
از پیشوایان مذهبی جلفا در دوره قاجار بوده که این نقاشی را کشیده و امروزه تنها تصویر به جا مانده 

از زیباترین سردر باغ های سلطنتی گردشگاه چهارباغ است.         

فاضل هندی، فاضل بود ولی هندی نبود. بها الدین محمد ملقــب به فاضل هندی، اصفهانی بود. او در 
روستای لنجان به دنیا آمده بود ولی در جوانی با پدرش مدتی به هندوستان رفت و آنگاه که بازگشت 
دیگر مردم بر وی لقب هندی گذارده بودند. گرچه خود او از این لقب ناراضی بود، اما اتفاقی که در زمان او 
افتاد آنقدر بزرگ بود که نه فاضل بودنش و نه هندی نبودنش در مقابل آن چاره ساز نبود. او در سال 1135 ه.ق در زمان شاه سلطان 
حسین پادشاه بی کفایت صفوی، سرنگونی اصفهان محاصره شده در حمله افغان ها را دیده بود. چون او در سال 1137 ه.ق و در 
سن 75 سالگی دار فانی را وداع گفته که البته کمی در تاریخ فوت او ابهام وجود دارد. حزین الهیجی که از دوستان وی و از تاریخ 
نویسان معروف آن دوره است نوشته که وی »چندی قبل از حادثه اصفهان درگذشت« اما 
سنگ قبر فاضل هندی تاریخ فوت او را 1137 ه.ق نشان می دهد. در این سال اتفاق بزرگ 
دیگری هم در اصفهان رخ داد. محمود افغان همه شاهزادگان صفوی را از کوچک و بزرگ 
گرفته به یک میهمانی دعوت و به قتل می رساند. ضمنا در همین سال است که شاه سلطان 
حسین را هم محبوس کرده و پس از شکنجه به قتل می رسانند. فاضل هندی از نظر معنوی 
و علمی  آنقدر فاضل بود که به او لقب تاج الفقها داده بودند، اما از دید دنیوی و مادی بسیار 
پایین و فقیر بود. در زمــان حمله افاغنه علما دارای وضعیت وخیم تری هم شــدند چون 
افغان های سنی به دنبال کشتن علمای شیعه بودند و بسیاری از این علما زندگی به ناچار 
زندگی سختی پیدا کردند یا فرار کرده و پنهان شدند و یا مهاجرت کرده و از اصفهان رفتند 
و یا به دست افغان ها مورد آزار و اذیت واقع شده و از دنیا رفتند. فاضل هندی در یادگیری 
دارای استعداد فوق العاده ای بوده و کتب زیادی هم به رشته تحریر در آورده و می گویند تا 
80  اثر از خود به جای گذاشته؛ گرچه ممکن است در آن واقعه خطیر دیگر آثار او از بین رفته باشد.  به طوری که گفته شده برخی از 
این آثار را در سنین پایین نگاشته است. از جمله آثار مهم فاضل هندی کتاب شرح در قواعد احکام در فقه )کشف اللثام( است. او از 
شاگردان مال محمد باقر مجلسی است و از آنچه گفته شده در سن 13 سالگی در علوم معقول و منقول به درجه استادی رسیده است. 
 حتی چند سال بعد به اجتهاد هم می رسد و یکی از علمای بزرگ دوران صفویه می شود. تخصص  او در زمینه فقه و اصول و فلسفه

 بوده است.

تاج الفقها
عکس روز

چهارسوق

مقبره فاضالن
»در شرعیات، 
مرجــع اهــل 
زمان خود بــود و اخالقــی به غایت 
ستوده داشت. با فقیر عطوفت بسیار 
می فرمود و چون در صغر سن با والد 
خود بــه هند افتاد بــه فاضل هندی 
مشــهور بود.« این ســخنان حزین 
الهیجی، مورخ عصر صفوی در مورد 
یکی از بزرگ ترین مجتهدان و نوابغ 
یادگیری آن دوره است. اگر بخواهید 
به زیارت او بروید باید به تخت فوالد، 
این آرامگاه اعصــار مختلف اصفهان 
بروید. در سمت مشرق تخت فوالد و 
در خیابان فیض،  محیــط زیبا و آرام 
بخشی را ساخته اند در اطراف، قبور 
مختلف در بین درختــان پراکنده و 
در وســط بقعه ای قرار دارد. بقعه ای 
که برای وی ساخته شــده و مربوط 
به دوران صفویه نیســت، بلکه اخیرا 
شهرداری شــهر اصفهان آن را برای 

فاضل بنا کرده اســت، امــا اینکه در 
دوران صفویه که مجتهدین، بســیار 
قابل احترام و بزرگ بوده اند، چرا پس 
از مرگ فاضل هندی برایش بقعه ای 
در خور و شایســته وی بنا نکرده اند، 

این خود شاید نشان دهنده این باشد 
که فاضل در سال 1137 ه.ق و پس از 
منقرض شدن سلسله صفویه و در اوج 

هرج و مرج ها و کشمکش ها دار دنیا 
را وداع گفته اســت ولی از طرفی اگر 
سخن حزین الهیجی درست باشد و 
او قبل از حمله افغان ها فوت کرده پس 
حتما بقعه وی را افغان ها تخریب کرده 

اند. طبق نوشــته های استاد همایی؛ 
سنگ قبری هم که در آن زمان روی 
وی قرار داده بودند آشکارا دارای غلط 

های امالیی و انشــایی بوده است که 
می تواند نشان از فتنه افغان ها باشد 
که شخص با ســوادی را در این شهر 
باقی نگذاشــته و همه را یا کشــته یا 
فراری داده بودند. قبر فاضل هندی در 
شمال بقعه قرار دارد که روی سکویی 
آرام گرفته و در کنار وی و در ســمت 
جنوبش قبر فاضل دیگــری هم قرار 
دارد که متعلق است به پیکر مال محمد 
فاضل ملقب به فاضــل نائینی که در 
سال 1263 ه.ق دیده از دنیا فرو بسته 
اســت. او هم از علما و فضالی دوران 
خود بوده و یکــی از امامان جماعت 
در مسجد حکیم بوده است. به دلیل 
آرمیده بودن ایــن دو فاضل در کنار 
یکدیگــر این محل در نظــر مردم به 
فاضالن مشهور اســت و مردم برای 
نذورات و برآورده شــدن حاجت های 
 خودشــان بــر ســر قبــر فاضالن

 می روند. 

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

محمدرضا 
موسوی خوانساری

چهارباغ؛ الگوی شانزلیزه
ممتحن الدوله در خاطراتش، با یادگارهای صفوی در 
اصفهان خاطره بازی می کند و نوســتالژی باغشهر 
اصفهان را زنده می کند:» خدا بــه فضل و کرم خود 
رحمت کند ســاطین صفویه را. واقعا اگر بنایی و ساختمانی از قرون 
وسطی به یادگار مانده، همان ســاختمان های زمان ساطین صفویه 
است. چه خوب بود اگر دست تعدی حضرت واال سلطان مسعود میرزای 
ظل السلطان نسبت به بناهای تاریخی صفویه در دار السلطنه اصفهان قطع 
می گشت و بدان خانواده جلیل از انهدام آثار آنها کینه ورزی نمی نمود هنوز 
زیبایی آنها پابرجا بود.به کجا رفت سردرب باعظمت »باغ هزار جریب«؟ 
بله گفتند آن را به ابراهیم خان فراشباشی خود بخشیده بود که خراب 
کند و برای خود از مصالح آن خانه بسازد و در »باغ ابریشم« بنای عمارت 
حضرت واال را تکمیل نماید. هزار افسوس... چه شد خیابان چهارباغ آن 
گلکاری ها. آن بانگ های نچین! نچین؟بله بچه باغبان ها که در باالخانه های 
مشرف به خیابان نشسته و به لحن های خوش، مردم را از چیدن گل منع 
می نمودند...جمعی را عقیده بر این است که طراحی خیابان شامپ الیزه 
معروف در پاریس که محل سیر و تماشا و گردشگاه عمومی است از روی 
طرح چهارباغ اصفهان ساخته شد ه است. خوانندگان محترم که در خیابان 
شامپ الیزه گردش کرده اند و یا سیاحت نامه شاردن را به اصفهان هنگام 
سلطنت ساطین صفویه مطالعه فرموده اند مقایسه با حال حالیه خیابان 

چهارباغ اصفهان فرمایند.«

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود زاینده رود

قرائتخانه

سفرنامه

عید قربان و باغ هزارجریب

»...اول همه ســکنه اصفهان محله به محله 
در جایي که قرار بــود قرباني انجام گیرد و در 
نزدیکي باغ هزار جریب واقع است حاضر شده بودند ، حیواني را که 
قرار بود قرباني شود یعني یک شتر سالم پروار از بهترین نوع و نژاد 
با یک قالیچه ارغواني پوشانده ، به بهترین نحو آرایش کرده و از ده 
روز پیش از عید قربان با صداي طبل و نقاره  در تمام کوچه هاي شهر 
گردانده بودند . شتر در روز عید با پاهاي بسته روي زمین خوابیده 
بود و چند هزار تن از مردم او را احاطه کرده بودند ، بسیاري از تماشا 
کنندگان مقابر مجاور یا نرده باغ ها را اشــغال کرده بودند تا از آنجا 
نمایش را مشاهده کنند ، دیگر تمام چشــم ها در انتظار ورود شاه 
بود تا با دســت هاي مقدس خود قرباني را شــروع کند . همین که 
شاه به محل قرباني رســید و از اسب فرود آمد داروغه اصفهان نیزه 
اي به وي تقدیم داشت تا حیوان قرباني را با آن بکشد ، شاه سه بار 
بر نیزه بوسه داد و پس از آن ، نیزه به  داروغه برگردانده و داروغه با 
آن چنان زخم عمیقي به ســینه حیوان وارد کرد که هنگام بیرون 
کشــیدن نیزه ، حیوان دیگر به زمین در غلطیده بود ، اکنون دیگر 

برجسته ترین مردم شــهر از اطراف هجوم آوردند تا با دست خود 
در کار قرباني شریک شوند ، اول گلوي شــتر را بریدند سر را از تن 
حیوان جدا کردند و بدون اینکه پوست آن را بکنند به دوازده قسمت 
تقسیم کردند و هر یک از این قسمت ها را هدیه یکي از دوازده محله 
شهر کردند ، جمجمه و احشــای حیوان را در حصیري پیچیدند و 
به احترام آشپزخانه شــاهي به کناري نهادند تا در صورت تمایل 
مورد استفاده قرار گیرد. هنگامي که این کارها انجام شد باز شاه بر 
اسب سوار شد و به همان ترتیب بعد از ظهر آن روز به شهر بازگشت 
، مردم به دور بیرق هاي خود جمع شدند و سهم قرباني خود را که 
سواري آن را جلوي خود بروي اسب گذارده بود به طرف محله خود 
بردند و با زدن بوق و طبل درســت حکم  قشون ظفر نموني را پیدا 
کرده بودند. در طول چهار باغ تا میدان بزرگ ، جمعیت چون سیلي 
بي وقفه و در عین حال در کمال نظم حرکت کرد بدون اینکه بین 
حیدري ها و نعمتي ها زد و خوردي روي دهد ، از میدان شاه)نقش 
جهان( به بعد مردم دســته دســته به طرف محله هاي خود به راه 
افتادند تا گوشت قرباني را بین محترمین تقسیم کنند. به هر رییس 
خانوار اصفهاني به اندازه یک فندق یا یک گردو از گوشت این قرباني 
مي رسد که آن را با گوشت گوسفند مخلوط مي کنند و مي پزند و بعد 
با برنج مي خوردند  ، اصفاني ها بقیه روز را در میان اعضای خانواده 
خود مي گذرانند . هر کس در خانه سور و سروري نداشته باشد به 
میدان ها و قهوه خانه ها مي رود و هنگامي که آخرین دینار خود را 
خرج کرد به تماشاي تردستان و شعبده بازان مي نشیند تا الاقل در 
محیطي باشد که جشن بر آن حاکم است . قصابي به من گفت که 
در این روز در اصفهان تنها بیش از یکصد هزار گوسفند قرباني شد«.
)انگلبرت کمپفر(

زاینده رود
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مدافعذوبآهنبهبازیمقابلپدیدهمیرسد
علی حمام تا چند روز گذشته جزو بازیکنان آسیب دیده ذوب آهن بود ولی او در حال حاضر 
شرایط بهتری دارد و مصدومیتش برطرف شده است.حمام بعد از بازگشت به ایران می تواند 

در بازی با پدیده در هفته نهم لیگ برتر به میدان برود.

خبر روز

سرپرســت هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای اســتان 
اصفهان در مورد ســفر رییس فدراســیون 
جهانــی به اصفهــان کــه مرحوم 
یزدان پنــاه از آن خبــر داده 
بود، اظهــار داشــت: رییس 
فدراسیون جهانی این هفته 
به تهران سفر می کند و پس 
از آن برای بازدید از مسابقات 
قهرمانــی کشــور در کیش 
حاضر خواهند شــد. وی ۱۸ 
مهرماه برای بازدید از مسابقات 
بیماران دیابتی که در پنج رشته 
دارت، شنا، تنیس روی میز وشطرنج در اصفهان برگزار می شود، به 

همراه رییس و دبیر فدراسیون به اصفهان سفر خواهد کرد.
داریوش باقری  افزود: رییس فدراسیون جهانی یک روز در اصفهان 
حضور خواهد داشــت و با مدیرکل ورزش و جوانان استان و دیگر 

مسئوالن شهر جلساتی را برگزار می کند.

رییس فدراسیون جهانی بیماران 
خاص به اصفهان می آید

سرمربی پرسپولیس هنوز به درخواست شفاهی مدیران باشگاه برای 
تمدید قرارداد واکنش نشان نداده و مشخص نیست آیا برای سال آینده 

هم روی نیمکت سرخپوشان می نشیند یا خیر.
علی اکبر طاهــری، مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس بالفاصله پس 
از قهرمانی ایــن تیم در شــانزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر، 
سخن از تمدید قرارداد بلند مدت ســرمربی کروات پرسپولیس داد؛ 

اما این موضوع محقق نشــد تا برانکو 
ایوانکوویچ تنها تا پایــان رقابت های 
فصل جاری لیگ برتر با سرخپوشــان 
پایتخت قرارداد داشته باشد. مشکالت 
مالی و عدم تامین نیازهای ســرمربی 
پرســپولیس دلیل مهمی بود که آنها 
نتوانند بر سر تمدید قرارداد بلند مدت 

خود به توافق برسند.
سرمربی پرســپولیس حاال بار دیگر 
با پیشــنهاد ضمنی مدیران باشــگاه 

پرسپولیس برای تمدید قراردادش روبه رو شده است، اما با پاسخ مبهم 
خود، آن را به زمان دیگری موکول کرده است.برانکو ایوانکوویچ پیش از 
بازی با الهالل عربستان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
با چنین پیشنهادی روبه رو شد، اما بر اساس اعالم رسانه های عربستانی، 
برانکو پاسخ به این پیشنهاد را به نتایج تیمش در لیگ قهرمانان موکول 

کرد. سرخپوشان پایتخت توانستند به جمع چهار تیم پایانی رقابت های 
لیگ برتر هم برسند، اما شوک فیفا به این باشگاه با محرومیت ۴ ماهه 
طارمی و محرومیت پرســپولیس از دو پنجره نقــل و انتقاالت، تمام 
معادالت را به هم ریخت تا برانکو ایوانکوویچ از همین حاال فکر جذب 
بازیکن جدید و تقویت تیمش را از سر بیرون کند.باشگاه پرسپولیس 
حاضر شده است با رقم پیشنهادی سرمربی کروات خود کنار بیاید اما 
ایوانکوویچ به احتمال فروان نگران است با 
توجه به محرومیت باشگاه نتواند انتظارات 
را برآورده کند. هوادارانی که به طور حتم در 
فصول آینده، تنها راضی به قهرمانی در لیگ 
برتر ایران نخواهند بود و با برانکو به رویاهای 

خود در آسیا فکر می کنند.
از ســوی دیگر، باشگاه پرســپولیس هنوز 
نتوانسته مطالبات مربوط به فصل گذشته 
کادر فنــی پرســپولیس را پرداخت کند. 
مشــکالت مالــی باشــگاه و محرومیت و 
جریمه های متعدد این تیم می تواند اصلی ترین دلیل در عدم رضایت 
برانکو به تمدید قراردادش در برهه زمانی کنونی است.قرار است مدیران 
باشگاه و سرمربی سرخپوشــان پایتخت، صحبت در این باره را به نیم 
فصل رقابت ها موکول کنند تا هر دو تیم بتوانند بهترین اقدام را در این 

زمینه انجام دهند.

مشکل تمدید قرارداد برانکو چیست؟

محرومیت پرسپولیس یا مسائل مالی

در حاشیه

یکی از اتفاقات حاشیه ای روی نیمکت در نیمه اول در 
خصوص کفش های کتانی ســردار آزمون بود؛ ستاره 
جوان تیم ملی که این روزها در روســیه و تیم روبین 
کازان حضــور دارد با کفش های متفــاوت خود روی 
نیمکت توجه دیگر بازیکنان را به خود جلب کرد تا آنها 
با کنار زدن پتو در سرمای استادیوم آزادی به بحث در 

این خصوص بپردازند.
20

   بازگشت بهنام برزای به اســتقالل معادله پیچیده ای را در این 
باشــگاه رقم خواهد زد. گفته می شــود برزای جانشین مجتبی 
 جباری خواهد شــد . تســنیم با اشــاره به این موضوع نوشته:
» اگر فرض بر این باشد که جباری از لیســت خارج شده و برزای 
بازگردد، این ســوال پیش می آید که تکلیف محسن کریمی چه 
خواهد شد؟ با توجه به پر بودن لیست استقالل، مشخص نیست چه 

کسی باید کنار گذاشته شود تا کریمی هم به لیست اضافه شود.«

 علیرضا بیرانونــد، دروازه بان اصلی تیم ملی در مســیر انتخابی 
جام جهانی که در جدال تدارکاتی و دوســتانه برابر توگو فرصت 
بــازی نیافت، در زمــان ریــکاوری و تمرین پایان بــازی دچار 
مصدومیت جزئی شــد.بیرانوند که پیش از این نیز از ناحیه آرنج 
دست راست مصدومیت داشت، در زمان ریکاوری بار دیگر دچار 
مصدومیت شد تا کادرپزشکی شرایط او را زیر نظر بگیرد. به نظر 

نمی رسد مصدومیت او چندان جدی باشد.

کریمی جانشین کدام بازیکن می شود؟مصدومیت بیرانوند در پایان دیدار تیم ملی کفش های کتانی سردار 

منهای فوتبال

قهرمان المپیک لندن:

اتفاقات خوبی در راه است
قهرمان المپیک لندن گفت: تیم ملی تلفیقی از نفرات 
جوان و با تجربه اســت و فکر می کنم امسال اتفاقات 

خوبی در مسابقات جهانی رخ دهد.
بهداد ســلیمی درباره محرومیت ۹  کشــور از حضور 
در مســابقات وزنه برداری قهرمانی جهــان و توقعی 
که نسبت به کسب نتیجه خوب توســط ایران وجود 
دارد،  بیان کرد: همیشــه گفته اند که بار کج به مقصد 
نمی رسد. این کشــورها هم به دلیل خطایی که انجام 
دادند، مجازات شدند. در کل نظر خاصی نسبت به این 
موضوع ندارم، اما قطعا با نبود کشورهایی مانند روسیه 
و قزاقستان سطح مسابقات جهانی پایین تر می آید.او 
ادامه داد: به نظرم تیم ما خوب اســت. امیدوارم ایوب 
موســوی هم بتواند به ترکیب تیم ملی برای مسابقات 
جهانی اضافه شود.موسوی در مسابقات جهانی شانس 
گرفتن مدال دارد. تیم مــا تلفیقی از نفرات با تجربه  و 
جوان است. ان شاءا... بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم. 
فکر می کنم امســال اتفاقات خوبی رخ دهد.قهرمان 
المپیک لندن در مورد آخرین وضعیت خود نیز گفت: 
نسبت به برنامه هایی که داشتم عقب نیستم و شرایطم 
خوب اســت، زانویم نیز کم کم  دارد بهتر می شــود و 
من را همراهی می کند. امیــدوارم از لحاظ تمرینی و 
جسمانی مشکلی پیش نیاید و این مدت باقی مانده تا 
 آغاز مسابقات را به سالمت پشت سر بگذاریم و با دست

 پر برگردیم.
ســلیمی درباره  علت نزدن وزنه در هفتــه دوم لیگ 
برتر نیز تصریح کــرد: برای گرفتن ویــزای آمریکا به 
دوبی ســفر کرده بودیم و در آن چند روز نتوانســتیم 
خیلی خوب تمرین کنیم، خســتگی ســفر هم باعث 
شــد در شــرایط خوبی نباشــیم و در این شــرایط 
احتمال آســیب دیدگی باال می رفت. مسعود چترایی 
هم در لیگ آســیب دید از ایــن رو در صحبتی که با 
آقای مــرادی، جلیلی و بیرانوند داشــتیم، قرار بر این 
شــد در هفته آینده که رکوردگیری تیــم ملی انجام 
 می شــود، رکوردهایــم در آنجا برای لیگ محاســبه 

شود.
سلیمی درپاســخ به این پرسش که موفق شدند طلب 
خود را از باشگاه یاسین پیشــرو بگیرند؟ تاکید کرد: 
ما رای کمیته انضباطی را گرفتیــم و در همه محاکم 
ورزشی اولویت با رای کمیته انضباطی است. متاسفانه 
با رای کمیته انضباطی هم پول ما را ندادند و مجبوریم 

از طریق محاکم قضائی اقدام کنیم.

پرونده انتخاب کادرفنی جدید اســتقالل بــا مصوبه جدید 
کمیته فنی این باشگاه عصر روز پنجشنبه بسته شد و مدیران 
این باشگاه دو دستیار جدید برای همکاری با شفر را انتخاب 
کردند. سیروس دین محمدی که در لیگ پانزدهم در کادرفنی 
استقالل حضور داشت در کنار بیژن طاهری از پیشکسوتان 
این باشگاه با تصمیم کمیته فنی و امضای افتخاری به عنوان 
دستیاران دوم و سوم مربی آلمانی آبی ها برگزیده شدند تا به 
این ترتیب کادرفنی استقالل برای ادامه فصل تکمیل شود.

دین محمدی و طاهری تا پیش از انتخاب به عنوان دستیاران 
شفر، از اعضای کمیته فنی این باشگاه بودند؛ اتفاقی که باعث 
شد برخی از منتقدان از نحوه انتخاب این افراد برای حضور در 

کادرفنی انتقاد کنند و حضور اعضای کمیته فنی در کادر فنی 
را موضوعی غیر قابل قبول دانستند. منتقدان دین محمدی و 
طاهری، ساز و کار حضور این افراد در کنار شفر را پر ایراد می 
دانند و بیش از آنکه به کارنامه این دو انتقاد داشته باشند، این 
ساز و کار را پر ایراد دانســته اند.اعضای کمیته فنی استقالل 
در واکنش به این موضوع صحبت های زیادی را انجام دادند 
و با دفاع از عملکرد و کارنامه دستیاران دوم و سوم شفر، دین 
محمدی و طاهری را گزینه های مناســبی بــرای حضور در 
استقالل نامیدند. هر دو دستیار شفر مدرک مربی گری آسیا 
را در اختیار دارند و با تصمیم کمیته فنی بعد از حضور در کنار 
این سرمربی آلمانی از کمیته فنی خارج خواهند شد تا وظیفه 

نظارتی و تصمیم سازی آنها به پایان برسد.
نکته مهم در انتخاب این دو مربی اما واکنش شــفر به حضور 
دین محمدی و طاهری در کنار او خواهد بود. شفر در نشست 
خبری بعد از امضای قرارداد صراحتا اعالم کرد که دستیاران 
باشــگاه را خواهد پذیرفت زیرا به دنبال انتقال تجربه خود به 

آنها است. 
سرمربی آلمانی استقالل بعد از انتخاب دستیاران خود تا به 
این لحظه واکنشی به این موضوع نداشــته و پس از دیدار با 
توگو نیز از انتخاب دستیاران جدید خود ابراز بی اطالعی کرد 
تا ابهاماتی پیرامون ادامه همکاری این افراد با شفر ایجاد شود.

پرونده اعضای کادرفنی اســتقالل برای ادامه فصل با حضور 
»مک درموت« به عنوان دستیار اول و بدنساز، دین محمدی 
و طاهری به عنوان دستیاران دوم و سوم و نامداری به عنوان 

مربی دروازه بان ها بسته خواهد شد.

 انتخاب های  پرحاشیه؛

طاهری و دین محمدی چگونه دستیار شفر شدند؟

دوری ۴ ماهه طارمی از فوتبال، شــاید حضور او در تیم ملی را به خطر 
بیندازد. سرمربی تیم ملی روز پنج شنبه سه بازیکنی را امتحان کرد که 

می توانند رقبای طارمی برای پست وینگر تیم ملی باشند.
مهدی ترابی، مهــره محبوب کی روش که این روزها دوباره گل ســازی 
می کند . وحید امیری در نیمه دوم به زمین رفت، بازیکنی که در مسابقات 
انتخابی جام جهانی هم زمانی که طارمی روی نیمکت بود، او در پست 
وینگر چپ بازی می کرد.ترابی و امیری، همیشه رقبای طارمی برای پست 
وینگر تیم ملی بودند که در ماه های اخیر پشت سر او قرار گرفتند، اما یک 
رقیب جدید هم برای طارمی اضافه شد. کریم انصاری فرد، بازیکنی که 
مثل طارمی مهاجم نوک محسوب می شــود، اما  در این بازی در پست 

وینگر به میدان رفت. 

حسن زمانی دوباره تبدیل به یکی از چهره های خبرساز استقالل شده؛ 
البته این بار دیگر خبری از علیرضا منصوریان نیست که زمانی بخواهد 
علیه او مصاحبه کند. بلکه زمانی از نحوه انتخاب شــفر ناراحت است. 
تسنیم درباره این موضوع نوشته: در آخرین جلسه هیئت مدیره، قرار 
بر این بود که رزومه 6 مربی توسط اعضای کمیته فنی بررسی و پس از 
جمع بندی در مورد سه گزینه نهایی، گزارش آن تحویل هیئت مدیره 
شــود، در این میان،  افتخاری پس از صحبت با چند گزینه، با شفر به 
توافق رسید و جلســه ای را با کمیته فنی برگزار کرد تا خبر از توافق با 
شفر بدهد. در این بین، ملکی و قراب در جریان مذاکرات با شفر بودند 
 و مدام در باشگاه اســتقالل حضور پیدا می کردند، اما خبری از زمانی

 نبود.

رونمایی کی روش از 
جانشین های طارمی

»شفر« دلیل ناراحتی 
حسن زمانی از افتخاری

اتفاق روز

رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان که قرار بود از دیروز آغاز شود، 
به درخواست تیم های شرکت کننده به تاخیر 
افتاد و از هفته جاری شــروع خواهد 

شد.
بر اساس اعالم فدراسیون، برای 
فصل جدید این مسابقات، دو 
تیم آینده سازان و ذوب آهن 
نمایندگان  اســتان اصفهان 
هســتند کــه در مراســم 
قرعه کشــی لیگ برتر حضور 
داشــتند و برنامه مســابقات و 
حریفــان خود را شــناختند. در 
این میان تیم ذوب آهــن که دومین فصل حضــورش در لیگ را 
ســپری می کند، در زمان مقرر تمریناتش را شروع کرده و مراحل 
آماده سازی این تیم برای شرکت در لیگ برتر در حال انجام است، 
اما تیم آینده سازان هنوز وضعیت نامشخصی دارد.این تیم که مدافع 
عنوان قهرمانی محسوب می شود، برای حضور در لیگ برتر نیازمند 
جذب اسپانسر است و بازیکنان و کادر فنی این تیم منتظر مشخص 
شدن وضعیتشان هستند.از مدتی قبل صحبت هایی در خصوص 
حمایت باشگاه سپاهان از این تیم شنیده می شد که این موضوع 
نیز تابع شرایط خاصی است و ســپاهانی ها تحقق این اتفاق را به 

بخشیدن 2 درصد مالیات تیم مردان منوط کرده اند.
فدراسیون فوتبال مبنا را بر حضور تیم فوتبال آینده سازان گذاشته 
و معلوم نیست در صورت انصراف این تیم از حضور در لیگ به هر 
دلیلی، چه تیمی جایگزین آن خواهد شد یا لیگ با یک تیم کمتر 

ادامه پیدا خواهد کرد.

 تاخیر در برگزاری 
لیگ برتر فوتبال بانوان

انتقاد روز

فوتبال جهان

قهرمان ووشوی جهان در حاشیه حضور در سمیرم و گلزار شهدای 
این شــهر برای ادای احترام به شهدا اظهار 
داشــت: بهترین روزهای ما همین 
روزهــای حضــور در بین مردم 
سمیرم است، مســابقات که 
تمام شــد و به ایران رسیدیم 
بالفاصله در ســمیرم حاضر 
شدیم، ما رســمی داریم که 
همیشــه برای ادای احترام 
به شهدای شــهر به کنار مردم 
می آییم.الهه منصوریــان افزود: 
مردم بــه خوبی از ما اســتقبال 
می کنند و حضورشان واقعا دلگرم کننده  است و از حضور مردم انرژی 
می گیریم و خوشحال هستیم که از شهر سمیرم به قهرمانی جهان 
رسیدیم.قهرمان ووشوی جهان در پاسخ به این سوال که انتظار شما 
از مسئوالن چیست، گفت: می دانیم که شهر ما شهر خیلی کوچکی 
است و انتظارمان از مسئوالن انتظارات مالی و کمک های مالی نیست 
بلکه انتظار معنوی داریم، اینکه آنها را ببینیم و در کنار خود احساس 
کنیم. وی ادامه داد: ما قهرمان جهان شدیم و رییس جمهور، رییس 
مجلس و سایر مسئوالن پیام تبریک دادند، اما نماینده مردم سمیرم 
در مجلس شورای اسالمی قبل از رفتن تماسی نگرفت و بعد از آمدن 
هم هیچ پیام تبریکی نداد. منصوریان در پایان گفت: نماینده مردم 

سمیرم در مجلس شورای اسالمی حتی به استقبال ما هم نیامد .

 انتقاد شدید خواهران منصوریان
 از مسئوالن سمیرم

دادگاه ویار، ریاست فدراسیون فوتبال اســپانیا برگزار شد و البته 
چندان به طول نکشید. ویار هنوز روی 
صندلی ننشســته بــود که قاضی 
پرسید: »آیا می دانید چرا شما 
بازداشت شــده اید؟« و ویار 
پاسخ داد: »بله«سپس قاضی 
پرســید: »آیا شــما حقوق 
خود را می دانیــد؟« و ویار 
گفت:»بله«پس از این دیالوگ 
کوتاه قاضــی از خبرنــگاران و 
عکاسان خواســت محل را ترک 
کنند که این دادگاه رسمی تنها 
دو دقیقه به طول کشید سپس ویار راهی زندان شد.اکنون فوتبال 

ملی اسپانیا باید پاسخگوی یکی از فاسد ترین دوران خود باشد.

شوک سنگین به فوتبال اسپانیا؛

»ویار« راهی زندان شد

موضوع برگزاری 2 بازی خانگی ذوب آهن در زمان تعویض 
چمن ورزشگاه فوالدشــهر در چند روز اخیر بسیار مورد 
توجه قرار گرفته است.چمن ورزشگاه فوالدشهر کیفیت 
خود را از دست داده بود و بازی کردن در آن بسیار سخت 
شــده بود تا اینکه مسئوالن باشــگاه ذوب آهن تصمیم 
گرفتند چمن را تعویــض کنند؛ حال چمن ورزشــگاه 
فوالدشهر زیر کشت رفته و عملیات ترمیم و بازسازی آن 

حدود 60  روز به طول می انجامد.
ذوب آهن از فوالدشهر به قم کوچ کرد

در زمان تعویض چمن فوالدشــهر سبز پوشان اصفهانی 
2 دیدار خانگی در لیگ برتر فوتبــال دارند؛ ذوبی ها در 
تاریخ های 2۸ مهر ماه و ۴ آذر مــاه به ترتیب باید از پارس 
جنوبی جم و فوالد خوزســتان میزبانی کننــد و هنوز 

ورزشگاه میزبان این دو بازی مشخص نشده است. هفته 
گذشــته بود که باشــگاه ذوب آهن اعالم کرد بازی های 
خانگی خود را تا زمان آماده  شدن فوالدشهر در ورزشگاه 
یادگار امام)ره( قم برگزار می کند؛ گفته می شد هزینه بازی 
در قم حدود یک چهارم بازی در نقش جهان است و این 
درحالی است که چمن یادگار امام)ره( قم از کیفیت بسیار 
خوبی برخوردار است.یک روز پس از اعالم باشگاه مبنی بر 
بازی در قم، مدیر عامل باشگاه ذوب آهن بازی در قم را مایه 
تاسف خواند و اعالم کرد که توان مالی ذوب آهن نسبت به 
سال های قبل کاهش یافته و نمی تواند هزینه ۱00 تا ۱20 

میلیون تومانی بازی در نقش جهان را بپردازد.
حرف استاندار چقدر برش دارد

در ابتدای این هفته بود که استاندار اصفهان در یک نشست 

خبری در خصوص وضعیت میزبانی تیم ذوب آهن گفت 
با مسئوالن ســپاهان برای بازی در ورزشگاه نقش جهان 
به توافق می رســیم.امیر قلعه نویی ، سرمربی ذوب آهن 
از قبل از شــروع لیگ برتر فوتبال عالقه مندی خود برای 
برگزاری تمامی بازی های ذوب آهن در ورزشــگاه نقش 
جهان را اعالم کرد و در کنفرانس های خبری بازی ها نیز 
به این عالقه مندی اشــاره می کرد و از مسئوالن استانی 

می خواست این موضوع را پیگیری کنند.
با تمام این تفاسیر تا کنون میزبان 2 بازی خانگی ذوب آهن 
در لیگ برتر فوتبال مشخص نشــده است و باید دید این 
کش و قوس باالخره به کجا می انجامد و یادگار امام)ره( 
 قم یا نقش جهان میزبان شاگردان امیر قلعه نویی خواهند 

شد.

وقتی  ذوب آهن بدون ورزشگاه می ماند؛

کوچاجباری!
پادرمیانی استاندار برای برگزاری دیدارهای ذوب آهن در نقش جهان جواب می دهد؟

سپاهانی محبوب، ۳۰ ساله شد
»جواهیر سوکای« دیروز ۳0 ساله شــد. این مهاجم اهل آلبانی در روز تولدش پیام های تبریک زیادی از 
هواداران سپاهان دریافت کرد. همین موضوع باعث شــد تا او با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام از اینکه سپاهانی ها 2 سال و اندی پس از جدایی، هنوز فراموشش نکرده اند به زبان فارسی تشکر 
کند. مهاجم سابق ســپاهان همچنین ابراز امیدواری کرد که این تیم به روزهای خوبش برگردد.سوکای 
پس از قهرمانی سپاهان در لیگ چهاردهم با نظر حسین فرکی و برخالف خواست اکثر هواداران از جمع 

طالیی پوشان اصفهانی جدا شد. او در حال حاضر در تیم پارتیزانی تیرانا بازی می کند.
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آیین تکریم و معارفه شهردار اصفهان  امروز برگزار می شود
با حضور جمعی از مسئولین استانی و اعضای شــورای اسالمی شهر شهرداری 

اصفهان، آیین تکریم و معارفه شهردار اصفهان امروز برگزار می شود.

ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از تشکیل کارگروه توسعه گردشگری ریلی استان 
اصفهان خبر داد.

فریدون الهیاری در نشســتی با حضور مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان 
و راه آهن اســتان اصفهان، در رابطه با هدف از برگزاری این نشســت اظهار کرد: با توجه به توان بالقوه فراوان استان 
اصفهان در راستای توسعه گردشگری ریلی و در راستای راه اندازی قطار 
گردشگری در استان اصفهان، این نشست برگزار شد. وی در همین راستا 
افزود: با توجه به اینکه استان اصفهان جزو استان هایی است که خطوط 
ریلی متعددی در آن ایجاد شــده و این خطوط در اکثر شهرستان های 
استان موجود است و از آن طریق مرکز کشور به یکدیگر اتصال می یابد، 
در این نشست توافق شد با تشکیل کارگروه مشترک از کارشناسان ارشد 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری و راه آهن استان 
اصفهان، مسیرهای گردشگری ریلی استان شناسایی شود و با راه اندازی 
قطار گردشگری، مشتاقان به گردشــگری در داخل استان اصفهان، در 
مسیرهای پیش بینی شده با قطار ویژه ای که برای این امر اختصاص یافته به مسافرت بپردازند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان همچنین تصریح کرد: در حال حاضر 3 مسیر در استان برای راه اندازی قطار 
گردشگری پیشنهاد شده که مقرر شد کارشناسان مطالعات الزم را در زمینه راه اندازی قطار گردشگری به انجام برسانند.

مدیر مرکـز خالقیت و نوآوری شـهرداری اصفهـان اظهار کرد:شـهر اصفهان باید بـا تمرکز بر رخدادهـای فرهنگی، 
تاریخی، تفریحـی و طبیعی و همچنیـن با جاذبه هـای غیر فصلـی و اقلیمی، گردشـگران را جذب کند.

محمد علی ایزدخواسـتی هـدف اصلی مرکـز خالقیت و نـوآوری شـهرداری اصفهـان را ارائـه طرح های نـو و بدیع 
بـرای اداره شـهر اصفهـان خوانـد و تصریح کـرد: بی شـک در حـال حاضر بـازار رقابتـی شـهرهای مهم دنیـا برای 

جـذب گردشـگران زیاد اسـت .
وی  بـا تاکید بـر اینکه ایـن شـهرها به مزیـت ها دسـت پیدا نمـی کنند 
مگـر اینکـه بتواننـد طـرح هـا و ایـده هـای خالقانـه مسـتمری داشـته 
باشـند، افـزود: مرکز خالقیـت و نـوآوری شـهرداری اصفهان از دو سـال 
پیش راه اندازی شـد و هدف مهم آن بررسـی و رصد مسـائل مهم شهری 
 بـود تـا بتوانـد طـرح هـای خالقانـه ای را بـه مدیریـت شـهری اصفهان 

ارائه کند. 
ایزد خواسـتی ادامـه داد: باید در فصول پاییز و زمسـتان هـم برنامه هایی 
برای جذب گردشـگران داشـته باشـیم. وی با اشـاره بـه اینکـه اصفهان 

در بخـش گردشـگری بایـد برنامه ریزی هـای جـدی داشـته باشـد، گفـت: امسـال اگـر بتوانیـم جاذبـه هـای الزم 
 را ایجـاد کنیـم، مـی توانیـم در فصـل هـای پاییـز و زمسـتان نیـز در بخـش گردشـگری شـاهد رونـق بیشـتری 

باشیم.

مدیر مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

جذابیت های گردشگری برای پاییز و زمستان اصفهان فراهم شود
در راستای توسعه گردشگری درون استانی؛

کارگروه توسعه گردشگری ریلی استان اصفهان تشکیل شد

نخستین دوره تربیت مربی صحیفه 
سجادیه در اصفهان برگزار می شود 

مدیر دفتر قرآن و عترت استان 
اصفهان از برگزاری نخستین 
دوره تربیــت مربــی صحیفه 

سجادیه در اصفهان خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین 
ابوالفضل یعقوبی اظهار داشت: 
نخســتین دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه در اصفهان با هدف 
اهمیت به جایگاه و ارزش صحیفه سجادیه و شناخت معارف اهل 
بیت)ع( و با تشکیل کالس های متعدد در مناطق مختلف و استفاده 

از مربیان آموزش دیده برگزار می شود.
مدیر دفتر قرآن و عترت استان اصفهان با بیان اینکه این دوره در 
سه ترم با موضوعات شناخت صحیفه ســجادیه، روش شناسی و 
موضوع شناســی اســت، افزود: این دوره در تاریخ های 19 تا 21 

مهرماه، 3 تا 5 آبان ماه و 22 تا 24 آذرماه برگزار می شود.
 وی با بیان اینکه در این دوره 70مربی قرآنی از شهرســتان های 
اســتان اصفهــان و چهارمحــال و بختیاری شــرکت می کنند، 
خاطرنشان کرد: این دوره با همکاری مجمع خیرین قرآن و عترت 
اســتان و حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در مجموعه فرهنگی شهید باهنر اصفهان برگزار می شود.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان:

۲۷۰دستگاه از خودروهای خدمات 
شهری به سیستم ردیاب متصل هستند

رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد:270 
دســتگاه از خودروهای خدمات شهری این ســازمان شامل150 
دســتگاه خودرو جمع آوری پسماند تر، 50 دســتگاه خودروی 
جمع آوری پسماند خشک و 70 دستگاه خودروی جمع آوری نخاله 

و ضایعات به سامانه ردیاب )AVL( مجهز هستند.
غالمرضا ساکتی ادامه داد: این ســامانه خودروها را از زمانی که از 
محل استقرار خود خارج شده و در مســیر قرار گرفته و شروع به 
کار می کنند و همچنین جهت و سرعت کار آن را به اداره خدمات 
شــهری شــهرداری اصفهان گزارش دهی می کند. رییس اداره 
خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه سامانه ردیاب 
)AVL( در حال ساماندهی و به روز رسانی مجدد است، عنوان کرد: 
خاصیت این سیستم، موقعیت ســنجی خودروهای این سازمان 
اســت که با اســتفاده از آن می توان عالوه بر نظارت امور، اتصال 
خروجی کار خودروها به سیستم مالی را انجام داد.وی خاطر نشان 
کرد: به طور حتم این سیستم به پرداخت های دقیق و شفاف سازی 

و مدیریت هزینه امور کمک شایانی خواهد کرد.  

مدیرمنطقه ۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۴۰ درصدی آسفالت معابر 
اصلی منطقه ۲ شهرداری اصفهان

مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان اظهارکرد: آسفالت معابر فرعی 
و اصلی منطقه برای تردد روان شهروندان و سیمای شهر در دست 
اجراست.حسین جعفری فشارکی تصریح کرد: آسفالت معابر اصلی 
منطقه 2 شهرداری اصفهان تاکنون 40 درصد پیشرفت داشته و تا 
پایان سال جاری تکمیل می شود.مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان 
با اشاره به آسفالت معابرفرعی منطقه نیز خاطرنشان کرد: آسفالت 
معابر فرعی سطح منطقه تاکنون ۶5 درصد پیشرفت داشته است.

جعفری فشارکی از اجرای آســفالت محله های بابوکان، شهیدان 
خبر داد و اضافه کرد: آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه با اعتبار 
2میلیارد و 500 میلیون تومان تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه 1۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ایمن سازی و بهسازی سایت 
بازی بوستان های سطح منطقه 15

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان از تکمیل ایمن سازی و بهسازی 
سایت بازی بوستان های سطح این منطقه خبر داد.

رضا مختاری اظهار کرد: کودکان آســیب پذیرترین قشر جامعه 
هستند؛ از همین رو ســایت های بازی بوستان های منطقه برای 

جلوگیری از حوادث ناگوار برای آنان بهسازی شد.
 وی افزود: سایت بازی بوســتان های کوثر )واقع در خیابان جی 
غربی،  خیابان  مســجدعلی(، بوســتان فرهنگ )واقع در خیابان 
جی غربی - خیابان 22 بهمن(، بوستان یاس )واقع در خیابان جی 
غربی( و بوستان هیستان )واقع درخیابان جی شرقی( ایمن سازی 

و بهسازی شده است.
مختاری با اشــاره به دیگر پروژه های اجرا شــده در این منطقه 
اضافه کرد: مجتمع تجاری مســکونی مشــارکتی شــریعتی در 
خیابان جی شــرقی بــه مســاحت 472 متر مربع  بــا همکاری 
بخش خصوصی در دســت اجراســت.وی اضافه کرد: این پروژه 
 تاکنون ۸5 درصد پیشرفت داشــته و تا پایان سال جاری تکمیل

 می شود.

دبیر صنف کشــاورزی اســتان اصفهان در گفت وگویی، با 
اشــاره به اینکه وزارت نیرو به همان میــزان آبی که تولید و 
وارد زاینده رود کرده اســت، حق برداشت دارد، گفت: وزارت 
نیرو تونل دوم کوهرنگ، چشــمه لنگان و خدنگســتان را با 
سرمایه گذاری دولت، احداث و آب را به زاینده رود وارد کرد 
که جمع آورد این ســه طرح به اضافه 30 میلیون متر مکعب 
آب در تونل اول کوهرنگ، 3۸4 میلیــون متر مکعب بوده و 

متعلق به وزارت نیروست.
اسفندیار امینی اظهار کرد: وزارت نیرو به اندازه 3۸4 میلیون 

متر مکعب، حق برداشــت آب از زاینده رود به منظور شرب، 
صنعت و توسعه کشاورزی اصفهان، چهارمحال و یزد را دارد 
و اگر بیش از این بخواهد از زاینده رود برداشت کند، قطع به 

یقین شامل حقابه کشاورزان می شود.
وی با اشــاره به بند 2 مصوبات ســیزدهمین جلسه شورای 
عالی آب افزود: کل آورد طبیعی آب رودخانه به اضافه تونل 
اول  )منهای30 میلیــون متر مکعب( متعلق بــه حقابه دار 
اســت و به هیچ وجه نباید از این دو منبع، به مصرف شرب و 
صنعت برسد. مدیر کانون خبرگان کشاورزی اصفهان تاکید 

کرد: وزارت نیرو هزار و 291 میلیون متر مکعب آب به جای 
3۸4میلیون متر معکب تاکنون تخصیص داده و سوال ما این 
است که بر چه اساسی 907 میلیون مترمکعب آب بیشتر از 

حجم تولیدی خود برداشت کرده است.
وی با اشــاره به طرح های اجرایی وزارت نیرو از زاینده رود 
باوجود خشکی بی حد این رودخانه اذعان کرد: وزارت نیرو بی 
قانونی واضح و شفافی بر زاینده رود داشته است و باید محل 
تامین آب بن-بروجن، طــرح گالب و 42 طرح چهارمحال و 

بختیاری مشخص شود.
امینی با بیان اینکه نهادهای قضائی باید وارد عمل شــوند، 
گفت: وزارت نیرو چه هدفی را دنبال می کند؟ چرا که می داند 
طی این چند سال اصفهان با خشکی روبه روست و همچنان 

مصمم بر اجرای طرح های جدیدی بر این رودخانه اســت و 
در این صورت باید نهادهای قضائی وارد عمل شوند و جلوی 

تخلفات وزارت نیرو را بگیرند.
وی از سیاســت یک بام و دوهــوای وزارت نیــرو خبر داد و 
خاطرنشان کرد: این وزارتخانه از یک طرف می گوید که برای 
تکمیل تونل سوم پولی نیســت ولی چرا برای اجرای سریع 
طرح بن-بروجن با ســرعت پول پیدا می شود تا این طرح به 

اتمام رسد؟
دبیر صنف کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه از سال 
71 در حوضه زاینده رود فعال بوده ام تصریح کرد: نمی توانم 
باور کنم که این طرح ها از سر دلسوزی برای کشور و تامین 
آب شرب برای مردم باشد؛ چرا که چندین سال است خشکی 

و مرگ تدریجی گاوخونی و زاینده رود به وضوح دیده می شود 
و کسی به آن توجه نمی کند.

وزرات نیرو چه هدفی را دنبال می کند؟

سایه »طرح بن-بروجن« بر حقابه کشاورزان اصفهانی

معاون تعاون و مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان اظهار 
کرد: پروژه نوسازی و بهسازی قبور مطهر گلستان شهدای اصفهان پس 
از توافق و مذاکرات مجدد با شهرداری اصفهان و با اعمال تغییراتی در 

اجرای آن از روزچهارشنبه آغاز شد.
مسعود احمدی نیا  افزود: پروژه نوسازی و بهسازی قبور مطهر گلستان 
شهدای اصفهان در مقابل قضاوت های ناجوانمردانه اجتماعی قرار گرفت 

و این امر باعث شد تا پروژه مربوطه حدود 2-3 ماه متوقف شود.
وی گفت: این پروژه با توجه به خواسته خانواده های معظم شهدا مبنی 

بر حفظ سبک قبلی قبور مطهر شهدا انجام می پذیرد.
وی تصریح کرد: سالم نگه داشتن سنگ قبور مطهر شهدا یکی از تاکیدات 
ما در اجرای این پروژه است و حساســیت ویژه ای در این امر داریم که 

تکمیل فاز نخست این پروژه حدود 2 ماه به طول می انجامد.

معاون تعاون بنیاد شهید استان اصفهان 
خبر داد:

آغاز مجدد پروژه نوسازی 
قبور گلستان شهدا 

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: آرامستان 
باغ رضوان سال ۶3  با مساحتی در حدود 1205 هکتار، در شرقی ترین 
نقطه اصفهان افتتاح شد و تاکنون 3 فاز آن به بهره برداری رسیده است.

محمد پرورش اظهار کرد: در فاز اول آرامســتان باغ رضوان که قطعات 
1 تا 45 است، با توجه به کمبود جا و تقاضاهای زیاد مردم که خواهان 
داشتن حفره ای در کنار اقوام و بستگان خود بودند، از اواخر سال گذشته 

ساخت قبور سه طبقه را آغاز کردیم.
وی با اشــاره به اینکه طرح تبدیل قبور ســنتی در فاز یک آرامستان 
باغ رضوان به قبور سه طبقه در شــورای شهر به تصویب رسیده است، 
اظهارمی کند: در حال حاضر 30 هزار قبر ســنتی در این آرامســتان 
وجود دارد و افرادی که سند قبور سنتی در فاز یک باغ رضوان را دارند 

می توانند نسبت به تبدیل قبور به 3 طبقه اقدام کنند.

مدیر عامل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان:

 قبور سنتی باغ رضوان 
3 طبقه می شود

سردار مهدی معصوم بیگی افزود: هفته ناجا یادآور جوانانی از 
متن و بطن جامعه است که پرچمدار امنیت جامعه شده اند 
تا همه مردم زیر چتر امنیت باشند و هیچ جای کشور در خأل 
امنیت نباشد، چشم انداز ما رسیدن به پلیسی در تراز جامعه 
و دولت اسالمی اســت، راهبرد ما امنیت مردم پایه و تمرکز 
بر ظرفیت های مردمی اســت. امنیت پایــدار در گرو امنیت 

مردم پایه است.
نیروی انتظامی، دیده بان و نگهبان جامعه است

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان کرد: هر جا مردم پای کار 
آمدند ما نیز دارای امنیت محکم و گسترده در سراسر کشور 
بوده ایم؛ امنیتی که مانند نور خورشید بر همگان بتابد و همه 
از آن بهره مند شوند و کسی نباشد که از آن بی بهره باشد. در 
این ماموریت سخت و البته لذت بخش فرمایشات مقام معظم 
رهبری نصب العین ما قرار دارد و چــراغ هدایتی پیش روی 

سربازان والیت برای خدمت رسانی به مردم انقالبی است.
انهدام 133 باند سرقت در استان اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در ادامه گفت: این امنیت 
به خاطر نقش هدایتی رهبر معظم انقالب و تالش  نیروهای 
امنیتی است، برای مقابله با ســارقان تالش های گسترده ای 

انجام شــده و 133 باند سرقت شناســایی و با آنها برخورد و 
مقابله شده اســت، یکی از موضوعات مهم برای ما این بوده 
است که جدای از برخورد با ســارقان، اموال مسروقه نیز به 

مردم باز گردد.
وی ادامه داد: در حــوزه جرایم ســایبری و فضای مجازی، 
پلیس فتای استان اشراف خوبی دارد به نحوی که 90 درصد 
پرونده های تشکیل شده توسط پلیس فتا کشف شده است، 
والدین بیش از گذشته نظارت بر فضای مجازی فرزندان خود 
داشته باشــند چرا که تهدیدهای آن رو به فزونی گذاشته و 

منشأ بسیاری از مشکالت در فضای مجازی است.
مراقب جوانان خود در فضای مجازی باشید

معصوم بیگی عنوان کرد: تهدیــدات فضای مجازی به نحوی 
اســت که می تواند نگرانی عمده داشته باشــد، در گذشته 
می توانســتیم فرزندان خود را بهتر کنترل کنیم اما امروز به 
نحوی اســت که از آنها حتی نمی توانیم در خانه نیز مراقبت 
کنیم چرا که با یک دکمه جوان ما به هر جا که بخواهد ورود 
پیدا می کند و در فضای مجازی هر آنچه که فکرش را کنید در 

جلوی چشم جوانان قرار دارد.
وی در همین خصوص افزود: تهاجم فرهنگی که گفته می شود 

ابزار آن فضای مجازی و ساز و کار آن شبکه های اجتماعی و 
مؤلفه اصلی آن فضای سایبری اســت، اگر از جوانان در این 
فضا مراقبت نشود خسران زیادی متحمل خواهیم شد، امروز 
جوانان و نوجوانان ما در معرض تهاجم قرار دارند و مراقبت از 
خانواده و جوانان در همه عرصه ها به ویژه فضای مجازی، خط 

مقدم مبارزه با دشمن است.
آمار فوتی های ناشــی از تصادف در اســتان، از 

میانگین کشوری بیشتر است
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به آمار نامطلوب 
فوتی های ناشــی از تصادف در اســتان اصفهان گفت: آمار 
فوت شــدگان در تصادف کاهش پیدا کرده است و این نشان 
می دهد وضعیت مان در حوزه نظــم اجتماعی ترافیک بهتر 
شده است. آمار کشته شــدگان عابر پیاده و موتورسواران در 
استان، از میانگین کشوری باالتر اســت؛ فوتی های ناشی از 
موتور سیکلت 54 درصد است در حالی که در کشور میانگین 

آن 34 درصد است.
معصوم بیگی ادامــه داد: فوتی های عابران پیاده در اســتان 
اصفهــان 25 درصد و میانگین کشــوری 1۸ درصد اســت 
که الزمه کاهــش این تلفات فرهنگ ســازی و قانون مداری 
مردم است. می توانیم این شــرایط را با همکاری مردم بهبود 
بخشیم، حدود 4 هزار مجروح ناشی از تصادف در آمار شش 
ماهه نخست امسال ثبت شــده که از قطع نخاع تا قطع عضو 

بوده است.
انهدام 83 باند توزیع و فروش مواد مخدر در استان 

اصفهان
وی با بیان اینکه استان اصفهان به لحاظ پیشینه فرهنگی باید 
سرآمد و الگوی کشور باشد، عنوان کرد: در بحث مبارزه با مواد 
مخدر حدود 13 تن مواد مخدر امسال کشف شده است و ۸3 

باند توزیع و فروش مواد مخدر نیز متالشی شده اند. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان بیان کرد: بخشــی از آمار 
زندانیان و نزاع های خانوادگی، ریشه در مواد مخدر دارد، به 
زندان ها سر بزنید و ببینید مواد مخدر غوغا کرده است. ریشه 
بسیاری از طالق ها به خاطر مواد مخدر است، در حوزه مبارزه 
با کاالی قاچاق و با توجه به فرمایش رهبر معظم انقالب، یکی 
از ماموریت های پلیس مبارزه بــا کاالی قاچاق بوده و ارزش 

کاالهای قاچاق مکشوفه ۶0 میلیارد تومان است.
۵3 شهید تازه تفحص شده از نیروی انتظامی 

وی با بیان اینکه بیش از 23 هزار شهید استان اصفهان برای 
ارزش های اخالقی شهید شدند، مطرح کرد: در بخش امنیت 
اخالقی اقدامات ایجابی زیادی انجام شــده است، 950هزار 
تماس با 110 حاصل شــده و ۶50 هــزار از طلب امدادهای 

مردمی را پاسخ داده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان، با اشاره به آغاز هفته 
پلیس و نیروی انتظامی اظهار کرد: هفته ناجا یادآور تالش ها، ایثار و نثار جان ها برای دفاع از ارزش ها و امنیت 

جامعه، یادآور چشمان بیدار و هوشیار و یادآور مقابله با زشتی ها و پلیدی هاست.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

آمار فوت شدگان ناشی از تصادف در اصفهان بیش از میانگین کشوری
حجت االسالم میردامادی:

آمریکایی ها باید غبطه امنیت 
ایران اسالمی را بخورند 

امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های این هفته 
نماز جمعه اظهار کرد: مقاومت و ذلت ناپذیری، از 
پیام های قیام حضرت اباعبدا... الحسین علیه السالم 

است.
حجت االسالم والمسلمین سید مجتبی میردامادی 
با بیــان اینکه کربال، نمایش عشــق بــه خدا بود، 
گفت: امروز هم عشــق به خدا در بین امت اسالمی 
 رواج دارد، شــهید حججی نمونه ای از این موضوع

 است.
وی با اشــاره به گفته هایی در جلسه سازمان های 
جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: 
آنها گفته اند شیعه برای ما خطر دارد؛ چراکه دو الگو 
دارند: یکی الگویی به نام حسین با پرچم قرمز که زیر 
بار هیچ ظلمی نمی روند و دیگری الگویی مثل انتظار 

برای حضور امام زمان )عج( است.
حجت االســالم میردامادی در ادامه بــا توصیه به 
همگان برای داشــتن تقوا، گفت: شاید سرچشمه 
بسیاری از مشکالت ما کم بودن یا نداشتن تقواست.

امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه امنیت ایران 
در جهان مثال زدنی اســت، خاطرنشان کرد: یک 
آمریکایی که دهل های تمدنش گــوش دنیا را کر 
کرده اســت، مردم را به رگبار بست و تعداد زیادی 

از مردم این کشور را کشت یا روانه بیمارستان کرد.
وی با اشــاره به جدایی اقلیم کردستان گفت: این 
عمل با نقشه کامل آمریکا و صهیونیست است، زمانی 
که این کشورهای جنایتکار در اقدام های تروریستی 
موفق نبودند دست به تجزیه طلبی در منطقه ما زدند 
و این نقشه آنها فقط محدود به کردستان نیست و 
برای ترکیه و سایر کشــورها ن یز چنین نقشه های 

شومی دارند.
حجت االسالم میردامادی اظهار کرد: شنیدیم برخی 
از مسئوالن کشور با منافقان و فتنه گران سال ۸۸ 
طی یک جلسه صمیمانه برخورد کردند. باید بدانند 
بااینکه خواهان یک کشور متحد هستیم که خواست 
رهبر معظم انقالب نیز هست، ولی این گونه نباشد که 
در پیدا و پنهان باکسانی که می خواستند کشور را 
دست آمریکا بدهند این طور دوستانه برخورد کنید؛ 
مواضع خود را روشــن کنید که بــا ملت و رهبری 
هســتید یا نه؛ فقط زبانی با ایشان همراه هستید و 
در عمل طور دیگری رفتار می کنید، این عمل شما 

جای هیچ توجیهی ندارد.

شهرداری
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راه رسیدن به اهداف بزرگ 
چگونه هموار خواهد شد

شــما برای رســیدن به اهداف بزرگ و یا به عبارت 
دیگر موفقیت، با چالش هایی روبه رو خواهید بود که 
باید از پس آنها بربیایید و برای این کار نیاز اســت تا 
 این چالش ها را به خوبی بشناسید که در ادامه این 

چالش ها را باهم بررسی خواهیم کرد.
رسیدن به اهداف بزرگ کار بســیار دشواری است 
که باید برای آن برنامه ریزی درستی داشت و البته 
مهم تر از همه اینکه به صورت کامال متعهدانه به این 

برنامه عمل کنید. 
حال باید گفت از ســوی دیگر بــرای تحقق چنین 
هدفی نیاز است با حقایقی درونی مواجه شوید که 
باعث عدم موفقیت شما در رسیدن به اهداف بزرگ 

خواهند شد.
شروع کار، سخت ترین نقطه است 

برای بسیاری از ما، این نقطه  آغاز به کار سخت  ترین 
مانع محسوب می  شود و در حقیقت یکی از نکات مهم 
برای رسیدن به اهداف بزرگ این است که تصمیم 

خود را به عمل نزدیک کنید.
 شــما می  توانید تا آنجا که تصور می  کنید، بزرگ 
و موفق شــوید؛ منتها بایــد ذهنیتی بــرای خود 
 بســازید که شــما را وادار کنــد کار خــود را آغاز

 کنید.
می  دانید چه هنگام می توانید بر دنیا تاثیر بگذارید؟ 
وقتی دالیل به تاخیر انداختن کارهایتان را فراموش 
کنید. از آینده  نگری افراطی دست  بردارید. از هر آنچه 
همین حاال در اختیار دارید، استفاده کنید و ببینید 
 انجام شــدن کارهایتان چه تاثیرات خوبی به دنبال 

دارد.
فکر کردن آسان اســت و عمل کردن سخت و البته 
عمل کردن به آنچه فکر می کنید، سخت ترین کار 

ممکن است. )یوهان ولفگانگ گوته(
هیچ گاه زمان مناسب فرا نخواهد رسید 

جست وجو برای زمان مناسب شروع به کار را متوقف 
کنید. آیا به دنبال زمانی مناسب و ایده  آل هستید تا 
فالن کار یا فالن پروژه را آغاز کنید؟ هیچ گاه آن زمان 

ایده  آل فرا نخواهد رسید.
 بهترین زمان، همین اکنون اســت! ممکن اســت 
خودتان را قانع کرده باشید که به دالیل الف، ب و پ، 
هنوز زمان مناسب برای انجام کار فرا نرسیده است.
فردا که بیاید، شما هم یک بهانه  جدید پیدا خواهید 
کرد. این بهانه  ها را کنار بگذارید و هدف  هایتان را به 
طور واضح مشخص کنید )از شر هدف  های مبهم تان 

خالص شوید(. 
دقیقا می خواهیــد به چه چیزی برســید؟ چه کار 
باید بکنید تا به هدفتان برسید؟ چه قدم  هایی باید 
بردارید؟ آیا کار کنونی شــما در راســتای هدفتان 
اســت؟ اگر نه، چه قدمی می  توانید در این مســیر 

بردارید؟

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

 اصالح
 همان طور که اصالح و وارسی نفس از واجبات است و تا شخص خود را 
اصالح نکند، نمی تواند دیگران را اصالح کند، اصالح بین برادران دینی، 

فامیل، همسایه و... نیز از صفاتی است که خداوند آن را دوست دارد .
 برای ایجاد وحدت و هماهنگی و ارتباط و عدم جدایی و تفرقه، هر نوع 
عملی که سبب آن شود الزم است، حتی دروغ مصلحت آمیز هم ضرورت 
پیدا می کند. گفتنش عیبی ندارد؛ گاهی واجب هم می شود تا فتنه و 

فساد خاموش شده و از بین برود.
مصلح باید دانا به نزاع باشد

 عبدالملک گوید: بین حضرت باقر علیه السالم و بعضی از فرزندان امام 
حسن علیه السالم اختالفی پیدا شد، من خدمت امام)ع( رفتم و خواستم 
دراین میان سخنی بگویم تا شاید اصالح شــود.امام فرمود: توچیزی 
دربین ما بگو، زیرا مثل ما با پسرعمو یمان، مانند همان مردی است که 
در بنی اسرائیل زندگی می کرد و  او را  دو دختر بود؛ یکی ازآن دو را به 
مردی کشاورز و دیگری را به شخصی کوزه گر شوهر داده بود.روزی برای 
دیدن آنها حرکت کرد؛ اول پیش آن دختری رفت که زن کشاورز بود و 
از او احوال پرسید. دختر گفت: پدر جان شوهرم زراعت فراوانی کرده، 
اگرباران بیاید حال ما از تمام بنی اسرائیل بهتر است. از منزل آن دختر 
به خانه دیگر دخترش رفت و از احوال او پرسید، گفت: پدر، شوهرم کوزه  
زیادی ساخته؛ اگرخداوند مدتی باران نفرستد تا کوزه های او خشک 
شود حال ما از همه نیکوتر است. آن مرد از خانه دختر خود خارج شد 
درحالی که می گفت: خدایا تو خودت هرچه صالح می دانی بکن. در این 
میان مرا نمی رسد که به نفع یکی درخواستی بکنم، هرچه صالح است 

آنها را انجام ده.
 امام)ع( فرمود: شما نیز نمی توانید بین ما سخنی بگویید، مبادا در این 
میان بی احترامی به یکی از ما شود، وظیفه شما به واسطه پیامبر نسبت 

به ما، احترام به همه ماست.

باغ 
کاغذی

             
چاپ ششم کتاب »ضیافت بال«، مقامات سلوکی در زیارت 
عاشورا، از آیت ا... سید محمدمهدی میرباقری از سوی نشر 
تمدن نوین منتشر شد. این کتاب در دو فصل با عنوان های 
»سیر و سلوک متعارف« و »مقامات سلوکی از زیارت عاشورا« 
تنظیم و چاپ شده اســت. این کتاب که به بررسی مباحثی 
مانند »عزم و تصمیم انتخاب معبود«، »محاسبه«، »توبه« 
و »رجوع الی ا...«، »سالم به ولی خدا« و »علت عقب ماندن 
افراد مختلف از قافله عاشــورا« پرداخته، از سوی انتشارات 

تمدن نوین اسالمی روانه بازار شــده است. به نظر نویسنده 
کتاب »هدف از خلقت چیزی جز قرب و لقای حضرت حق 
نیست، لذا شناخت راه وصول به این هدف بزرگ برای رسیدن 
به آن بسیار مهم و ضروری است و برای رسیدن به این راه دو 
نوع مسیر پیش بینی و پیشنهاد شده است؛ راه نخست، راه 
بزرگان و علمای اخالق و برخی کتاب های معرفت به استناد 
آیات و روایت است و راه دوم سلوک با شفاعت اولیای خدا و 

بالی آنهاست.«

ضیافت بال

با عجول ترین نوزادان ایران آشنا شوید

دانستنی ها

فقط باید چندپله پایین می رفتی 

یک روز حس می کنی که در حال مرگ هستی و 
روز بعد می فهمی تنها کاری که باید می کردی، 
این بود که چندپله پایین می رفتی تا چراغی را 
برای روشن کردن پیدا کنی تا همه چیز را کمی 

شفاف تر ببینی.

»باهم بودن همه چیز است«
آناگاوالدا

گاهی اوقات نوزادان آن قدر عجول اند که به مادر فرصت حرف حساب
نمی دهند خود را به بیمارستان برســاند و در آسانسور، 
هلی کوپتر، خیابان یا هر جایی کــه تصورش را کنید به 
دنیا می آیند و نه  تنها مادر را به دردسر می اندازند بلکه تیم 
پزشکی نیز در هراس نجات جان مادر و کودک، استرس 

شدیدی را تحمل می کند.
گزارشی را که می خوانید درباره تعدادی از این زایمان های 

زودرس است.
زایمان در خیابان

این بار نوزاد به قدری عجول بــود که حتی به امدادگران 
هم اجازه نداد به داد مادرش برســند و در خیابان چشم 
به جهان گشود. ماجرا از این قرار بود که یک زن میانسال 
اهل روستای بهرام آباد در حالی که مطلع شده بود زمان 
زایمانش فرا رسیده، در حال رفتن به سمت بیمارستان 
حضرت رسول اکرم)ص( فریدونشهر در خیابان زایمان 
کرد. وی با مینی بوس فاصله چند ساعته این روستا تا مرکز 
شهرســتان را طی کرده و پس از رسیدن به فریدونشهر، 
پیاده عازم بیمارســتان بود که در راه به علت خســتگی 

و فشار در گوشه پیاده رو جلوی شــهرداری فریدونشهر 
نشسته و متوجه شــده بود که زمان زایمانش فرا رسیده 
است.این زن وقتی کسی را برای کمک نیافته بود پشت 
دیوار شهرداری رفته و فرزند خود را به دنیا آورده بود که در 
همان حال یک رهگذر خانم نیز از راه رسیده و با اورژانس 

115 تماس می گیرد.
تولد در آمبوالنس

نوزاد عجول که آمبوالنس را با بیمارستان اشتباه گرفته بود 
زمانی که امدادگران قصد انتقال مادرش را به بیمارستان 
داشتند در آمبوالنس به دنیا آمد. پرسنل اورژانس 115 
پیش بیمارستانی پایگاه جاده ای گوگجه شهرستان کالله، 
برای انتقال مادر باردار به روســتای قرانکی جنگل این 
شهرستان اعزام شدند. آنها زن جوان را سوار آمبوالنس 
کرده و راهی شهرستان کالله شدند که اتفاق عجیبی در 
آمبوالنس رخ داد. در مسیر بیمارستان حوالی روستای 
صوفیان، با افزایش دردهای زایمانی، آمبوالنس مجبور به 
توقف شد و پرسنل اورژانس مراحل زایمان را به صورت 

کامل انجام داده و نوزاد را سالم به دنیا آوردند.
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