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باحضور مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان و مشــاور امور ایثارگران استانداری مجموعه مسکونی 
54 واحدی تعاونی مســکن ایثارگران شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

افتتاح شد.
مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب در این مراسم گفت: 
رشادت ها، ایثارگری ها و از خودگذشتگی شهدا و ایثارگران را نمی توان با هیچ 
نوع پرداخت مادیات جبران کرد. اینگونه رشادت ها و ایثارگری ما به ازایی در 
دنیای مادی ندارد؛ چرا که ایثارگران باخلوص نیت، رشادت و از خودگذشتگی 
 را ســرلوحه کار خود قرار دادند کــه در این دنیای مادی نمی تــوان این نوع 

از خودگذشتگی را به هیچ عنوان جبران کرد.
مهندس امینی عنوان کرد: خوشحالم که تعاونی ایثارگران شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان توانست با بهره گیری از سالمت و صداقت مدیرعامل این تعاونی و 
به کارگیری از پیمانکار صاحب نام مجموعه 54 واحدی مسکونی ایثارگران را در 
کمتر از 40 ماه در اختیار آنها قرار داد. این درحالی است که مجموعه مسکونی 
80 واحدی ایثارگران هم اکنون به پیشرفت فیزیکی 90 درصدی رسیده که 

انتظار می رود در دهه فجر به بهره برداری برسد.
وی گفت: اگر همه دســتگاه های خدماتی و اجرایی در صــدد رفع مطالبات 
خانواده های شــهدا و ایثارگران برآیند قطعا در بــازه زمانی کوتاهی می توان 
پاسخگوی برخی از مطالبات این قشــر بود. مهندس امینی گفت: شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان درسال های اخیر ســعی کرده با اعمال تدابیری از 
جمله احداث واحد ایثارگران در کوتاه ترین زمان قدردان اندکی از رشادت ها 
و ایثارگری های این بزرگواران باشــند زیرا همین فداکاری ها و شــجاعت ها 
باعث شده که اسرائیل و آمریکای غاصب جرأت دست درازی به ایران اسالمی 

نداشته باشند.
در ادامه این مراسم وکیلی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

گفت: ای کاش همه مســئوالن در دستگاه ها و ســازمان ها مانند مدیرعامل 
شرکت آبفای استان اصفهان یکی از اولویت های کاری خود را خدمت رساندن 
به ایثارگران درنظر گیرند زیرا  احداث و بهره برداری از این واحدهای مسکونی 
نشانگر این است که مهندس امینی، مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در 

عمل و به عینه قدردان ایثارگری و رشادت های ایثارگران بوده است.
وی افزود: موفقیت های کسب شده نظام در عرصه های گوناگون به برکت وجود 
خانواده های شهدا و ایثارگران است پس باید نهایت تالش را برای قدردانی از این 
بزرگواران در دستور کار قرار داد.همچنین مهندس توکلی، مدیرعامل تعاونی 
ایثارگران استان اصفهان گفت: عملیات احداث مجموعه مسکونی 54 واحدی 
و 80 واحدی ایثارگران در خردادماه ســال 93 آغاز شد که در کمتر از 40 ماه 
مجموعه 54 واحدی به ایثارگران واگذار شد  و مجموعه 80 واحدی با پیشرفت 

فیزیکی 90 درصدی در دهه فجر به ایثارگران واگذار می شود.
وی گفت: زیربنای مجموعه 54 واحدی 10 هزار و 400 متر و 80 واحدی 15 
هزار و 700 متر است به طوری که زیربنای مفید هر واحدی از 113 متر تا 155 
متر است و سعی شده با بهره گیری از صداقت و سالمت، مدیریت بهینه منابع، 
دقت و مطالعه پیرامون هزینه بجا، این پروژه مطابق با استانداردهای تعریف شده 
در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برســد.مهندس توکلی درخصوص 
کیفیت واحدهای ایثارگران گفت: ســازه این مجتمع مسکونی براساس آیین 
نامه، سازه و مصالح به کار رفته از کیفیت مطلوب و تاسیسات زیربنای آن کامال 
استاندارد و اصولی می باشــد که مطابق با تایید نظام مهندسی بوده است. وی 
هدف از اجرای این پروژه را سپاسگزاری از رشــادت های ایثارگران برشمرد و 
گفت: سعی شده با واگذاری واحدهای مسکونی با کیفیت مطلوب در کوتاه ترین 
زمان به نوعی سپاسگزار گوشه ای از رشادت های ایثارگران باشیم. این درحالی 
 اســت که هزینه باالی اجرا، بروکراســی اداری و عدم تعهدات برخی از اعضا 

از چالش های موجود در اجرای این پروژه بوده است.

باحضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت؛ 

افتتاح مجموعه مسکونی 54واحدی ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ادامه در همین صفحه

باحضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت؛ 

افتتاح مجموعه مسکونی 54واحدی 
ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

باحضور مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان، مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان و مشــاور امور ایثارگران استانداری مجموعه مسکونی 

54 واحدی تعاونی مسکن ایثارگران شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افتتاح شد.
مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در این مراسم گفت: رشادت ها، 
ایثارگری ها و از خودگذشــتگی شــهدا و ایثارگران را نمی توان با هیچ نوع پرداخت 
مادیات جبران کرد. اینگونه رشــادت ها و ایثارگری ما به ازایی در دنیای مادی ندارد 

چرا که ایثارگران...

نخستین جلسه هیئت مدیره سازمان قطارشهری اصفهان 
صبح پنجشنبه با حضور شهردار اصفهان، رییس شورای شهر 

و اعضای هیئت مدیره این سازمان برگزار شد.
دکتر قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در این جلسه به 
اهمیت موضوع قطارشهری اشاره کرد و اظهار داشت: امروز 
مترو، چاره رهایی مردم اصفهان از مشکالت ترافیکی، زیست 
محیطی و بسیاری از معضالت بوده و از اولویت های شهرداری 
خواهد بود.وی با بیان اینکه دغدغه های بسیاری در این زمینه 
وجود دارد، ادامه داد: اهمیت مترو برای شهر اصفهان بسیار 
باالست و باید پیگیری الزم در خصوص رفع مشکالت موجود 
آن صورت گیرد.شهردار اصفهان با بیان اینکه طی سال های 
اخیر جریان نقدینگی کار به خوبی اختصاص یافته، افزود: 
تالش می کنیم که تا پایان امسال، خط یک متروی اصفهان 
تکمیل شود و قطارشهری تا پایان سال به ایستگاه صفه برسد.

وی بیان کرد: خطوط دو و ســه هم نیاز اصلی شهر اصفهان 
هستند و بدون شک با تالش های صورت گرفته، خطوط دیگر 

مترو هم جدی تر ساخته خواهند شد.
نوروزی تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری اصفهان کمک 
مالی مناسبی به مترو تخصیص خواهد داد و این پروژه باید تا 
پایان امسال به صورت 100 درصدی تکمیل شده و در اختیار 
مردم قرار گیرد.جواد شعرباف، مشاور عالی شهردار اصفهان 
در این جلســه با بیان اینکه پروژه قطارشهری مهم ترین و 
پیچیده ترین پروژه از نظر اجرا و تجهیزات  به شمار می رود، 
اظهار داشت: بدون شک تحقق خواسته مردم اصفهان برای 
تکمیل خطوط مختلف شهری، جز با حمایت مادی و معنوی 
مدیریت کالنشهر اصفهان و مدیریت عالی استان امکان پذیر 
نیست. وی ادامه داد: شــهردار جدید اصفهان همواره نشان 
داده که نگاه ویژه ای به پروژه مترو و این خواسته بحق مردم 

شهر اصفهان دارد.

شهردار اصفهان:
 خط یک متروی اصفهان
 امسال تکمیل می شود

»حسین آقادادی« از خطه نصف جهان به جمع شهدای مدافع حرم پیوست؛

باز یه رفیق پرید از روضه...
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ویژه )تاریخ(

سبک زندگی اصفهانی در قاب تاریخ؛

اصفهانی ها درگذشته، میان صرفه جویی 
و تجمل گرایی تعادل برقرار کرده بودند

همسایگی پیامبر و امامزاده در محله خوشینان

شاه صفوی در عهد زندیه

9ثروت افسانه ای در تخت جمشید
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برجام، درس عبرت مسئوالن شد
حجت االسالم صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران گفت: هرچند ظاهر »برجام« تلخ است، اما 

این برای مسئوالن ما درسی شد که القائات شیطان بزرگ و ایادی او را باور نکنند.

دیدگاه

حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا گفت: دیوانه خواندن 
ترامپ دردی را دوا نمی کند، باید عاقالنه و با یک مدیریت 
یکپارچه برنامه ها را عملی ساخت. ما در جامعه سیاسی 
و داخلی خود ماننــد ترامپ و نفوذی هــای بی جیره و 
مواجب کم نداریم که آب به آســیاب دشمن می ریزند. 
دونالــد ترامپ، رییس جمهــور آمریــکا روزی که اعالم 
کرده بــود درباره توافق هســته ای ایران با کشــورهای 
1+5 به ســخنرانی خواهد پرداخت، این کار را انجام داد 
و هرچنــد پایبندی ایران بــه برجام را تاییــد نکرد، اما 
آن طور که در تبلیغات انتخاباتی مطــرح کرده بود هم، 
پیش نرفت و برجــام را نقض یا بر اســاس گفته برخی 
رســانه ها پاره نکرد. اتفاقــی که پس ازاین ســخنرانی 
روی داد، این بود کــه ایرانیان داخل و خارج از کشــور 
نســبت به ســخنان ترامپ به  خصوص به این دلیل که 
خلیج فــارس را بانام جعلی عربی مــورد خطاب قرارداد، 
واکنش نشان دادند و مردم کشورمان یکصدا به حمایت 
از توافق هسته ای پرداختند و سیاست های دولت آمریکا 
را موردنقد قــرار دادند، اما تندروهــا در داخل همچنان 
 رویه ای برخالف اکثریت برگزیدند و بر طبل دلواپسی خود 

کوبیدند.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت: ترامپ 
غلط کرد که مــا را تهدید کرد؛ ملت ما چنان ســیلی 
 محکمی به گــوش او می زنــد که گذشــتگان او هم 

نخورده باشند.
سرلشکر محسن رضایی افزود: آقای ترامپ، فرد ابله و 
ندانم کاری است که او را جلو انداخته اند تا اقداماتی علیه 
ملت ما انجام دهند. برنامه ریزانی پشت سر او قراردارند 
که او را مثل یک عروسک ســخنگو کوک می کنند. ما 
باید به خود و توانمندی های درونی خود تکیه و در تمام 
زمینه ها به اوامر رهبر معظم انقالب و سیاست های کلی 

ابالغی ایشان تأسی کنیم. 
همه موضوعات در کشور، دارای سیاست است که باید 
آنها را عملی کرد تا کشور مطابق نقشه راه خود را پیش 
رود. رضایی فضای جهانی را به نفع ایران توصیف کرد و 
افزود: هزینه باالیی را برای برجام پرداختیم که موجب 
اثبــات حقانیت ما شــد و همه دنیا تقصیــر را متوجه 
آمریکایی ها می دانند؛ زیرا دنیــا می بیند که ایران در 
صف اول مبارزه با تروریســم، پیشتاز و به تعهدات خود 
پایبند اســت و این آمریکاست که به توافقات وتعهدات 

پایبند نیست.

فعال سیاسی اصولگرا: 

 مانند ترامپ در ایران 
کم نداریم

محسن رضایی:

 ترامپ غلط کرد که ما را تهدید 
کرد

والیتی: 

 آمریکا آرزویش را به گور 
خواهد برد

سرلشکر باقری: 

پایان عمر گروهک های 
تروریستی فرارسیده است

مشاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل گفت: طرح 
تصنعی جدایی کردستان عراق از این کشور با آزادشدن 

شهر کرکوک، به تاریخ سپرده شد.
علی اکبر با بیــان اینکه عمر نفوذ آمریــکا در منطقه 
رو به پایان اســت، افــزود: آمریــکا در منطقه ما هیچ 
 جایی نــدارد و اتهام زنی بــه ایران دســت به جایی 

نخواهد برد. 
مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل و عضو 
شــورای تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ایران 
محور مقاومت در منطقه اســت، افــزود: ملت ایران از 
غیرت و شرافت دینی و ملی باالیی برخوردار است و به 
دشمنان اجازه کوچک ترین اهانت و توهین را نمی دهد. 
وی بابیان اینکه آمریکایی ها شکست ها و ناکامی های 
خود را به گردن دیگران می اندازند، گفت: بهترین راه 
چاره برای آمریکایی ها این است که دست از سر مردم 
خاورمیانه بردارند و بگذارند سرنوشت مردم این منطقه 

به دست خود آنها رقم بخورد.
وی با بیان اینکــه خاورمیانه بزرگ یعنــی خاورمیانه 
در اختیار آمریکا، گفــت: آمریکا این آرزویش را به گور 

خواهد برد.

رییس ستاد کل نیروهای مســلح در جمع رزمندگان 
جبهه مقاومت و مدافعان حرم با اشــاره به دستیابی به 
موفقیت های چشمگیر جبهه مقاومت و رزمندگان مدافع 
حرم علیه گروهک های تروریستی، تاکید کرد: پایان عمر 

گروهک های تروریستی فرا رسیده است.
سرلشــکر محمد باقری در ادامه ســفر خود به سوریه، 
در مناطق عملیاتی اســتان های حلــب و دیگر مناطق 
عملیاتی این کشور حضور یافت. وی در جمع رزمندگان 
جبهه مقاومت و مدافعان حرم اظهار کرد: به لطف خدا 
شاهد موفقیت های چشمگیر جبهه مقاومت و رزمندگان 
مدافع حرم علیه گروهک های تروریستی هستیم. رییس 
ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه پایان عمر این 
گروهک های تکفیری فرا رســیده است، ابراز امیدواری 
کرد که روند پیشــروی ها  و پیروزی های جبهه مقاومت 
با شجاعت و رشادت دالورمردان مدافع حرم ادامه یابد. 
سرلشکر باقری همچنین رمز موفقیت ها و پیروزی های 
پی در پی و درخشــان علیه دشــمنان و گروهک های 
تروریستی را وحدت و انسجام رزمندگان جبهه مقاومت 
و مدافعین حرم و نیز ایمان و اعتقــاد به نصرت الهی و 

سلحشوری و اعتماد به نفس آنها  ، عنوان کرد.

حماس: 

 روابط خود با ایران را
 هرگز قطع نخواهیم کرد

رییس دفتر سیاســی جنبش حماس در غزه در ســخنانی تاکید 
 کرد که ایــن جنبش هرگز روابط خــود با ایــران را قطع خواهد

نکرد.
شــبکه تلویزیونی المیادین به نقل از یحیی السنوار، رییس دفتر 
سیاسی حماس در غزه گفت: گفت وگوهای قاهره سخت و جدی 
بود و ما توانستیم دستاورد مهمی کسب کنیم. در صورت وارد شدن 
رییس تشکیالت خودگردان به غزه از او حفاظت می کنیم و ارتش 
اسرائیل را در صورتی که به فکر ارتکاب حماقتی جدید باشد در هم 

خواهیم شکست.
السنوار افزود: کســی نمی تواند ما را مجبور کند که اسرائیل را به 
رسمیت بشناســیم یا ما را مجبور کند سالح های خود را به زمین 
بگذاریــم. روابط خود را با ایران و ســایر طرف هــا نیز هرگز قطع 
نخواهیم کــرد. وی تصریح کرد: از جنبش فتــح و کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلسطین به ریاست ابومازن دعوت می کنم 

جلسات آینده خود را در نوار غزه برگزار کنند.

 جدیدترین ادعای نتانیاهو
 درباره ایران

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی بامداد جمعه 
مدعی شدکه اگر اسرائیل در کرانه باختری و دره رود اردن نباشد، 

ایران آن منطقه را در دست می گیرد.
 به گزارش نامه نیوز؛ نتانیاهو طی ســخنرانی در همایشــی برای 
پنجاهمین سالگرد اشــغال این منطقه، با ضروری دانستن حضور 
نظامی اسرائیل در کرانه باختری، ادعا کرد: »اگر ما اینجا نباشیم، 

ایران و حماس خواهند بود.«
به نوشته وبگاه روزنامه »جروزالم پســت« وی با بیان اینکه اجازه 
چنین امری را نخواهند داد، افزود: »دره اردن )کرانه باختری( برای 
همیشه بخشی از اسرائیل خواهد ماند، ما به شهرک سازی در آن 

ادامه  می دهیم.«

پرونده مدیران کانال های تلگرامی 
به شعبه تجدیدنظر رفت

غالمحسین اسماعیلی، رییس دادگستری تهران آخرین جزئیات 
پرونده مدیران کانال های تلگرامی را تشــریح کرد و گفت: پرونده 

مدیران کانال های تلگرامی به شعبه تجدید نظر ارجاع شد.
پیش از این قاضی صلواتی از صدور احکام هشــت نفر از متهمان 
کانال های تلگرامی خبر داد و گفت: هشت نفر در زمینه کانال های 
تلگرامی متهــم بودند که هر هشــت نفر با حضــور وکیل مدافع 
 محاکمه شــدند، حکم آنهــا صادر و بــه متهمیــن و وکال ابالغ

 شده است.

 احتمال فشار اروپایی ها به ایران
 در مسائل غیر هسته ای

در حالی که سران اروپایی در پایان نشست بروکسل بر لزوم حفظ 
برجام تاکید کرده اند، برخی دیپلمات ها از تاکید ســران فرانسه، 

آلمان و انگلیس بر حفظ فشارها بر ایران خبر داده اند.
سران کشــورهای اتحادیه اروپا پس از نشســت پنجشنبه خود با 
صدور بیانیه ای بر لزوم پایبندی همه طرف ها به توافق هســته ای 
با ایران تاکیــد کردند.یک روزنامــه آمریکایی اما در گزارشــی 
درباره نشست ســران اتحادیه اروپا، از تاکید سران برخی کشورها 
 بر حفظ فشــارها بر ایــران در حوزه هــای غیر هســته ای خبر

 داده است.
وال استریت ژورنال نوشت: »بنا بر گفته برخی دیپلمات ها، چندین 
رهبر شامل ترزا می نخســت وزیر بریتانیا، آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان و امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه بر اهمیت حفظ فشار 
بر ایران بر سر موضوعاتی از قبیل آزمایش های موشکی بالستیک و 

فعالیت های منطقه ای ایران تاکید کردند.«

بیانیه سرکنسولگری ایران درباره تحوالت اخیر در عراق:

بی طرفیم!
سرکنسولگری ایران در اربیل، در بیانیه ای مطبوعاتی تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران همه تالش خود را برای بازگشت آرامش و 

ثبات به عراق و مناطق اقلیم، مبذول خواهد داشت. 
در متن این بیانیه آمده است: جمهوری اســالمی ایران از ابتدای 
مطرح شدن موضوع رفراندوم، بر اساس روابط برادرانه و صادقانه 
خود با برادران عراقی در هر دو ســوی بغــداد و اربیل، تالش های 
مستمر، دلسوزانه و در عین حال بی طرفانه خود را صرف دستیابی 
طرفین به توافقی مبنی بر قانون اساســی جمهــوری عراق کرد.

برخالف میل باطنی جمهوری اسالمی ایران، متاسفانه در نتیجه 
برگزاری رفراندوم، سیر تحوالت و روابط میان بغداد و اربیل ماهیت 

نگران کننده ای به خود گرفته است. 
جمهوری اسالمی ایران در کنار برادران عراقی خود از همه اقوام و 
طوایف از جمله مردم کرد این سرزمین قرار داشته است. بی شک 
هر وجدان منصفی تایید کننده نقش سازنده و ثبات ساز جمهوری 

اسالمی ایران است.

 سرلشکر باقری 
درمناطق عملیاتی سوریه

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

هشدار نظامی کره شمالی به آمریکا؛

 منتظر حمله ای غیرقابل تصور 
باشید

کره شمالی به آمریکا هشــدار داد که منتظر حمله ای 
غیرقابل تصور باشد.کره شمالی ضمن ابراز خشم نسبت 
به رزمایش دریایی مشــترک آمریکا و کره جنوبی در 
نزدیکی شبه جزیره کره، درباره »حمله ای غیرقابل تصور 
در زمانی غیرقابل تصور« به اهداف آمریکایی هشدار داد. 
سخنگوی کمیته امور اضطراری پیونگ یانگ در گفت وگو 
با خبرگزاری دولتی کره شمالی گفت: »آمریکا با معرفی 
اهدافی که ما آنها را به عنوان اولویت خود قرار داده ایم، 
دیوانگی می کند. ایاالت متحده باید منتظر باشد که با 
حمله ای غیرقابل تصور در زمانی غیرقابل تصور مواجه 
شــود. آنها )آمریکا( باید بدانند که قوی ترین اقدامات 
تقابلی ما برای نابود کردن هدف در یک حمله، تدارک 

دیده شده اند.«

هیئتی از کردستان عراق به دیدار 
با آیت ا... سیستانی می رود

هیئتی از نمایندگان کرد عراق برای دیدار با آیت ا... سید 
علی سیستانی، مرجع عالیقدر شــیعیان به شهر نجف 
رفته است.پیش تر نیز اقلیم کردستان از آیت ا... سیستانی 
خواسته بود درباره مسائل پیش آمده بعد از همه پرسی 
استقالل اقلیم کردستان، بین آنها و بغداد میانجیگری 
کند که آیت ا... سیستانی ظاهرا به این مسئله ورود نکرد و 
بر لزوم حفظ وحدت عراق تاکید کرد.بعد از برگزاری همه 
پرسی اقلیم کردستان عراق، بغداد این منطقه را تحریم 
کرد و ســپس نیروهای دولتی عراق توانستند کنترل 

کرکوک را به دست بگیرند.

انتقاد شدید پوتین از 
فریب کاری های آمریکا

والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در یک نشست 
پرسش و پاســخ در باشــگاه بحث و مناظره والدای در 
سوچی که هر سال با خبرنگاران بین المللی و کارشناسان 
روســیه برگزار می کند در اظهاراتی از آمریکا به دلیل 
کوتاهی در عمل به سهم خود از توافق های خلع سالح 
بین المللی انتقاد کرده و گفت: اگرچه مسکو ازهیچ یک از 
معاهدات موجود خارج نخواهد شد، اما به هرگونه اقدام 
آمریکا در خارج شدن از این معاهدات پاسخی فوری و 

متقارن خواهد داد.

علت انتخاب سید علی خمینی به عنوان ناطق پیش از دستور 
نماز جمعه روز گذشته تهران نیز همین مناسبت است. هر چند 
که نوه امام)ره( هیچ گاه عموی خود را  ندیده زیرا بعد از انقالب به 
دنیا آمده است. اگر چه در ادبیات رسمی از سید مصطفی خمینی 
با لفظ »شهید« یاد می شود و در تهران  خیابان و بیمارستانی به 
نام »شهید مصطفی خمینی« وجود دارد ، اما پدر ایشان- امام 
خمینی)ره(- هیچگاه این لفظ را درباره آقا مصطفی به کار نبردند 
و حتی گویا موافق برگزاری مراسم سالگرد هم نبودند و به همین 
خاطر اولین بار در ســال 76 و به مناسبت »بیستمین سالگرد 
شهادت« مراسمی برگزار شد. برخی معتقدند دلیل پرهیز امام)ره( 
از به کارگیری لفظ »شهید« به این خاطر نبود که معتقد به قتل 
و شهادت نبودند بلکه به سبب رابطه پدر و پسری و برای غلبه بر 
عواطف خویش بود. امام )ره( به دلیل شخصیت عرفانی و اینکه 
بین فرزند خود و دیگران تفاوتی قائل نبودند، لفظ شهید را به کار 
نمی بردند چراکه تنها 4 ماه قبل از آن برای درگذشت مشکوک 
دکتر شریعتی در لندن هم تعبیر »فقد« را در نامه به دکتر یزدی 
به کار برده بودند. درباره آیت ا...سید مصطفی خمینی هیچ کس 
به اندازه حجت االسالم محتشمی پور معتقد به »شهادت« ایشان 
نیست. جالب این که چند سال پیش همین آقای محتشمی پور 
در گفت و گو با مجله آسمان درگذشت مرحوم آیت ا... خویی در 
نجف را هم غیر طبیعی اعالم کرد و گفت صدام در سال های آخر 
درصدد حذف ایشان بود و آیت ا... خویی را به شهادت رساند. این 

تعبیر از این جهت متفاوت بود که این مرجع برجسته و فقید تقلید 
با نهضت امام خمینی)ره( نسبتی نداشت و روحانیون با ایشان 
فاصله یا زاویه داشــتند و اینکه یکی از نزدیک ترین شاگردان و 

یاران امام)ره( چنین نظری دهد، غافلگیر کننده بود.
اولین واکنش امام خمینی)ره( به درگذشت سید مصطفی این 
بود: »از الطاف خفیه الهی بود«. اندک زمانی بعد که شعله های 

انقالب درگرفت، مشخص شد منظور امام)ره( چه بود.
 روایت حجت االسالم سید علی اکبر محتشــمی پور اما ازاین 
قرار است:»»چند ماه قبل از شــهادت وقتی به عیادت آیت ا... 
جزایری یکی از علمای نجف رفته بود، حدود ســاعت 1۰ یا 11 
شب پســر مرحوم جزایری خدمت حاج آقا مصطفی می رسد و 
می گوید دو نفر ایرانی آمدند و می خواهند با شما مالقات کنند. 
ایشان فرمودند بگویید بیایند باال. آنها با حاج آقا مصطفی خمینی 
آرام صحبت می کنند و بعد از آن حاج آقا مصطفی برای دوستان 
نقل می کنند که آنها گفتند ما اعضای تیمی هستیم که ساواک 
این تیم را فرستاده اســت. این توضیح را بدهم که در 1۳55 که 
حکومت بعث عراق با شاه آشــتی کرد و صدام با شاه در الجزایر 
مالقات کرد، توافقی بین ایران و عراق امضا شد که از آن به بعد 
کاروان های یک هفته ای برای زیارت کربال توسط اوقاف زمان شاه 
تنظیم می شد و به کربال می آمدند.  در میان این کاروان ها عوامل 
ساواک هم حضور داشتند که با استخبارات عراق همکاری بسیار 
نزدیکی داشتند. تیمی در قالب همین کاروان ها آمده بودند که 

برای تعقیب و چگونگی حضرت امام)ره( فعالیت می کردند که 
این دو نفر در این تیم بودند و به حاج آقا می گویند که رای ساواک 
برگشته و قبال می خواستند امام)ره( را ترور کنند، اما بعدها گفتند 
که حاج آقا مصطفی را تعقیب و مراقبت کنید و االن برنامه ترور 
شما در دستور کار است.  علت آن هم این است که امام)ره( عمر 
خود را کرده اند اما خطر جدی برای رژیم شاه، شما تشخیص داده 
شدید و االن ساواک معتقد است اگر امام)ره( اعالمیه می دهد و 
سخنرانی می کند این شما هستید که ایشان را تحریک می کنید 
و اگر شما ترور شوید با یک تیر دو نشان زده می شود؛ یکی اینکه 
امام)ره( ساکت می شود و آخر عمرش است و دوم اینکه خطری 
که برای آینده رژیم شاهنشاهی وجود دارد شما  هستید، اما ما در 
این مدتی که از شما تعقیب و مراقبت می کردیم ، دیدیم که شما 
درس و بحث انجام می دهید و به عبادت و کربال و نجف می روید 
پس ما منقلب شدیم که چرا دست ما به خون شما آلوده شود، 

پس تصمیم گرفتیم مخفیانه 
شما را مطلع کنیم.

 حاج آقــا مصطفی خمینی 
گفتند آنها دنبال این مسئله 
نیســتند؛ این کار هم با نظر 
ساواک انجام شــده تا من را 
بترسانند و مانع فعالیت های 
انقالبی و سیاسی من شوند. 
لذا حاج آقا مصطفی خمینی 
هیچ توجهی به این موضوع 
نکردند بعد که حادثه شهادت 
رخ داد و ایشان را به بیمارستان 
منتقل کردند، مشاهده شد که 
در سینه و پشت کمر ایشان 
لکه های بنفش رنگی وجود 
دارد یکی از پزشــکان ایرانی 
که از خارج آمــده بود گفت: 
اگر اجازه دهید کالبد شکافی 
انجام دهیم تا مشخص شود 

آن سمی که به ایشان داده اند چه نوع سمی است و قطعا این کار، 
کار ساواک است، اما حضرت امام)ره( اجازه کالبد شکافی ندادند.

برای پزشکان مسلم بود که ایشان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته 
است؛ چراکه به مرز پنجاه سالگی نرسیده بودند و هیچ بیماری 

نداشتند که یک مرتبه چراغ عمرشان خاموش شد.
پزشک ایرانی که از خارج آمده بود گفت: سرویس های امنیتی 
کشــورهای خارج برای اینکه مخالفین خــود را از بین ببرند و 
مشخص نشود که آنها این ترور را انجام دادند از یک نوع سم هایی 
استفاده می کنند که در لیوان آب یا چای می ریزند و بدون اینکه 
رنگ و مزه آن عوض شود در بدن تاثیر می گذارد، اما اینگونه نیست 
که فوری از بین برود؛ یک هفته الی ده روز طول می کشد و کم کم 
اشتهایش کم می شود و مثل شمعی خاموش می شود؛ در زمان 
حیات هیچ اثری در بدن ندارد، اما بعد از فوت عالئمی در بدن او 
ظاهر می شود که مشخص می شود فرد مسموم شده و سمی به 

او خورانده شده است.«

عصر ایران: مطابق اعالم حجت االسالم محتشمی پور قرار اســت به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت 
مشکوک یا شهادت آیت ا... سید مصطفی خمینی دو همایش در نجف )عراق(  و تهران برگزار شود. روز گذشته 
همایشی در نجف برگزار شد و همایش دیگر هم اول آبان در محل اجالس سران در تهران برگزار خواهد شد.

به بهانه چهلمین سالگرد درگذشت سید مصطفی خمینی؛ 

طبیعی یا غیر طبیعی

سیدرضا نواب، مجری برنامه »عطر عاشقی« در خصوص حواشی این برنامه 
و درگیری لفظی حجت االسالم قرائتی با حسین نمازی، یکی از حاضران در 
برنامه، توضیحات جالبی داد. نواب تاکید کرد: به عنوان کسی که ۲۰ سال 
است در تلویزیون فعالیت دارد، معتقدم بهترین مدیریتی که می توانستم در 
آن لحظه داشته باشم، این بود که با ذکر یک صلوات، مجلس امام زمان )عج( 
را آرام کنم و اگر فردی نسبت به رویکرد مجری در چنین مواقعی نقدی دارد، 
باید راهکاری ارائه کند که موضع بدتر آقای قرائتی را در برنداشته باشد و چه 
ضمانتی بود که اگر من یک جمله می گفتم، ایشان جواب من را نمی دادند و 
قضیه بدتر نمی شد؟! نواب گفت: خدا را شکر می کنم که جمله  بدتری از این 
گفته نشد و تنها مدیریتی که می توانستم در آن لحظه داشته باشم، همین 
بود. چون باشناختی  که از آقای قرائتی داشتم و قبال در برنامه  روی آنتن به 
بنده توهین کرده بودند، نمی خواستم باز هم این اتفاق با توجه به سابقه  ۲۰ 

ساله ام تکرار شود!

نمی خواستم دوباره 
توهین بشنوم!

وزیر سابق سرویس اطالعات رژیم سعودی، ایران را به حمایت از تروریسم 
متهم کرد. ترکی الفیصل طی سخنرانی خود در واشنگتن، ایران را متهم به 
اشغال جزایر سه  گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در خلیج فارس 
متهم کرد.وی همچنین مدعی شد که ایران در امور داخلی کشورهایی مانند 
عراق، سوریه، یمن و بحرین دخالت می کند.وزیر سابق اطالعات عربستان 
سعودی گفت: »همه  تالش ها برای اصالح رفتار ایران، بی فایده بود«.وی 
در مورد بحران قطر و تحریم این کشور به وسیله عربستان، مصر، بحرین و 
امارات گفت که امیدوار است بحران فعلی، قطر را به سمت انسجام کشورهای 
عربی خلیج فارس بازگرداند.الفیصل بدون اینکه اشاره ای به نقش عربستان 
در ترویج اقدامات تروریستی و افراطی اشاره کند، مدعی شد که »تروریسم 
تنها به داعش و القاعده محدود نمی شود و ایران از گروه های افراطی در عراق، 
سوریه و لبنان حمایت می کند«.ترکی الفیصل که از شخصیت های صاحب 

نفوذ عربستان به شمار می رود، همکاری نزدیکی با گروهک منافقین دارد. 

اتهام زنی گستاخانه 
شاهزاده سعودی به ایران

اولین واکنش امام 
خمینی)ره( به 

درگذشت سید 
مصطفی این بود: 
»از الطاف خفیه 

الهی بود.« اندک 
زمانی بعد که 

شعله های انقالب 
درگرفت، مشخص 

شد منظور 
امام)ره( چه بود
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کافه اقتصاد

مهلت یک روزه مردم برای واریز مانده بدهی اقساط سهام عدالت
مهلت تسویه مانده بدهی اقساط ســهام عدالت یک روز دیگر به پایان می رسد و 
در صورتی که این اقساط تســویه نشود، مشموالن طرح ســهام عدالت مالک آن 

نخواهند بود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

تعطیلی تولیدکنندگان ماشین  
آالت کشاورزی صحت ندارد

فارس: رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعطیلی 
واحدهای تولید ماشــین آالت کشــاورزی در استان 
اصفهان به ســازمان صنعت، معدن و تجارت نرسیده 

است.
چنــدی پیش انتشــار خبــری در رابطه بــا تعطیلی 
گسترده واحدهای تولید ماشــین آالت کشاورزی در 
 اســتان اصفهان، فعاالن صنعتی را با شــوک جدیدی 

مواجه کرد.
بر این اســاس، دبیر انجمن ســازندگان ماشین آالت 
کشاورزی، از تعطیلی 30 واحد تولید ادوات کشاورزی 
در اســتان اصفهان خبر داده بود و بنابــر ادعای وی، 
مالیات ارزش افــزوده، یکی از عوامل ایجــاد این موج 

تعطیلی بوده است.
در همین رابطه، اســرافیل احمدیه ضمن تکذیب این 
خبر اذعان کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تعطیلی 
واحدهای تولید ماشــین آالت کشــاورزی در استان 
اصفهان به ســازمان صنعت، معدن و تجارت نرسیده 

است.
وی در ادامه افزود: با پیگیری های وزارت صنعت، با دبیر 
انجمن سازندگان ماشــین آالت کشاورزی نیز صحبت 
شــد و صحت اخبار را از وی جویا شدیم که ایشان نیز 
مسئله را تکذیب کرده و گفتند که منظورشان اشتباه 

برداشت شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، 
همچنین تصریح کرد: درحال حاضر، تعداد شرکت های 
تولید ماشین آالت کشاورزی در استان اصفهان چندان 
زیاد نیست و شــرکت های موجود نیز صرفا در بخش 

تولید قطعه فعالیت می کنند.
به گفته احمدیه، در حال حاضر فعالیت این واحدها به 
قوت خود باقی بوده و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نیز آماده اســت که درصورت وجود مشــکلی در این 

صنعت، درحد توان خود به رفع آن بپردازد.

۱00میلیارد ریال مطالبات دامداران استان اصفهان در قالب خرید تضمینی 
شیر خام پرداخت شد. رییس سازمان تعاون روستایی استان اصفهان، مقدار 
شیر خریداری شده از دامداران این استان از ابتدای امسال تاکنون را حدود 
50 هزار تن بیان  و پیش بینی کرد تا پایان امسال حدود 63هزار تن دیگر 

شیرخام از دامداران این استان خریداری شود.
ســلیمان میرزایی میانگین خرید روزانه این فرآورده لبنی از دامداران را 
220تن اعالم کرد و افزود: با خرید شــیر مازاد تولیدی دامداران با قیمت 
تضمینی هر کیلوگرم ۱3هزار ریال، از کاهش قیمت این محصول جلوگیری 
شده است.وی گفت: تاکنون از این میزان خرید تضمینی شیرخام، حدود 
سه هزار و 500تن شیرخشک و سه هزار و 800تن خامه تولید وصادر شده 
است. سال گذشته در اســتان اصفهان، بزرگ ترین تولیدکننده شیر خام 

کشور، یک میلیون و ۱93هزار تن  از این فرآورده لبنی تولید شد.

درقالب خرید تضمینی شیر خام؛

۱۰۰میلیارد ریال مطالبات 
دامداران پرداخت شد

سکه تمام بهار آزادی
12،680،000 ریال)طرح جدید(

6،570،000 ریالنیم سکه

۳,750,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،22۳،970 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

اقتصاد ما امروز بیش از هر زمانی به اقتصاد دانش بنیان نیازمند است.
 رییس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی، در صدوپنجاه و 
هشتمین نشست شورای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان و در جمع 
رؤسای 28واحد و مرکز آموزشی دانشگاه آزاد استان گفت: دانشگاه آزاد 
دستاورد بزرگ جمهوری اسالمی است که در حال حاضر یک  میلیون و 

500هزار دانشجو دارد.
علی اکبر والیتی با اشاره به ظرفیت های علمی کشور، ایران را در حوزه علمی 
بدون تردید دارای باالترین امتیاز دانست و افزود: هیچ کشوری مثل ایران در 

تمدن و فرهنگ سازی در جهان سهم ندارد.
وی با بیان اینکه برای موسسه و مدارس سما هم برنامه هایی در نظر گرفته 
شده است، افزود: کار تربیتی ما کمتراز کار آموزش نیست و دانشگاه آزاد 

استحقاق الگو بودن را دارد.

والیتی دردانشگاه آزاد  اصفهان:

اقتصاد کشور، نیازمند 
اقتصاد دانش بنیان است 

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توســعه 
تجــارت، یکی از دالیــل اصلــی افزایش قیمت خــودرو را 
اظهارنظرهای غیرکارشناســانه درخصوص توقف واردات آن 
دانست. علی علی آبادی فراهانی با اظهار گالیه از انتشار برخی 
اخبارغیرکارشناســی درخصوص بستن سایت ثبت سفارش 

خودرو، تصریح کرد: ثبت سفارش خودرو به صورت موقت تا 
ابالغ دستورالعمل جدید، متوقف شده است و واردات خودرو از 
محل ثبت سفارش های معتبر قبلی، هم اکنون در حال انجام 
است.وی ادامه داد:  توقف موقت ثبت سفارش خودرو، به معنی 
توقف واردات خودرو  نیست و تمامی ثبت سفارشات خودرو 

دارای مدت اعتبار شش ماهه هستند. همچنین واردات خودرو 
از محل ثبت سفارش های معتبر قبلی، هم اکنون در حال انجام 
اســت و خللی در این زمینه وجود ندارد. وی گفت: در شش 
ماهه اول امسال ۴۴ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک 
میلیارد و 200 میلیون دالر وارد کشور شد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته از نظر تعداد حدود  38 درصد و به لحاظ 
ارزش حدود ۴0 درصد افزایش داشته است. علی آبادی فراهانی 
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه برخی فعاالن اقتصادی و انتشار 
اخباری مانند »توقف واردات خودرو« در رسانه ها را  از جمله 

دالیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار دانســت و یادآور 
شــد:  با توجه به آمار واردات خودرو در شش ماهه اول سال و 
در نتیجه افزایش عرضه  در بازار، به صورت اصولی باید کاهش 
قیمت ها را در بازار مشاهده کنیم؛ اما در حال حاضر بازار خودرو 
با افزایش قیمت مواجه شده که یکی از دالیل اصلی آن، همین 
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه است. وی در ادامه افزود: در حال 
حاضر با توجه به سیاست ها و دستورالعمل پیشنهادی ارسال 
شده به هیئت دولت، ثبت سفارش خودرو به صورت موقت تا 

ابالغ دستورالعمل جدید، متوقف شده است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت: 

توقف ثبت سفارش خودرو موقتی است

شــاید بتوان گفت فرهنگ مونتــاژ در ایــران از همان بدو 
ورود صنعت شــکل گرفت. امــا نکته اصلی اینجاســت که 
بســیاری از صنعتکاران ما در ادامه این مسیر به مونتاژکاری 
عادت کردنــد و تولید مبتنــی بر دانش داخلی و اســتفاده 
از مواد اولیه بومی در حاشــیه قرار گرفــت. تولیدکنندگان 
داخلی بر این عقیده هســتند که مونتاژکاران ادعای تولید 
محصوالت خارجــی  در داخل کشــور را دارند امــا این به 
معنای تولید نیســت؛ چراکه تمامی قطعــات را به صورت 
 جداگانــه وارد کشــور مــی کنند و بــه این شــیوه قانون

 را دور می زنند. دالیل زیادی را می تــوان در ترویج مونتاژ 
صنعتــی در ایران نــام برد؛ امــا عضو کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس شــورای اســالمی معتقد اســت که عدم 
وجود زیرساخت های علمی موجب شــده تا نتوانیم دانش 
فنی و تکنولوژی روز را به کشــور وارد کنیم. وی همچنین 
ادامه داد: مســئوالن امر باید در قراردادها و سرمایه گذاری 
 هــای خارجی، انتقــال تکنولــوژی را به عنوان ســرفصل 
به مرحله اجرا درآورند. حمیدرضا فوالدگر با بیان اینکه صنعت 
کشور دچار آفت مونتاژ کاری شده است، اظهار کرد: هم اکنون 

صنعت خودرو، ماشین آالت مورد استفاده در صنایع مختلف 
از جمله نساجی، پتروشیمی و معدن، همگی درگیر بیماری 
مزمنی به نام »مونتاژکاری« هســتند؛ این درحالی است که 
امکان انتقال تکنولوژی، پیاده ســازی، بومی سازی و حتی 
مهندسی معکوس در این زمینه برای کشور وجود دارد. وی 
درباره آثار سوء صنعت مونتاژکاری گفت: ضمن نادیده گرفتن 
اقتصاد مقاومتی با یک فشار خارجی، تحریم و نوسانات بین 
المللی صنعت کشور که نقش بســیاری در اقتصاد ما دارد، 

تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. 
فوالدگر با تاکید بر اســتعدادهای فنی و مهندســی موجود 
در کشــور و راه اندازی مجموعــه هایی از جمله ســازمان 
ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری، ســازمان گسترش 
و نوســازی و راه اندازی جهاد دانشــگاهی و توسعه صنایع 
گفت: با آماده بودن بســتر الزم و مناسب، تنها باید به انتقال 
تکنولوژی همت ورزیــم، به طوری کــه در قراردادهایمان 
 به طور حتم باید این موضــوع از جانب طرف مقابل رعایت و
 الزم االجرا باشــد.  وی بیان کرد: با حذف اسم خود از مونتاژ 
کنندگان، ضمن استفاده حداکثری از ظرفیت های مهندسی 

نرم افزاری و سخت افزاری کشور، اقتصاد را از وابستگی نجات 
داده و درراستای تقویت تولید ملی بیش از پیش قدم برداریم؛ 
 از این رو ضمن افزایش سهم داخلی، منتقل کننده فناوری هم 

خواهیم بود.
صنایع دانش بنیــان؛ راهکار موثــر در حذف 

وابستگی  به مونتاژکاری
حمیــده زرآبــادی عضــو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس نیــز در این بــاره می گوید: شــرکت هــا و صنایع 
دانش بنیان یکــی از مهم ترین راهکارهــای موثر در حذف 
وابستگی صنعت کشــور به مونتاژ کاری اســت که البته با 
 تالش های انجام گرفته در چندســال اخیــر، در این زمینه

 موفق بوده ایم. 
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن مســئوالن امــر بایــد در 
قراردادهــا و ســرمایه گــذاری هــای خارجــی، انتقال 
 تکنولوژی را به عنــوان اصلــی انکارناپذیر و ســرفصل به
 اجرا در آورند. شاید یکی از بخش های اصلی که موجب شده 
همیشــه در صنایع ایران شــاهد مونتاژکاری باشیم، ضعف 
آکادمیک کشور است؛ نظام علمی و دانشگاهی کشور باید با 
تقویت داده های خود به حدی برسد که کمبودهای صنعت 
وتولید را تشخیص داده و در واردات تکنولوژی و دانش فنی 

روز دنیا به تولیدکننده های داخلی کمک کند.
از سوی دیگر،نقش بخش 
خصوصــی در این زمینه 
مطرح بــوده و این نکته 
قابل اهمیت است که هر 
شــرکت داخلی به جای 
اینکه صرفا بــه واردات 
قطعات و مونتــاژکاری 
اقــدام کند،بــه دنبال 
واردات علــوم جدیــد 
از تمــام دنیــا به ویــژه 
 کشــورهای پیشــرفته
 صنعتــی باشــد. ایــن 
درحالی اســت که بارها 
بــه نقــل از مدیــران و 
وزرای مرتبــط بــا امر 
صادرات و تولید، عنوان 
شده اســتراتژی جدید 
اقتصادی ایــران دیگر به 
ســمت و ســوی مونتاژ 
نخواهد رفت؛ مسئله ای 
که شاید تنها درحد یک 

شعار باقی مانده و شــاهد اتفاقات خاصی در صنایع حساس 
کشور در ارتباط با این موضوع نبوده ایم.

خبر

با حضور ۱۴۰ شرکت کننده؛

بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان 
اصفهان آغاز به کار کرد

بیستمین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان در محل نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان آغاز به کار کرد.

بیستمین نمایشــگاه صنعت جامع ســاختمان با میزبانی ۱۴0 
مشــارکت کننده از اســتان های اصفهان، تهران، البرز، مرکزی، 
فارس، ســمنان، خراســان رضوی، یزد، گلســتان و هرمزگان و 
نمایندگان فروش کشورهای چین، ایتالیا و آلمان آغاز به کار کرد.  
نمایشگاه جامع صنعت ســاختمان اصفهان، امســال در 9 هزار 
مترمربع فضای نمایشــگاهی شــامل چهار ســالن و فضای باز، 
آخرین تولیدات و خدمات مشارکت کنندگان خود در زمینه انواع 
محصوالت دکوراســیون داخلی خانه و آشپزخانه، سبک سازی و 
مقاوم سازی ســاختمان، مصالح  اولیه ســاختمانی، بهینه سازی 
مصرف انرژی در ساختمان، نما و پوشش های خارجی ساختمان، 
تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، گروه های مرتبط علمی، آموزشی، 

انجمن ها و نشریات را به مخاطبان ارائه می کند.
گزینش تخصصی تر مشارکت کنندگان، حذف شرکت های توزیعی 
و جایگزین کردن آنها با شــرکت های تولیدی، از ویژگی های مهم 
این نمایشگاه است. این نمایشگاه طی ساعات بازدید ۱6 تا 22 ، تا 
فردا میزبان متخصصان و فعاالن صنعت ساختمان و عالقه مندان 

این حوزه خواهد بود.

بازار

 قیمت انواع
پرینتر لیزری

 3.180.000
ریال سامسونگ مدل 

Xpress M2020

وقتی مونتاژ، اقتصاد کشور را نشانه می گیرد؛

آفت صنعت

Laser�اچ پي مدل 
Jet M252DW

 4.940.000
ریال i�SEN�  کانن مدل

SYS LBP6230DW

 9.290.000
ریال

استاندار اصفهان گفت: در بخش تولید و صادرات محصوالت 
کشاورزی 23 مانع اصلی وجود داشت که 2۷ راهکار اجرایی 
برای حل این مشــکالت ارائه شــده بود و اکنون پس از دو 
سال 22 راهکار اجرایی شده و بقیه نیز تا پایان سال اجرایی 

خواهد شد.
رســول زرگرپــور در پنجــاه و دومین جلســه شــورای 
گفت وگوی دولــت و بخــش خصوصی اســتان اصفهان، 
اظهار داشــت: اســتان اصفهان یک ظرفیت بسیار عظیم 
انحصاری بــه نام شــهرک علمــی و تحقیقاتــی دارد که 
 می توانــد پایه اساســی برای حــل برخی از مشــکالت و 

توسعه اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه بیش از 500 شرکت دانش بنیان و 9 مرکز 
رشد در این شــهرک فعالیت می کنند، افزود: گردش مالی 
این شرکت ها به بیش از ۱3 هزار میلیارد ریال رسیده و 900 

پرونده نوآوری، تجاری سازی شده است.
اســتاندار اصفهان افزود: با توجه به اینکه آینده 20 ســاله 
 اســتان در حوزه علم و فناوری پیش بینی شــده اســت،

 پیشنهاد می شود بین اتاق بازرگانی، علوم پزشکی و شهرک 
علمی و تحقیقاتی کارگروهی، تشکیل و زمینه های همکاری 
مشترک بررسی شــود؛ چرا که اگر کار مشترک توسط این 
شــهرک ها و اتاق بازرگانی صورت گیرد، راندمان چندبرابر 

خواهد شد.

وی با بیــان اینکه در ایــن رابطــه 2۷ راهکار ارائه شــد، 
افزود: برخــی از این راهکارها ملی و بخشــی اســتانی بود 
و امروز پس از دو ســال اعالم شــد کــه 22 مــورد از این 
 راهکارها اجرایی شــده اســت که این تعداد رکورد خوبی

 برای استان است.
اســتاندار اصفهــان افــزود: مــواردی که اجرایی نشــده 
دوبــاره بررســی شــد و می تــوان گفــت به طــور کلی 
ایــن 2۷ راهــکار وضعیــت مناســبی داشــته اســت و 
 دیگــر راهکارها نیز تــا پایان ســال اجرایی و مشــکالت

 برطرف خواهد شد.

فرماندار اردستان از برآورد هزینه و فراهم شدن مقدمات 
اجرای مرحله دوم طرح انتقال آب از اصفهان به اردستان 

خبر داد.
علیرضا غیور در جلســه شــورای حفاظت از منابع آب 
اردستان افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان این 
طرح آبرسانی را با اعتبار 3هزار میلیارد ریال تا شهرستان 
نطنز به طول ۱60 کیلومتر و ۷0 کیلومتر دیگر از نطنز تا 

این شهرستان اجرا خواهد کرد.
وی افزود: شرکت آبفای استان در سال جاری ۷5 میلیارد 
ریال به این طرح اختصاص داده و زمان اجرای کامل آن، 

پنج سال در نظر گرفته شده است.
فرماندار اردستان بیان کرد: پایین رفتن سطح آب های 
زیر زمینــی و کاهش ذخیره ها، ضــرورت نصب کنتور 
هوشمند روی چاه های آب را نیز دوچندان می کند که 
باید اداره های آبفا، آبفای روستایی و سایر مالکان چاه ها 
در این زمینه اقدام کنند؛ آبفای شهری با همکاری امور 
منابع آب شهرستان، یک دستگاه از کنتورها را با اعتبار 

65 میلیون ریال نصب کرد.
او در ادامه، با اشاره به هدررفت ۴۷ درصد آب آشامیدنی 

روستاها، بر پیگیری و پیشگیری از آن تاکید کرد.
غیور، به صــدور 30 بــرگ اخطار برای 30 مشــترک 
پرمصرف آب آشامیدنی روســتایی اشاره و تصریح کرد: 

رعایت نکردن توصیه ها در مــورد مصرف بهینه و توجه 
نکردن به هشدارها، منجر به قطع انشعاب خواهد شد.

وی اضافه کرد: شــهرداری ها نیز باید نســبت به مجهز 
کردن فضاهای ســبز، پارک ها و درختان به سامانه های 
نوین آبیــاری جهت صرفه جویی در مصــرف آب اقدام 

کنند.
افزون بــر 220 حلقه چــاه دارای مجوز در اردســتان 
وجود دارد که حدود یک پنجم آن ویژه آب آشــامیدنی 
است؛ این شهرســتان با حدود ۴3 هزار نفر جمعیت، در 

۱۱8کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

فرماندار اردستان:

مرحله دوم طرح انتقال آب اصفهان به اردستان اجرا می شود

با مسئوالن

استاندار اصفهان تاکید کرد:

۲۲ راهکار برای حل مشکالت تولید و صادرات محصوالت کشاورزی

زمانی که به بررسی تاریخچه صنعت مونتاژکاری در ایران نگاه می کنیم،درمی یابیم که عمر  زاینده رود
این صنعت در ایران به اندازه عمر خود صنعت کشور است.هنگامی که سیاستمداران ایران 
برای اولین بار تصمیم به ایجاد صنایع خرد وکالن در کشور گرفتند، بهترین راهکار را واردات قطعات مختلف 

و سِرهم بندی آن دانستند.

با حذف اسم خود 
از مونتاژکنندگان، 

ضمن استفاده 
حداکثری از 
ظرفیت های 

مهندسی نرم افزاری 
و سخت افزاری 

کشور، اقتصاد را از 
وابستگی نجات داده 
و در راستای تقویت 

تولید ملی بیش از 
پیش قدم برداریم
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»سه شنبه های داستان« به همت کانون داستان سازمان دانشجویان جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان و دبیرخانه جشنواره داستان کوتاه زاینده رود آغاز 
می شود. در این دوره از سه شنبه های داستان نیز با حضور سیاوش گلشیری، 
مروری بر داستان های کوتاه متاخر ایران که بین سال های 93 تا 95 منتشر 

شده است، صورت خواهد گرفت.
این دوره از سه شنبه های داســتان هر دو هفته یکبار و تا 28 آذرماه ادامه 
می یابد و در مجموع هشت داستان کوتاه از جمله داستان های »هر شب 
یکی از گله کم می شود، مجید قیصری«، »نرد و ناقوس، منیرالدین بیروتی«، 
»اسم دیگر اعظم، ابراهیم دمشناس« و »این دل، فرشته نوبخت«، نقد و 
بررسی می شود. سه شنبه های داستان از 16 آبان ماه در سالن هشت بهشت 

واقع در تاالر دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی برپا می شود.

کتاب های »تمرین خردساالن« برای آموزش غیرمستقیم خردساالن 
زیر شش سال، بار دیگر منتشر شد. به نقل از اداره  کل روابط  عمومی و 
امور  بین الملل کانون، این دو کتاب در سال 13۷1و درقالب یک طرح 
پژوهشی و پس از چهار سال اجرا در مرکز فرهنگی هنری شماره 8 کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران بار اول به انتشار رسیده بود.
کتاب نخست ویژه  کار در کالس و کتاب دوم برای کار در منزل است و هر 
کدام شامل موضوع هایی مثل تمرین نوشتن، آموزش مفاهیم، آموزش 

اعداد و آموزش شکل ها هستند.
کتاب های تمرین خردساالن با نظارت محمدمحسن گلزاده خلق شده  
و اکنون هر یک از این کتاب ها با شمارگان 315هزار و 2۰۰ نسخه، به 

چاپ بیست و هفتم رسیده است.

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی؛

سه شنبه های داستان از 
16آبان ماه آغاز می شود

نسخه بیست و هفتم 
کتاب های »تمرین 

خردساالن« منتشر شد

پایان مرحله اول داوری۱۱۷نشریه درست نویسی مطبوعات
محمود اســعدی، عضو شــورای سیاســت گذاری و عضو کارگروه پنجمیــن دوره جایزه 
درست نویسی مطبوعات گفت: در مرحله اول 11۷ نشریه داوری شدند و یک سوم نشریات با 

رتبه باال به دور دوم راه یافتند.

مدیر امور سینمایی حوزه 
هنری استان خبرداد:

استقبال مخاطبان  از 
 »خانه دختر«و
»ایتالیا ایتالیا« 

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اکران فیلم »آزادی به قید شرط« ساخته حسین شهابی اظهار داشت: این فیلم با هنرنمایی 
امیر جعفری، لیال اوتادی، دیبا زاهدی و شقایق فراهانی در پردیس سینمایی چهارباغ اصفهان اکران می شود.

 ســیدمصطفی حســینی بیان کــرد: فیلــم »خفگی« آخریــن ســاخته فریــدون جیرانی، با بــازی نویــد محمــدزاده و الناز شاکردوســت، 
در سینما فلسطین اصفهان در حال اکران است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان افزود: همچنین سینماهای حوزه هنری اصفهان در این روزها شاهد اکران فیلم جنجالی »خانه دختر« 
و »ایتالیا ایتالیا« بوده که تاکنون با استقبال خوبی از سوی عالقه مندان به هنر هفتم روبه رو شده است.

کیک اکران فیلم »عصبانی نیستم«
نوید محمدزاده، باران کوثری و رضا درمیشیان در دفتر نشریه فیلم، 

این کیک را به امید اکران »عصبانی نیستم« فوت کردند. 
طبق اخبار ماه گذشته قرار بر این است که این فیلم اکران شود؛ ولی 
تا وقتی با چشمانمان پوسترش را سر در سینماها نبینیم، نمی توانیم 

از آن مطمئن شویم.

اینستاگردی

جشنواره

دبیر نخستین جشنواره سراسری شعر قرآن خبرداد:

ارسال 100 اثر از 6 استان به دبیرخانه 
جشنواره

دبیر نخستین جشنواره سراسری شعر قرآن، در نشست خبری این 
جشنواره اظهار داشت: پس از برگزاری جلسه با شعرای اصفهان، 
قرار بر این شد تا کنگره سراسری شعر قرآن در اصفهان رقم بخورد، 
به همین دلیل جلسات مختلفی آغاز و هسته اولیه آن تشکیل شد 
و طی آن، دبیران جلسه مشخص شدند. محسن ناصحی افزود: در 
گذشته نیز جشنواره سراسری شــعر نهج البالغه برگزار شده بود 
که آثار بسیار ارزشمند و فاخری به دبیرخانه آمد و در روز مبعث 

اختتامیه آن، برگزار و طی 2 ماه گذشته فراخوان آن اعالم شد.
دبیر نخستین جشــنواره سراسری شــعر قرآن خاطرنشان کرد: 
پس از تجربه موفق کنگره سراسری شعر نهج البالغه و بازتاب آن، 
بنا را بر این گذاشتیم تا کنگره ای شایسته برای قرآن در اصفهان 
رقم بخورد. وی بیان کرد: ترویج فرهنگ نورانی قرآن، گســترش 
فعالیت های ادبی و فرهنگی مرتبط با کالم وحی و گرامیداشــت 
شعرایی که آثارشان ارسال شده، اهداف اصلی ما در برگزاری این 
کنگره هستند و آثار ارسال شده شعرا به صورت مجموعه مدونی به 
چاپ می رسد.دبیر نخستین جشنواره سراسری شعر قرآن گفت: 
کوچک ترین اقدامی که در راســتای معرفی فرهنگ قرآن )بجز 
دیگر مسائلی که مانند حفظ و تفسیر قرآن صورت می گیرد( بتوان 
صورت داد، ازطریق شــعر است و شــعر یکی از راه هایی است که 

مغفول مانده و این مسئله با حضور پررنگ شعرا برآورده می شود.
دبیر نخستین جشــنواره سراسری شــعر قرآن افزود: این کنگره 
می تواند موضوعات گســترده ای را در بر بگیرد، به طور قطع الزم 
است تا شعرا احادیثی را در شعرای خود به کار ببرند و از آن غفلت 
نکنند.ناصحی خاطرنشان کرد: بنیاد مردمی نهج البالغه پیشنهاد 
این موضوع را ارائه داده و بحث های مالی این جشــنواره را نیز به 
عهده گرفته است.وی افزود: تاکنون حدود 1۰۰ اثر از 6 استان به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده اســت. اغلب اشعار از روستاهای 
اصفهان ارسال شده اند و قرار است در پایان 5 نفر برگزیده و 5 نفر 

شایسته تقدیر انتخاب شوند.

در برنامه »چشم شب روشن« مطرح شد:

 احتمال اکران فیلم های جشنواره 
در استان ها

دبیر سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر، در تاریخ 26 مهرماه به 
برنامه »چشم شب روشــن« آمد و در رابطه 
با ابهامــات پیش آمــده در برگزاری 
جشنواره فیلم فجر امسال و اکران 
فیلم ها در اســتان هــا همزمان 
بــا برگزاری جشــنواره ســخن 
گفت.ابراهیــم داروغــه زاده در 
ایــن خصوص گفــت: گروهی از 
مخاطبان جشنواره و کارشناسان 
نظرشان بر این اســت که جشنواره 
فقط در تهران و در کاخ جشنواره، به صورت 
حرفه ای تر و اســتانداردتر برگزار شــود و برخی  هم نظرشان این 
است که چون جشنواره همزمان با جشن انقالب برگزار می شود و 
شور مردمی باید در کل کشور ایجاد شود، بهتر است نمایش های 

غیررقابتی در استان ها داشته باشیم.
وی همچنیــن از اکران و رقابت دو فیلم مســتند بلنــد در کنار 
فیلم های سینمایی جشنواره خبر داد که با تعجب اکبر نبوی روبه رو 
شــد. نبوی در برابر اظهارات داروغه زاده گفت: این رقابت مبنای 
تخصصی و علمی ندارد و کار اشتباهی است. بعد از صحبت های 
داروغه زاده هنوز تکلیف اکران فیلم های جشنواره در شهرستان ها 
مشخص نیست و این موضوع همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

تیتراژ »قاتل اهلی« به خواننده 
جوان رسید

بعد از تکرار چندین تجربه خوشایند رضا یزدانی، خواننده مطرح 
موسیقی پاپ، با مسعود کیمیایی برای خواندن ترانه تیتراژ پایانی 
فیلم هایش، این بار این فرصت به »امیر عباس گالب« داده شده تا 
صدایش روی تازه ترین فیلم کیمیایی با نام »قاتل اهلی« بنشیند. 
امیر عباس گالب، شاگرد استاد مرحوم محمد نوری بوده و کارش 

را با آواز سنتی ایران شروع کرده است.
 او در ســال 8۷ تیتــراژ ســریال »ســتایش« بــا ترانــه ای 
از علیرضا آذر را اجــرا کرد و ایــن دومین همــکاری او با اهالی 
رســانه و تصویــر اســت.نقش اصلی فیلــم کیمیایــی را پرویز 
پرســتویی بازی کرده و ایــن فیلم بــه زودی در ســینماهای 
 سراســر کشــور و به تهیه کنندگــی منصور لشــکری قوچانی

 اکران خواهد شد.

در شهر

مدیر اجرایی خانه حکمت اصفهان خبرداد:

برگزاری دوره های آموزشی 
فلسفه برای کودکان

در جلسه هم اندیشی خانه حکمت اصفهان که در محل 
این موسســه برگزار شــد، مدیر اجرایی خانه حکمت 
اصفهان گفت: خانه حکمت در نظر دارد تا با ایجاد بستری 
مناســب برای عالقه مندان به علوم فلسفی و حکمت و 
همچنین کسانی که در این رشــته مشغول به تحصیل 
هستند و دبیران و آموزگاران رشــته فلسفه و منطق، به 

ترویج و نشر آموزه های فلسفی بپردازد.
ســعید محمدی ادامــه داد: این مهم با حضور اســاتید 
برجسته دانشگاهی انجام می شود که هریک در حوزه های 
مختلف برای برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی در 

خانه حکمت حضور خواهند داشت.
وی همچنین از برگزاری دوره های مقدماتی و پیشرفته 
آموزش فلســفه خبر داد و عنوان کرد: تالش شده تا این 
موسسه محلی برای حضور فلســفه دوستان در هر رده 

سنی و هر مقطع تحصیلی باشد.
محمدی همچنین از برگزاری دوره های آموزشی فلسفه 
برای کودکان خبر داد و اظهار کرد: این دوره آموزشی که 
با عنوان »فبک« طراحی شده، به آموزش نحوه تدریس 

فلسفه برای کودکان می پردازد.

سرپرست کتابخانه های استان اصفهان:

کتابخانه امینی قابل بازسازی 
نیست

سرپرســت کتابخانه های اســتان اصفهان بــا توجه به 
تعمیرات کتابخانه نهادی امیرقلی امینی به عنوان یکی 
از کتابخانه های شاخص استان اصفهان اظهار داشت: این 
کتابخانه جنب مجموعه فرهنگی مرحوم امیرقلی امینی 

واقع شده است که ۴۰ تا 5۰ سال سابقه فعالیت دارد.
امیر هالکویی افزود: با توجه به حوادثی مانند فروریختن 
پالسکو، مدیر نهاد کتابخانه های کشور، اهتمامی جدی 
در ارتباط بــا کتابخانه ها داشــتند و با توجــه به تعداد 
زیاد اعضای کتابخانه های با ســابقه در کشور، کارگروه 
ســاماندهی کتابخانه های فرسوده تشکیل شد. وی ابراز 
داشــت: تمام تالش ما این بود که با بازسازی های الزم 
نیاز به تعطیلــی کتابخانه امیرقلی نباشــد؛ اما تمام این 
مجموعه ها تاکید کردند که بــا توجه به قدمت زیاد، این 

کتابخانه قابل بازسازی نیست و باید تعطیل شود.
هالکویی  تاکید کرد: بخشی از بازسازی و ساخت توسط 
نهاد کتابخانه ها تامین می شود و با خیران مذاکراتی انجام 

شده است که قول مساعدت داده اند.

حوالی چهارباغ، جایی میان بناهای ناهمگون، تازه بنا شده 
و دلگیر هشت بهشــت و ارگ جهان نما، پایه های عمارتی 
خودنمایی می کند که روزگاری دور، »پیتر دالواله« ایتالیایی، 
در سفرنامه اش از آن به عنوان خانه ای کوچک و چهارگوش با 
در و پنجره ها و ایوان های بسیار برای مشاهده مناظر چهارباغ 
نام برده است. عمارت جهان نما، یکی از بی شمار عمارت هایی 
بود که به دستور »ظل السلطان«، شاهزاده ویرانگر بناهای 

تاریخی اصفهان تخریب شد.
 اما  بعد از حدود 25۰ سال، کاوش  باستان شناسی در محل 
کاخ جهان نما و ورودی چهارباغ، همزمان با احداث ایستگاه 
متروی امام حسین)ع(، به کشف پایه های عمارت جهان نما 
منجر شد و هرچند هنوز نیمی از کاخ در زیر زمین قرار دارد 
و کاوش تکمیل نشده است، اما این کشف به ثبت در فهرست 
میراث ملی با شماره 31۴88 منتهی شد. براساس این کاوش، 
در قسمت میانی محوطه، شواهد کاخ جهان نما و در قسمت 
جنوبی شواهد نخستین حوض خیابان چهارباغ یافت شد؛ در 
قسمت شمالی نیز شواهدی مربوط به قهوه خانه ای در دوره 

قاجار به دست آمد.
 در این کاوش و در قســمت مرکزی، هشت پایه از پایه های 
مرکزی کاخ به دســت آمد که چهارپایه در قسمت شرقی و 
چهارپایه در قســمت غربی قرار دارد. بخشی از کف کاخ در 

قسمت شمالی نیز شناسایی شد و براساس پایه های به دست 
آمده می توان با اطمینان بیان کرد که بخش شمالی و جنوبی 
کاخ جهان نما طولی حدود 1۷متر و 6۰ســانتی متر داشته 
است؛ ضمن اینکه پایه ها در یک راستا و تقریبا روبه روی هم 
قرار دارند و جنس آنها از سنِگ آجر است و از مالت یکسانی 
نیز بهره مند هستندکه نشان می دهد این پایه ها در یک دوره 

و همزمان ساخته شده اند.
 ماحصل دیگــر این کاوش این اســت کــه کاخ جهان نما 
کاخی مربع شــکل بوده اما حدود نیمــی از آن همچنان در 
زیر آســفالت دوطرف خیابان چهارباغ قرار دارد؛ هرچند در 
پرونده ثبتی کاخ جهان نما در فهرست میراث ملی، کل این 
محدوده به عنوان عرصه آن معین شده است. در این کاوش، 
دو پایه دیگر در بخش غربی کاخ یافت شــد که نســبت به 
پایه های قبلی ویژگی های متفاوتی داشت؛  اختالف ارتفاع با 
 پایه های دیگر و همچنین سنگ آجر متفاوت، از نمونه های 
این تفاوت ها بود. ضمن اینکه شواهد استفاده از مالت آبی نیز 
در این قسمت دیده شد، درحالی که در پایه های قبل مالت 

هوایی یافت شد.
داده های سفالی مربوط به قبل از دوره صفوی، کشف چاه، 
حوضچه ســنگی و کانــال آب، از دیگر یافتــه های کاوش 
باستان شناسی در محل کاخ جهان نما بوده است؛ همچنین 

تنوع در کاشی های هفت رنگ، شواهدی از نخستین حوض 
چهارباغ، آبشــار و کانالی که آب را از داخل حوض به خارج 
هدایت می  کرد، دو تنبوشــه و مقادیر زیادی جوش کوره و 
سفال تغییر شکل داده، نمونه های چپق، وافور و سرقلیان و 
کوزه قلیان با امضای ابراهیم معصوم زاده، از دیگر یافته های 
کاوش در محل کاخ جهان نما و ورودی چهارباغ بوده است؛ 
ضمن اینکــه دو اِزاره ســنگی بزرگ، مقادیری اســتخوان 
حیوانات و شواهدی از درخت های ســپیدار و بید نیز از این 

کاوش  به دست آمد.
پایه های کشف شده عمارت جهان نما هم اکنون در حصاری 
شیشه ای جای گرفته و تابلوی معرفی این عمارت در نوع خود 
جالب توجه است؛ تابلویی که در همین چند سطر، اشتباهات 

فاحشی دارد.
بعد از نصب این تابلو درپی تماس های مکرر، این تابلو تغییر 
کرد و تنها تغییر صورت گرفته در متن آن درج عدد 3 به جای 
۴ طبقه بودن کاخ بود که البته همین تصحیح نیز جای بسی 

شکر دارد.
اما اشــتباهات مندرج در این تابلو به تعداد طبقات منحصر 
نیست و سایر اشــتباهات موجود به این شرح است که اوال 
ارتفاع این عمارت 3۰ متر نبوده، بلکه براســاس کاوش های 
صورت گرفته، این کاخ مکعبی شکل بوده و ارتفاعی حدود 
1۷متر داشته است. دوم اینکه در تابلو چنین نوشته شده که 
از داخل این کاخ، کوه صفه و چهارباغ دیده می شــده است؛ 
درحالی که این کاخ تنها برای دیدن مناظر چهارباغ ساخته 
شده است. اما سومین اشتباه موجود در تابلوی معرفی عمارت 
جهان نما این است که تاریخ تخریب آن سال 128۰ شمسی 
ذکر شده؛ درحالی که با استناد به گفته جابری انصاری، این 
عمارت در ســال 131۴ هجری قمری تخریب شده است؛ 
جالب آنکه ترجمه انگلیسی متن این تابلو نیز با آنچه در متن 
فارسی آن آمده اســت متفاوت بوده و به اطالعات دیگری از 

این عمارت پرداخته است!
 »علــی شــجاعی اصفهانی« سرپرســت کاوش باســتان 
شناسی در محل ایســتگاه متروی میدان امام حسین)ع( و 
چهارباغ باال ضمن تایید این اشــتباهات می گوید: براساس 
کاوش هــای صورت گرفته، کامال اثبات شــده کــه این بنا 
تقریبــا مکعبی شــکل بــوده و ارتفاعی حــدود 1۷متر و 
5۰ســانتی متر و عرضی حدود 1۷متر داشــته است و این 
 موضوع به صورت علمــی و همــراه با مطالعــه و کاوش و

 محاسبه اثبات شد.

سینما

ازسوی گالری اکنون و با همکاری گالری طراحان آزاد و گالری 
هان شیراز، نمایشگاه گروهی »پشت نویسی« برگزار می شود.

در نمایشگاه گروهی »پشت نویسی«، آثار هنرمندانی از تهران 
ازجمله امیر اثباتی، قربانعلی اجلی، مرتضی اســدی، ســمیرا 
اسکندرفر، حمید اسکندری، بونا الخاص، مجتبی امینی، شهرام 
انتخابی، سعید انصافی، محمد ایرانمنش، علیرضا آدمبکان، وریا  
آریا، آتوسا آل بویه، رضا بانگیز، سحر بردائی، علی بختیاری، محمد 
علی بنی اسدی، نیوشا توکلیان، مرجان و مریم بنی اسدی، شهریار 
بیگی، محمود رضا بهمن پور، آتیال پســیانی، آنه محمد تاتاری، 
مجتبی تاجیک، صالح تسبیحی، نسیم تقی پور، مرجان ثابتی، 
علیرضا جدی، محمد ابراهیم جعفری، عرفان جمشیدی، نوید 
جهانبخش، افشین چیذری، علی حامد زاده، خسرو حسن زاده، 
آزاده حسینی، رضا حســینی، بهروز حشمت، سهند حشمتی، 
پرستو حقی، ابراهیم حقیقی، محمد خدا شناس، عشرت عرفانیان، 
خسرو خسروی، علی خسروی، مرتضی خسروی، محمد خلیلی، 
مهراوه خندان، وحید دانایی فر، داوود دّرا، لیلی درخشانی، یحیی 
دهقانپور، ساغر دئیری، زروان روحبخشان، مهشید رحیم تبریزی، 
زرتشت رحیمی، باسم الرسام، نوید عظیمی، سمیرا علیخانزاده، 
صبا علیزاده، نیماعلیزاده، مهرداد عمرانــی، فرهاد فزونی، بیتا 
فیاضی، آذین فیض آبادی، امیر علی قاسمی، بهناز قاسمی، حمید 

قدسی، شادی قدیریان، داریوش قره زاد، اسماعیل قنبری و... در 
معرض بازدید عالقه مندان قرار می گیرد. هنرمندانی از اصفهان 
نیز همچون امرا... احمدجو، مینو ایرانپور، ایمان ایزدنیا، سپیده 
بهروزیان، پارسا پورابراهیم، حســین حسینی، محمد جلیلی، 
علیرضا عسکری فر، مسعودعموتقی، اشکان قانعی، زهرا قراخانی، 
مجید کورنگ بهشتی، رسول کمالی، غزل مروی، اکبر میخک، 
مرتضی نعمت اللهی و فرزان نصر، به ارائه آثار خود در این نمایشگاه 
پرداخته اند. این نمایشگاه از روز گذشته افتتاح شد و عالقه مندان 
به بازدید می توانند تا 1۰ آبان ماه بجز روزهای دوشنبه، از ساعت 
16 تا 2۰ به گالری اکنون، واقع در خیابان خاقانی، کوچه افشین، 

بن بست حریر، پالک 9 مراجعه کنند.

نمایشــگاه آثار طرح تعامل »موزه و مدرسه« با حضور 
دانش آمــوزان مدارس مختلــف اصفهــان، از امروز تا 
۴آبان ماه در خیابان بــاغ گلدســته، کتابخانه مرکزی 

شهرداری برگزار می شود.
رییس خانه کودک با اشــاره به برگزاری نمایشگاه آثار 
تعامل موزه و مدرسه اظهار داشت: این طرح از بازخورد 
طرح موزه و مدرسه شکل گرفت که سال گذشته در موزه 
هنرهای معاصر اصفهان برای آشــنایی بیشتر بچه ها با 

فضای موزه برگزار شده بود.
نفیســه حبیب اللهی افزود: طرح موزه و مدرسه با هدف 
آشنایی کودکان با مفهوم کلی موزه و آثار تاریخی ملی از 
طریق انجام کارهای هنری اجرا شد و طی آن کودکان با 
بازدید از موزه و دیدن آثار هنرمندان و آشنا شدن با فضای 
تاریخی و قدمت موزه و بر اســاس برداشــتی که از آنها 
داشتند، به طرق مختلف ایده پردازی می کردند، خالقیت 

به خرج داده و به نقاشی و کار هنری می پرداختند.
حبیب اللهی ادامه داد: کودکان بر اساس گالری هایی که 
در موزه وجود داشت، کارهای دستی و آموزش ساخت 
آثار هنری شبیه به آثار حاضر در موزه را فرا می گرفتند. 
وی با بیــان اینکه نمایــش آثار کودکان ســال قبل در 

نمایشگاه امسال در حیطه کودک است، گفت: افتتاحیه 
و برگزاری نمایشــگاه طرح تعاملی موزه و مدرســه، به 
عهده خانه تخصصی کودک ســازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان است.
محمدعلی صرامی، مدیر موزه هنرهای معاصر سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهــان نیز درخصوص 
نمایشگاه طرح تعاملی موزه و مدرسه با اشاره به نمایشگاه 
سال قبل اظهار داشت: این نمایشــگاه در راستای ارائه 
آثار دانش آموزان و کودکانی اســت که سال گذشته در 
 موزه و روند بازدید از نمایشگاه و شرح آثار هنری حضور 

داشتند.

تا۴ آبان ماه؛

نمایشگاه آثار طرح تعامل»موزه و مدرسه« برگزار می شود

نمایشگاه
به میزبانی گالری اکنون برپا می شود؛

نمایشگاه گروهی »پشت نویسی« تا10 آبان ماه

به بهانه دستور شاهزاده ویرانگر بناهای تاریخی اصفهان؛

اطالعات نادرست کاخی در حوالی چهارباغ

پرده نقره ای

۴
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ویژه 

شرکت ولوو سرانجام شاخه خودروهای هیبریدی و الکتریکی خود را از بدنه 
اصلی ولوو جدا کرده و با نام »پلستار« عرضه می کند و در این میان، پلستار 1 

با 600 اسب بخار، نخستین محصول این شرکت خواهد بود.
با توجه به تجربه شــرکت ولوو درزمینه   فعالیت در رده های مختلفی مانند 
مسابقات و خودروهای ویژه جاده ای مثل XC90 و XC60 از سری T8 پلستار، 
این محصوالت به تدریج مسیر خود به سوی تبدیل شدن به یک مدل مجزا را 
سپری می کنند. نتیجه این امر نیز بهره مند شــدن از خط تولید خودروهای 

الکتریکی با عملکردی نیرومند خواهد بود.
 در این هفته نیز این شــرکت اقدام به معرفی نخســتین مدلی کرد که با نام 
»پلستار« عرضه خواهد شــد. این خودرو که پلستار 1 نام دارد، یک محصول 
600 اسب بخاری بسیار زیباست که در کالس بدنه 2 2 سرنشین قرار می گیرد.

 این خودروی ویژه قرار اســت در ســال 2019 میالدی روانه جاده ها شده و 
نخستین مدل و البته پرچم دار یک ســری خاص از خودروها باشد که شامل 
سه مدل خواهد بود. پلستار 1 یک خودروی هیبریدی است و از یک پلتفورم 
معیاری مقیاس پذیر استفاده می کند که بر اساس آخرین مدل های محصوالت 

ولوو مهیا شده است.

ولوو، شاخه خودروهای الکتریکی خود را جدا می کند؛

پلستار 1؛ نخستین خودروی شاخه 
الکتریکی ولوو

 سفر به ارتفاعات باستانی کانادا 
با سیستم دید خیابانی گوگل

به تازگی شــرکت گوگل بخش جدیدی را به سیســتم دید خیابانی خود افزوده 
است که به کمک آن، می توان شــاهد حضور مجازی در ارتفاعات کوتینیرپاک 
)Quttinirpaaq( در کانادا بود. سیستم دید خیابانی گوگل یکی از محبوب ترین 
خدمات نقشه محور این شرکت در تمامی جهان به حساب می آید. هرروز بخشی 
جدید از جهان به این سیستم افزوده می شــود که تعدادی از این افزونه ها بسیار 
هیجان انگیز و جذاب به حســاب می آیند. در این میان آخریــن نمونه ای که به 
 این سیســتم افزوده شــده اســت، ارتفاعات موجود در پارک ملی کوتینیرپاک 
)Quttinirpaaq( در کشــور کانادا هســتند. این ارتفاعات در حقیقت در یک 
پارک ملی با همین نام قرارگرفته اســت و در فاصله ای نزدیک به 800 کیلومتر 
نسبت به قطب شمال قرار دارد. سایت های باستان شناسی 4 هزارساله ای در پارک 
کوتینیرپاک قرارگرفته اند که موجب شده اند این مکان به یک گنجینه ملی برای 
کشور کانادا بدل شــود. بااین حال یک ضرب المثل قدیمی پارسی وجود دارد که 
می گوید: »شنیدن کی بود مانند دیدن« و اقدام گوگل نیز دقیقا مصداق بارزی از 

این موضوع است.
سیستم استریت ویو یا دید خیابانی گوگل، می تواند جزئیاتی خیره کننده از این 

منطقه را به شما نمایش دهد.

شرکت های سازنده فناوری 5G، از هم اکنون آزمایش های نهایی خود را روی 
این فناوری ارتباطی آغاز کرده اند.

مودم اســنپ دراگون X50 می تواند به راحتی مرزهــای اینترنت گیگابیت 
بر ثانیه را درهم شکسته و شرایط را برای نسل آینده ارتباطات همراه آماده 
سازد.  این مودم به تازگی مراحل ساخت مدل های پروتوتایپ خود را پشت 
سرنهاده و کوالکام آماده آزمایش آن اســت. در هر حال به نظر نمی رسد که 
پیش از سال 2019 شاهد رونمایی از همراه های هوشمند مجهز به فناوری 

ارتباطی 5G باشیم.
مودم X50 در حقیقت قرار است در پردازنده های اسنپ دراگون 855 یا 856 
مورداســتفاده قرار گیرد و به این ترتیب پیش بینی می شود که شرکت هایی 
مانند سامسونگ، از آن برای همراه های هوشمند نسل دهم سری گلکسی 

اس و گلکسی نوت استفاده کنند.
 4G در حال حاضر تنها 15درصد کاربران شــبکه های همــراه، به اینترنت
مناسب دسترســی دارند و در صورت عرضه اینترنت 5G، این آمار می تواند 

بسیار فاجعه بارتراز این رقم باشد.

علم پژوهی

اجرای طرح رجیستری موبایل آغاز شد
فاز نسخت پروژه طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، از روز گذشته با پایش کل شبکه اپراتورهای 

موبایل آغاز شد.

اینترنت با سرعتی فراتر از تصور؛

آزمایش اسنپ دراگون X50؛ نخستین 
مودم واقعی 5G جهان

 بازسازی حیات مریخ 
روی زمین

محققان با شبیه سازی حیات میکروبی روی یک محیط 
کشــت مریخی کوچک، موفق به کشــف یک فرآیند 
شیمیایی شــدند که می تواند در جست وجوی حیات 
بیگانگان به ما کمک کنــد. با تجزیه و تحلیل تعامالت 
میکروبی موجود در محیط های گسترده و مواد معدنی 
مختلف موجود روی سطح مریخ، به این نتیجه رسیدند 
که فعالیت های متابولیک، نشــانه های کلیدی از خود 

برجای می گذارد.
در مطالعه جدید، محققان دانشــگاه وین به بررســی 
میکروبی به نام »متالوسفارا سودال« در یک رگولیت 
شبیه سازی شده )ترکیبی از خاک و خرده سنگ( مریخ 
پرداختند. مواد شبیه سازی شده مریخی چندین مواد 
معدنی از مکان ها و زمان های مختلــف در تاریخ این 
سیاره را شامل می شــود. میکروب متالوسفارا سودال 
خاصیت شیمیولوژیک )شیمی-زیستی( دارد؛ بدین 
معنی که مواد معدنی مانند آهن، سولفور و اورانیوم را 
متابولیسم )تجزیه( می کند. وقتی این میکروب با مواد 
شبیه سازی شده مریخی تماس پیدا کرد، دانشمندان 
دریافتند که این فرآیند، اثر واضحی مانند اثرانگشــت 
از خود به جا گذاشته اســت.تیم پژوهش با استفاده از 
میکروسکوپ الکترونی و طیف ســنج آنالیزی، موفق 
شــدند با دقت بیشــتری ریگولیت شبیه سازی شده 
مریخ را بررسی کنند. این امر منجر به کسب اطالعات 
ارزشــمندی درباره فرآیند بیوژئوشــیمیایی )زیست 
زمین شناسی( شد که در سطح سیاره سرخ اتفاق افتاده 
اســت. این یافته ها نشــان می دهد که احتماال حیات 
میکروبی باستانی روی سیاره مریخ اثراتی از خود به جا 
گذاشته که شــواهد آن هنوز موجود است. همچنین 
فعالیت متابولیکی متالوسفارا سودال می تواند منجر به 

ایجاد روش های نوین بیومعدنی شود.
براســاس گفته های تیم پژوهشی، انســان می تواند 
از فلزات استخراج شــده از مواد معدنــی خام موجود 
 روی اســتروئیدها، شهاب ســنگ ها و اجســام دیگر 

استفاده کند.

دوربین ٣٦٠ درجه با 1٧ لنز ساخته 
شد

 سی نت: شرکت سامســونگ دوربینی ٣60 درجه با 1٧ لنز به نام   
۳۶۰Round ســاخته که مجهز به دو ســت 8 تایی لنز  و لنزی 

اضافی در مرکز گجت است. 
کاربران حرفه ای و آماتور می توانند از این دوربین استفاده کرده 
و ویدئو و صوت ســه بعدی ثبت کنند. به این ترتیب دستگاه برای 

تولید محتوا در فضای واقعیت مجازی ایده آل است.
سامسونگ از سال 2014 مشغول ســاخت این دوربین ضد آب و 

گردوغبار است.
همچنین دستگاه به 6 میکروفون داخلی مجهز است و می توان به 

این دستگاه، کارت حافظه 256 گیگابایتی افزود.

با فشار یک دکمه؛

این کت، موبایل شما را شارژ می کند
ماشابل: محققان به تازگی کتی ساخته اند که قابلیت گرم کردن 
خود را دارد و با اســتفاده از فناوری کاربر خود را در زمستان گرم 

نگه می دارد.
کت مذکور که Greenhouse Jacket نام گرفته است، از طریق 
دکمه ای که روی مچ لباس قرار دارد، کاربر خود را گرم می کند. این 
کت دارای سه درجه گرماست که باالترین میزان آن 1٣5 درجه 

فارنهایت است. 
پنل های گرمایی این گجت پوشیدنی ضد آب در جلو و پشت آن 
قرار گرفته اند و می توانند تا14 ساعت کاربر خود را گرم نگه دارند.
جالب آنکه کاربــر می تواند موبایل خود را بــا کمک باتری گجت 

شارژ کند.

شرکت چینی، موبایل هوشمند تاشو 
ساخت

سی نت: شرکت چینی ZTE تصاویر نخستین  موبایل تاشوی خود 
را رونمایی کرد.

این موبایل به نــام Axon M دارای دو صفحه نمایش 5.2 اینچی 
است که می توان با استفاده از آنها اپلیکیشن های مجزا را مشاهده 
کرد یا بــا کنارهم قــراردادن دو صفحه، مانند تبلت از دســتگاه 

استفاده کرد.
ZTE درحالی از موبایل تاشــوی جدید خــود رونمایی کرده که 
سامسونگ، اپل و ال جی نیز مشــغول کار برای ساخت صفحات 
نمایش تاشو هستند. به هرحال موبایل جدید دارای 4 حالت برای 

نمایش محتویات در هر یک از نمایشگرهاست.

افشاگری گوگل در زمینه ناامن سازی ویندوز 7 توسط 
مایکروسافت؛

امنیت ویندوز ٧ قربانی ویندوز 1٠ 
می شود

اینکه مایکروسافت عالقه زیادی به ارتقای آخرین نسخه از سیستم 
عامل خود دارد بر کسی پوشیده نیســت؛ ولی به نظر می رسد که 
روش این شرکت برای انجام این کار، چندان اخالقی نبوده است. بر 
اساس گزارش های ارائه شده توسط گوگل، شرکت مایکروسافت 
برای محبوب تر کردن ویندوز 10 به نسخه های قدیمی تر ویندوز 
توجه مناســبی نشــان نمی دهد تا کاربران مجبور به مهاجرت به 
این نسخه شوند. البته کار به همین جا ختم نمی شود. متخصصان 
امنیتی توانســته اند با اســتفاده از به روزرســانی ها و وصله های 
به کاررفته بــرای ویندوز 10، به حفره هــای امنیتی ویندوز ٧ پی 
ببرند. این کشفیات موجب شده اســت تا واقعیت بسیار زشتی از 
رفتار مایکروسافت رونمایی شــود؛ به این ترتیب که این شرکت، 
ویندوز ٧ را برای حمله هکرها آزاد گذاشته است تا بتواند کاربران 

را به مهاجرت به ویندوز 10 ترغیب کند.
از این رو هکرها می توانند با تحلیل کردن کدهای به روزرســانی و 
وصله های عرضه شده برای ویندوز 10، به راه های نفوذ به ویندوز ٧ 
دست پیدا کرده و به این سیستم عامل محبوب و در نتیجه کاربران 
آن، آسیب وارد ســازند. گوگل در گزارش خود دراین باره نوشته 
است: »ایجاد کردن حس امنیت جعلی برای کاربران سیستم های 
عامل قدیمی، ولی آســیب پذیر رها کردن آنها در برابر حفره های 
نرم افزاری را می توان در زیرکدهای مربوط به نسخه های مختلف 

ویندوز مشاهده کرد.«
متخصصان امنیتی گوگل، ساختار به روزرســانی های ارائه شده 
برای ویندوز ٧ و 10 را به میوه های آویزان در ارتفاع کم تشــبیه 
کرده اند. این امر به این معنی است که هکرها به سادگی می توانند به 
حفره های امنیتی موجود در نسخه های قدیمی تر ویندوز پی ببرند. 
این امر به اندازه ای شدید اســت که حتی هکرهای غیرحرفه ای و 

نیمه پیشرفته نیز قادر به بهره برداری از این حفره ها خواهند بود.
مایکروسافت در مقابل این موضوع به دفاع از خود پرداخته و اعالم 
کرده است: »ویندوز دارای تعهد باالیی نسبت به کاربران خود است 
و گزارش های امنیتی را به سرعت بررسی کرده و به روزرسانی هایی 
را در ســریع ترین حالت ممکن ارائــه می کند. عالوه بــر این ما 
سرمایه گذاری فراوانی روی مقوله امنیت عمقی انجام داده ایم؛ ولی 
به کاربران پیشنهاد می کنیم که از ویندوز 10 و مرورگر »اج« برای 

بهره مند شدن از حداکثر امنیت استفاده کنند.«

تقاضای باالی کره ای ها برای 
گلکسی نوت 8 همچنان ادامه دارد

گلکســی نوت 8 سامسونگ توانســت از نظر میزان پیش فروش، 
به رکوردهای تازه ای دســت یافته و شروع خوبی را در هفته های 

ابتدایی عرضه پشت سر بگذارد.
حاال به گفتــه منابع گوناگــون، مدل 64 گیگابایتــی این فبلت، 
پرفروش ترین موبایل کشور کره جنوبی در هفته دوم اکتبر بوده و 
سهمی 28/٣درصدی از فروش کل موبایل ها را به خود اختصاص 
داده است؛ ضمنا با در نظرگیری فروش مدل 256 گیگابایتی، این 
 ATLAS سهم بیشتر هم می شود. موسســه تحقیقاتی و مشاوره
می گوید بعد از ثبت 850 هزار سفارش پیش خرید برای گلکسی 
نوت 8، سامسونگ توانسته طی چهار هفته ماه سپتامبر بالغ بر 20 

الی ٣0هزار نوت 8 در کشور مادری خود بفروشد. 
در مه اکتبر، سامسونگ به فروش 10 الی 20 هزار واحد از موبایل 
پرچمدار خود در هر روز ادامه داده و موسســات آماری می گویند 
این ارقام، بسیار به ارقام فروش گلکسی اس 8 در نیمه ابتدایی سال 
جاری میالدی نزدیک اســت.  در نهایت گفته می شود که با این 
نرخ، سامسونگ بدون هیچ مشکلی تا پایان سال 201٧، به فروش 

10میلیون واحدی دست خواهد یافت.

فناورانه

به گفته دانشمندان، مغز انسان طی هشت میلیارد سال گذشته 
به دلیل مواجهه با خطرات جدید سه برابر شده است.

در مطالعات قبلی اثبات شد که مغز انسان با بزرگ شدن گروه های 
اجتماعی و دایره ارتباطی ما رشــد می کند اما نتایج تحقیقات 

جدید خالف این ماجرا را نشان می دهد.
این مطالعه جدید نشان می دهد که مغز ما به دلیل عوامل محیطی 
مانند گســترش محیط زندگی، بزرگ تر می شود. دانشمندان 
امیدوارند که یافته هایشان اطالعات جدیدی درباره تکامل نژاد 
بشر به ارمغان بیاورد. از زمانی که اولین اجداد ما روی زمین ظاهر 
شدند تا به امروز، اندازه مغز انسان سه برابر بزرگ تر شده است 
اما هیچ تغییری در اندازه مغز شامپانزه ها دیده نمی شود و این 

موضوع برای دهه ها مورد بحث و جدل دانشمندان بوده است.
حاال محققان دانشگاه دورام »فرضیه دیدگاه قدیمی« را مورد 
بررسی قرار دادند که بیان می کند مغز انسان به دلیل سازگاری 
با ساختار اجتماعی پیچیده جوامع انسانی رشد کرده است تا به 

آنها اجازه معاشرت در گروه های بزرگ تر و پیچیده تر را بدهد.

آنالیزهای جدید انجام شــده روی 140 گونه ابتدایی شــامل 
میمون ها، گوریل ها، شــامپانزه ها و لمورها نشان می دهد که 
این فرضیه اشتباه است. یافته های اخیر سوال جدیدی را ایجاد 
می کند:  »آیا اندازه مغز، شاخص مفیدی در توانایی های شناختی 
است یا خیر؟« دانشمندان همچنین متوجه شدند که رویکرد 
مورد استفاده در پاسخگویی به این سوال مشکالتی دارد و در واقع 

به دنبال وجود ارتباط میان اندازه مغز و رفتار است.
به گفته محققان، بخشی از این مشکل به اندازه کلی مغز بستگی 
دارد؛ چراکه موجودات نخستینی که در شب تغذیه می کنند 
دارای بافت خاکستری بسیار بزرگی هستند که مختص حس 
بویایی و شنوایی است. از سوی دیگر، اکثر عصب ها در موجوداتی 
که طی روز فعال تر هســتند، مانند انســان، به حس بینایی 
اختصاص دارند. در نتیجه، این تیم تحقیقاتی معتقد است که 
نحوه مطالعه و فرضیه سازی پیشــین درباره تغییر اساسی در 

چگونگی تکامل مغز انسان درست نیست.
برای درک بهتر از تکامل مغز انسان، باید این اندام را مانند یک 

موزاییک با طرحی پیچیده ببینیم که هــر قطعه مختص به 
عملکرد متفاوتی است.

انسان های نخستین و شبه انسان ها محیط زندگی بزرگ تری 
نســبت به میمون ها و شــامپانزه ها داشتند. از ســوی دیگر، 
انسان های امروزی دارای محیط زندگی بسیار وسیعی هستند و 
امکانات سفر به سراسر جهان را دارند. این افزایش محیط زندگی 

منجر به افزایش اندازه مغز نژاد بشر شده است.

دانستنی کافه اپ

معرفی اپلیکیشن های کاربردی؛
قوی ترین ویدئو پلیر برای 

  MX Player گوشی های اندرویدی
MX Player یکــی از بهتریــن و قدرتمندتریــن 
نرم افزارهــای ویدئــو پلیر برای گوشــی هــای با 
سیســتم عامل اندروید اســت که با داشتن آن روی 
اسمارت فون خود، دیگر نیازی به هیچ ویدئو پلیری 
نخواهید داشــت؛ چرا که تمام انتظاراتی را که از یک 
پلیر کامل دارید در MX Player گنجانده شده است.

:MX Player ویژگی های نرم افزار
* پخش تمام فرمت های ویدئویی موجود؛
* پشتیبانی از تمام فرمت های زیرنویس؛
* قابلیت چرخش خودکار صفحه نمایش؛

* نمایش ویدئوها در سایزهای مختلف؛
* دارا بودن قفل کودک؛

* دارا بودن تم های متنوع؛
* سازگاری با سی پی یوهای چند هسته ای.

مهر: محققان یک شرکت دانش بنیان، موفق به تولید 
سیستم بومی امنیت شــبکه )Firewall( منطبق با 
نیازهای راهبردی و اســتراتژیک منطقه شدند که از 
ابتدای امسال با موفقیت در کشور اجرایی شده است.

محمد چینی پرداز، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
 )Firewall( تولید کننده سیستم بومی امنیت شبکه
گفت: هدف اصلی اجرای طرح سامانه های پیشرفته 
شــبکه و امنیت اطالعات، تولید ســخت افزارها و 
نرم افزارهای تخصصی حوزه، به ویژه تمرکز در حوزه 

امنیت شبکه است.
وی افزود: این تولیدات، مانند فایروال )نرم افزاری که 
اطالعات وارد شده به کامپیوتر را محدود و اطالعات 
غیرمجاز را فیلتر می کند( یــا UTM ، هم اکنون در 
مرحله عملیاتی قرار گرفته و مورد استفاده بسیاری 

از سازمان های دولتی است.
به گفته این محقق، از  ایده تا اجرای این طرح سه سال 
به طول انجامیده و با موفقیت در آزمایش های امنیتی، 

از ابتدای امسال در کشور اجرایی شده است.
چینی پرداز درخصوص اهمیت اجرای طرح ســامانه 
پیشرفته شبکه و امنیت اطالعات افزود: سامانه امنیت 
ملی ارتباطات این شرکت در راستای طرح امنیت ملی 
ارتباطات و پدافند غیرعامل، تعریف و تولید شــده 
است. طراحی این سامانه منطبق با نیازهای راهبردی 
و استراتژیک منطقه به ویژه با درنظرگرفتن حمله ها 

و سناریوهای تهدیدهای سایبری در سال های اخیر 
بوده است. 

وی گفت: نقطه قوت و تمرکز تیم طراحی این سامانه، 
بر حفره ها و ضعف های امنیتی پایگاه ها و سرورهای 
داخلی است که محصول های امنیتی خارجی، آنها را 

برطرف نمی کنند.
 نقطه قــوت دیگر، تولید داخلی بودن این ســامانه 
اســت که موجــب اطمینــان کامل کاربــران آن 
 از نبــود حفره های امنیتــی عامدانــه و هرگونه

 نشتی می شود.
طراحی بومــی و انعطاف پذیر این ســامانه، کنترل، 
سیاست گذاری، امنیت و مدیریت شبکه را با کمترین 
تاثیر بر ســرعت و قابلیت دسترسی شبکه ممکن و 

میسر می سازد.
مدیرعامل این شــرکت دانش بنیــان تصریح کرد: 
این طرح ضمن مقــرون به صرفه بودن، با داشــتن 
اســتانداردهای ایزو ۲7۰۰۱ و اخذ مجوز از سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، کسب رتبه از شورای عالی 
انفورماتیک و تاییدیه ارزیابی امنیتی محصول امنیت 
شبکه از صافتا )صنایع امنیت فضای تبادل اطالعات( 

قابل رقابت با محصول های کشورهای خارجی است. 
پیش از این، ما واردکننده این محصول از کشــوری 
مانند آمریکا بودیم؛ امــا هم اکنون ضمن خودکفایی 
در این زمینه، می توانیم صادرکننده این محصول به 

کشورهای دیگر باشیم.
چینی پــرداز خاطرنشــان کرد: هم اکنــون عمده 
فعالیت های اصلی شرکت شامل امنیت شبکه، آموزش 
امنیت شبکه، معرفی آخرین بدافزارها و نرم افزارهای 
جاسوسی، دفع حمالت ســایبری، پشتیبانی امنیت 
شــبکه ســازمان های خصوصی و دولتی، طراحی و 

ساخت فایروال با تکنولوژی داخلی است.
وی در خصــوص محصول فایروال گفــت: فایروال 
Enterprise  از ســری محصول پاوان، یک راه حل 
جامع در زمینه امنیت شــبکه اســت که با قابلیت 
جست وجو و بررسی دقیق و عمیق بسته های اطالعاتی 
شبکه در مجموعه ها و شــبکه های سازمانی بزرگ و 
پیچیده، می تواند نقش راهبردی و استراتژیک خود 
در زمینه فیلترینگ، شناسایی و مقابله با بدافزارها و 
ویروس ها، انواع تهدیدهای اینترنتی و برقراری ارتباط 
با VPN به صوت کامال هدایت شده و تحت کنترل را به 

نحو موثر و به آسانی ایفا کند.
چینی پرداز گفت: قابلیت های نرم افزاری چشمگیر 
و متنوع این محصــول، از جملــه مدیریت پهنای 
باند، مقابله با ویروس ها، شناســایی انواع حمله ها، 
فیلترینگ محتوای داده هــا و... به صورت لحظه ای 
و بدون وقفــه، متضمن کیفیت عملکــرد باالی آن 
است. همچنین قابلیت های سخت افزاری متناسب و 
انعطاف پذیر این محصول، در عین تعدیل هزینه آن، 
متضمن تامین عملکرد سخت افزاری بهینه و با ضریب 

اطمینان باالست.
وی گفت: ما برای تامین یک سری نیازها و تجهیزات،  
نیاز به انرژی مضاعف داشتیم تا بتوانیم محصول مان را 
از »فایروال« به »یو تی ام« تبدیل کنیم. خوشبختانه 
صندوق حمایت از صنایــع الکترونیک )صحا( از این 

طرح حمایت کرد.
وی گفت: همچنین ما از دولت توقع داریم الیحه های 
عملیاتی در حمایت از محصول های بومی بخصوص در 
حوزه امنیت مصوب کنند تا سازمان ها بیشتر نسبت به 
استفاده از محصول های بومی و صنایع داخلی ترغیب 
شــوند. هم اکنون بنابر دالیل مختلف میل به خرید 
محصول های خارجی در ســازمان ها زیاد است و این 
محصول ها سهم عظیمی از بازار را به خود اختصاص 
داده اند. امیدواریم محصول های شــرکت ما نیز در 
 آینده درصد بیشتری از بازار خرید را به خود اختصاص 

دهند.

برای مقابله با تهدیدهای سایبری؛

سیستم بومی امنیت شبکه توسط محققان ایرانی تولید شد

رشد ٣ برابری مغز انسان
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ابالغ وقت رسیدگی
7/572 شماره ابالغنامه: 9610100352205657 شماره پرونده: 9609980352200677 
شماره بایگانی شعبه: 960705  آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
حسین صادقی  خواهان خانم آمنه اصغری  دادخواستی به طرفیت  خوانده حسین صادقی 
به خواسته اعسار و مطالبه چک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609980352200677 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ثبت و  وقت 
رسیدگی  مورخ  1396/09/12 و ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354( مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رســیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف:21628 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

7/616 شماره پرونده: 139604002121000172/1 شماره بایگانی پرونده: 9600227 
شماره آگهی  ابالغیه: 139603802121000040 آگهی ابالغ اجراییه پرونده اجرایی 
9600227 بدین وسیله به احمدرضا لشنی زند، نام پدر: محمد، تاریخ تولد: 1343/02/13 
شماره ملی: 4218822476 شــماره شناسنامه: 931 به نشــانی: خمینی شهر منظریه 
انتهای بلوار عموشــاهی موسسه آموزش عالی جهاد دانشــگاهی و علی لشنی زند، نام 
پدر: احمدرضا، تاریخ تولد: 1372/04/07 شماره ملی: 4210194913 شماره شناسنامه: 
4210194913 به نشانی: خمینی شهر منظریه انتهای بلوار عموشاهی موسسه آموزش 
عالی جهاد دانشگاهی ابالغ می شود که بانک قرض الحســنه مهر ایران خمینی شهر 
جهت وصول مبلغ اصل طلب: 37/541/640 ریال خســارت تاخیر تادیه: 1/011/367 
ریال خسارت تاخیر روزانه: 12/343 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1396/07/05  
به استناد قرارداد بانکی شماره 1394/09/05-3462327  علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به بایگانی 9600227 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1396/7/22 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه آگهی می 
شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.م الف: 

5328 یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر)208 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

7/617  آقای احمدرضا محمدی جوآبادی دارای شناســنامه شــماره 1418 به شــرح 
دادخواست به کالســه 611/96 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عباســعلی محمدی جوآبادی به شناسنامه 36 در تاریخ 
1396/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- گلستان شمس سوالری فرزند علی اکبر، ش.ش 13 )همسر( 2- احمدرضا 
محمدی جوآبادی فرزند عباسعلی، ش.ش 1418 )فرزند( 3- محمود محمدی جوآبادی 
فرزند عباســعلی، ش.ش 1547 )فرزند( 4- رضوان محمدی جوآبادی فرزند عباسعلی، 
ش.ش 165 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 5324 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )150 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
7/618  آقای محمد خطیب نیا دارای شناســنامه شماره 250 به شــرح دادخواست به 
کالسه  615/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا خطیب نیا به شناسنامه 414 در تاریخ 1395/9/5 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباسعلی خطیب نیا 
فرزند رضا، ش.ش 13 )فرزند( 2- مصطفی خطیب نیــا فرزند رضا، ش.ش 23 )فرزند( 
3- غالمعلی خطیب نیا فرزند رضا، ش.ش 55 )فرزند( 4- محمد خطیب نیا فرزند رضا، 
ش.ش 250 )فرزند( 5- عفت خطیب نیا فرزند رضا، ش.ش 153 )فرزند( 6- معصومه 
خطیب نیا فرزند رضا، ش.ش 110 )فرزند( 7- طیبه خطیب نیا فرزند رضا، ش.ش 172 
)فرزند( 8- محترم خطیب نیا فرزند رضا، ش.ش 53 )فرزند( 9- زهره خطیب نیا فرزند 
رضا ،ش.ش 68 درچه )فرزند( 10- عزت خطیب نیا فرزند رضا، ش.ش 8393 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 5326 شعبه 7 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

7/623 آقای مرتضی آخوندی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 227 به شرح دادخواست 
به کالسه 547/96 ح ش 2 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رباب اسماعیلی دهاقانی به شناسنامه 471 در تاریخ 1394/8/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به:1- مرتضی 
آخوندی دهاقانی فرزند یداله به ش. شناسنامه 227 متولد 1333 صادره از دهاقان )پسر 
متوفی( 2- صدیقه آخوندی دهاقانی فرزند یداله به ش. شناسنامه 4 متولد 1327 صادره 
از دهاقان )دختر متوفی( متوفی وراث دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 96/227 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )147 کلمه،2 کادر(  
اجرايیه

7/456 شماره اجراییه:9610420350900278  شماره پرونده:9509980350900918 
شــماره بایگانی شــعبه:951059 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9610090350901566 و شــماره دادنامه مربوطه 9609970350900174 محکوم 
علیه احمد قاسمی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
655/120/419 ریال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلــغ 22/460/000 ریال هزینه 
دادرسی بابت خسارت تاخیر در تادیه تا تاریخ 95/9/25 نسبت به مبلغ مورد اختالس به 
میزان پیش گفت و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک ملت به نمایندگی 
آقای هادی اخالقی فیض آثار به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی مدیریت شعبه 
بانک ملت اســتان اصفهان همراه 09131056589 با وکالت علــی کریمی زاده فرزند 
رمضان به نشــانی اصفهان خ کاوه خ دکتر باهنر نبش کوی شماره 8 ساختمان مهرزیار 
ط 1 و پرداخت نیم عشر )رای صادره غیابی اســت و رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی 
می باشد(. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 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 موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حســابهای 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 درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 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: 21641 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)447 

کلمه،5 کادر(  
اجرايیه

7/457 شماره اجراییه:9610420350500278  شماره پرونده:9509980350501089 
شماره بایگانی شعبه:951240 بموجب دادنامه غیابی شماره 9609970350500644 
محکوم علیهم 1- احمدرضا رضایت فرزند مهدی 2- بهنام رضایت فرزند احمد رضا هر 
دو به نشانی اصفهان خیابان کاوه شهرک کاوه خیابان بوعلی سینا خیابان سعدی شرقی 
خیابان حکمت بوستان 4 سمت چپ درب ششم پالک 16 محکوم اند به پرداخت مبلغ 
480/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 15/835/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خســارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 1395/08/20 لغایت زمان پرداخت وجه در حق محکوم 
له ابوالفضل قربانی سینی با وکالت جهانشــاه ایرجی زاده و پرداخت نیم عشر اجرائی در 
حق صندوق دولت رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.اد.م الزامیســت.  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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 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 کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 21650 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)431 کلمه،5 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9610462624900009 شــماره  درخواســت:  7 شــماره  /625
9509983634901219 شماره بایگانی شعبه: 951490 نظر به اینکه در پرونده کالسه 
951490 د/ 4 آقایان 1- غالم ناصری فرزند خان محمد 2- جان محمد ناصری فرزند 
خان محمد 3 شیرآغا عرب به اتهامات ورود به عنف مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 
با قمه و تهدید و شروع به آدم ربائی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه زاینده رود آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر 
آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در 
منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 
مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف: 5330 شعبه چهارم دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9610463635600007 شــماره  درخواســت:  7 شــماره  /626
9609983635600524 شماره بایگانی شــعبه: 960549 در پرونده کالسه 960549 
ب /2 آقای اصغر خسروی فرزند حاتم به اتهام حمل و نگهداری 316 گرم هروئین تحت 
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 15 قانون 
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 
در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف: 5331 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )118کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/628 شماره نامه: 9610113634001883 شماره پرونده: 9509983634600752 
شماره بایگانی شعبه: 960517 نظر به اینکه متهم آقای ابراهیم اسحاقی فرزند نظرعلی 
که مجهول المکان اعالم شده است. حسب شکایت آقای نظرعلی سلطانیان و به موجب 
کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما 
متهم هستید به سرقت یک دستگاه خودرو و مدارک و وجه نقد که جلسه رسیدگی به اتهام 
شما مورخ 1396/09/11 ساعت 10 تعیین شده است لذا به این وسیله به شما ابالغ می 
گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به 
معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به صورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی 
به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور با عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه 
به صورت غیابی اقدام به رســیدگی خواهد نمود. این  آگهی وفق ماده 180 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج می گردد. م الف: 5334 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خمینی 

شهر )103 جزایی سابق( )181 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/627 شماره نامه: 9610113634001882 شماره پرونده: 9509983635600670 
شماره بایگانی شعبه: 960875 نظر به اینکه متهم آقای سید حامد موسوی فرزند سید 
مرتضی که مجهول المکان اعالم شده است. حســب شکایت آقای محسن مهرابی به 
والیت از آقای علیرضا مهرابی و به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم 
دادســرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هســتید به ایراد ضرب منتهی به 
شکستگی که جلسه رسیدگی به اتهام شــما مورخ 1396/09/5 ساعت 11 تعیین شده 
است لذا به این وسیله به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت 
مقرر در این دادگاه حاضر و یا نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را به 
صورت کتبی قبل از حلول وقت رســیدگی  به دادگاه ارائه نمایند در صورت عدم حضور 
با عدم معرفی وکیل به صورت کتبی دادگاه به صورت غیابی اقدام به رســیدگی خواهد 
نمود. این  آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب 
 در امور کیفری برای یــک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج می گردد. 
م الف: 5332 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر خمینی شهر )103 جزایی سابق( 

)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/629 شــماره نامه: 9610113634600843 شماره پرونده: 9509983634601229 
شماره بایگانی شعبه: 951458 در پرونده کالسه 951458 این شعبه آقای حسین فعال 
خدایی فرزند فیروز به شماره ملی 1450265049 به اتهام سرقت خودرو و تبلت و مدارک 
شخصی از خداکرم بارگاهی تحت تعقیب بوده و به لحاظ  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشــر آگهی در  این شعبه حاضر و 
از اتهام وارده دفاع نماید در صورت عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار نظر می 
گردد. م الف: 5335 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی 

شهر )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/630 شــماره نامه: 9610113634600851 شماره پرونده: 9609983634601015 
شماره بایگانی شعبه: 961062 در پرونده کالسه 961062 این شعبه آقای سعید الیقی به  
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین  تحت تعقیب بوده و به لحاظ  معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در  این شعبه 
حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید در صورت عدم حضور در وقت معین رســیدگی و اظهار 
نظر می گردد. م الف: 5336 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمینی شهر )104 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/631 شــماره نامه: 9610113634600855 شماره پرونده: 9609983634600778 
شماره بایگانی شعبه: 960814 در پرونده کالسه 960814 این شعبه آقای محمد بیاتی 
فرزند حسین به  اتهام ایراد جرح عمدی و توهین تحت تعقیب بوده و به لحاظ  معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در  این 
شــعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و 
اظهار نظر می گردد. م الف: 5337 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خمینی شهر )104 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/632 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 971/96 حل 3 ، وقت رسیدگی ساعت 4/10 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخه 
1396/9/7، مشخصات خواهان: آزاد آزادی فرزند اله مراد به نشانی خمینی شهر جوی آباد 
قدیم بلوار 14 معصوم ک گلها پ 61، مشخصات خوانده: 1- علیداد جالل الدین فرزند 
عبدالحسین 2- محمدرضا رجائی فرزند حسنعلی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته 
و بهای آن:  الزام خواندگان به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند یک دستگاه ماشین 
سمند مدل 91 به شماره انتظامی 217 م 98 ایران 43 به انضمام خسارات قانونی – هزینه 
دادرسی، دالیل خواهان: از کپی مبایعه نامه شماره 14769 استعالم از راهور، گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به 
وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف: 5338 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی 

شهر )218 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

9610103636500005 شــماره پرونــده:  7  شــماره ابالغنامــه :  /294
9609983636500022 شماره بایگانی شــعبه: 961021  در پرونده کالسه 961021 
د/ ن آقای محمد اسکندری فرزند عوضعلی به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه ویژه نیابت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر 
واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در 
موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف: 5341  شعبه ویژه نیابت دادستانی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر )117 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

7/634  آقای حسین کرمی دارای شناسنامه شــماره 10 به شرح دادخواست به کالسه  
343/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان دانیال کرمی به شناســنامه 0310870641 در تاریخ 96/7/12 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر متوفی که 
عبارتند از: 1- حسین کرمی به شماره شناســنامه 10 متولد 47/9/16 صادره از اردستان 
)پدر متوفی( 2- بتول محمد بیگی به شماره شناسنامه 2468 متولد 50/10/26 صادره از 
اردستان )مادر متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 

284 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اردستان )143 کلمه، 2 کادر(
  اخطار اجرايی

7/453 شماره: 140/96 به موجب رای شــماره 535 تاریخ 96/4/22 حوزه 53 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- آرش رضوی 
فرزند عبداله 2- امیر روســتا فرزند باقر هر دو به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
خوانده ردیف دوم امیر روستا به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو 

L90 رنگ مشکی مدل 1389 و شماره موتور K4MA690D089085 و شماره شاسی 
NAPLSRALDA1059091 به شــماره انتظامی 13-286 ط 43 نسبت به خوانده 
ردیف اول قرار رد دعوی صادر گردیده به انضمام نیم عشــر در حق دولت. مشــخصات 
محکوم له: علیرضا پیروی فرزند تقی به نشــانی خانه اصفهان منازل ســازمانی نیروی 
هوایی پ 1620.  ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. 
 م الف:21659 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 203 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

7/454 شماره اجراییه:9610420351400275  شماره پرونده:9509980351400051 
شماره بایگانی شعبه:950054 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه غیابی مربوطه 9509970351400997 محکوم علیهم 1- شرکت صنایع غذایی 
مهدیس آپادانا مهیار به نشــانی اصفهان خ توحید کوچه گلستان پالک 77 ، 2- شرکت 
پارسا توسعه نقش جهان به نشانی اصفهان خ شــریعتی غربی پالک 103، 3- حسین 
بامداد فرزند ناصر به نشــانی اصفهان خیابان رزمندگان اصفهان انتهای اصفهان ویال 
مجتمع اسپادان واحد 27، 4- طاهره مشتاقیان مطلق فرزند محمدرضا به نشانی مجهول 
المکان 5- شــرکت تعاونی فرسام دشت فرنیا به نشــانی اصفهان خ شریعتی غربی پ 
103، 6- مصطفی کاله دوزی فرزند محمد حسن به نشــانی اصفهان خیابان فردوسی 
جنب بانک مسکن بن بست حق شناس محکومند به پرداخت مبلغ 3/000/000/000 
 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ 1394/2/15 لغایت

 وصول و مبلغ 92/335/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له بانک توسعه 
تعاون به نشــانی اســتان اصفهان شهرســتان اصفهان خیابان توحید چهار راه توحید 
مدیریت شــعب بانک توســعه تعاون و پرداخت مبلغ 150/000/000 ریــال بابت نیم 
عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است 
 ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای

 احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد.3- مالــی معرفی کند که 
اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
 اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
امــوال منقــول و غیرمنقــول، به طور مشــروح مشــتمل بــر میزان وجــوه نقدی 
که به هــر عنوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانی یــا خارجی 
دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکــور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیــه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و 
 انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یک ســال قبل
 از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 

مجازات می 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: 21634 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 490 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

7/531 کالسه پرونده950681-  1170/95 شماره دادنامه: 96076805100879 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امیر ریاحی خوراسگانی 
به نشانی اصفهان خوراسگان روبروی مخابرات عالمه مجلسی بن بست شهامت پالک 
156، خواندگان: 1- آقای سید ذبیح اله دانا بخش 2- خانم فاطمه معصوم نژاد هر دو به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: رای اصالحی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای اصالحی 
قاضی شورا: نظر به اینکه در دادنامه شــماره 522 مورخ 96/4/28 صادره از این شورا در 
پرونده کالســه 1170/95 ش 51 ســهواً خوانده ردیف اول در قسمت تعیین چگونگی 
محکومیت خوانده ردیف دوم قید گردیده است. با تقاضای خواهان طی الیحه تقدیمی 
شماره 510/95 مورخ 96/5/19 و با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و 28 
قانون شورا با تصحیح خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول دادنامه صدرالذکر را اصالح 
می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
 عمومی حقوقی اصفهان می باشــد رونوشــت از رای بدوی بدون این اصالحیه ممنوع 
می باشد. م الف:20616 شعبه 51 حقوقی مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان ) 211 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/544 شماره دادنامه: 9609970353700957 شماره پرونده: 9509980364700327 
شماره بایگانی شعبه: 960308 شاکی: آقای محمدرضا توکلی گارماسه فرزند مسیب با 
وکالت خانم نفیسه جاللی نژاد فرزند نوراله به نشــانی اصفهان خیابان نیکبخت مقابل 
فضای سبز دادگستری ساختمان کلوپ تندرســتی طبقه 2 واحد 2، متهم: آقای عباس 
کاظمی فرزند صفرعلی به نشــانی مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: 
دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای عباس کاظمی دارا فشــانی 
فرزند صفرعلی دائر بــر خیانت در امانت با این توضیح، شــاکی آقای محمدرضا توکلی 
فرزند مسیب در جلســه دادگاه اظهار نموده که به موجب دست نوشته صفحه دو پرونده 
مقدار 42 گرم و نیم مثقال طالی متعلق به خانــم خودرا به متهم داده که قرار بوده متهم 
در مزایده دایره مواد مخدر جهت خرید خودرو شرکت کند که طالها را از شاکی گرفته که 
در صورت برنده شدن در مزایده و فروش اتومبیل مقداری سود عالوه بر وجه طال به وی 
بدهد که به تعهد خود عمل نکرده است. دادگاه با عنایت به مراتب معنونه و به لحاظ عدم 
تحقق ارکان بزه موصوف، مســتنداً به ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392 و 
 استظهار از اصل 37 قانون اساسی رای برائت متهم صادر و اعالم می گردد. بدیهی است 
شاکی می تواند با طرح دادخواســت حقوقی و ارائه ادله و مســتندات کافی احقاق حق 
نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محکمه 
محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 20682 شعبه 111 دادگاه کیفری 
دومجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان)111 جزایی سابق( )268 کلمه، 

3 کادر(
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مفاد آراء
7/559 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 

سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صــادره هيــات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تيران تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139660302016000141 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف و 
امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی آقای 
اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششــدانگ عرصه يكباب مدرسه به نام 
دبيرستان حضرت زهرا)س( به مساحت 3265/61 مترمربع پالک شماره 4 فرعی از 52  
اصلی واقع در روســتای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن توسط غير 
احداث شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/01/03 شعبه دهم ديوانعالی 

كشور حكم به وقفيت پالک مذكور صادر شده است.
2-برابر رای شماره 139660302016000142 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف و 
امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی آقای 
اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششــدانگ عرصه يكباب مدرسه به نام 
شهيد قاسمی به مساحت 1112/69 مترمربع پالک شماره 49 فرعی از 48  اصلی واقع در 
روستای كردعليا بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن توسط غير احداث شده است 

و  مقدار 42 حبه آن وقف عام و 30 حبه آن وقف خاص می باشد
3-برابر رای شماره 139660302016000143 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف و 
امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی آقای 
اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششــدانگ عرصه يكباب مدرسه به نام 
مدرسه راهنمايی وحدت به مساحت 5287/21 مترمربع پالک شماره 1 فرعی از 52  اصلی 
واقع در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن توسط غير احداث 
شده است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/01/03 شعبه دهم ديوانعالی كشور 

حكم به وقفيت پالک مذكور صادر شده است
4-برابر رای شماره 139660302016000144 مورخ 96/5/23 مالكيت اداره اوقاف و 
امور خيريه شهرستان تيران و كرون به شناسه ملی 14003505291 با نمايندگی آقای 
اكبر صادقی به شماره ملی 1111148414 در ششــدانگ عرصه يكباب مدرسه به نام 
دبستان ميثم تمار به مساحت 1473/57 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 52  اصلی واقع 
در روستای دولت آباد بخش دوازده ثبت اصفهان كه اعيانی آن توسط غير احداث شده 
است و به موجب دادنامه شماره 487 مورخ 68/01/03 شعبه دهم ديوانعالی كشور حكم 

به وقفيت پالک مذكور صادر شده است.
5-برابر رای شماره 139660302016000163 مورخ 96/5/30 مالكيت آقای روح اله 
فيروزمندی نجف آبادی بشناسنامه 843 كدملی 1090799853 صادره نجف آباد فرزند 
غالمحسين ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 365/85 مترمربع پالک 

شماره 12 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 
ثبت ملك تيران خريداری از يد اله فردوسيان

6-برابر رای شماره 139660302016000164 مورخ 96/5/30 مالكيت آقای سهراب 
فردوسيان نجف آبادی بشناسنامه 106 كدملی 1090763107 صادره نجف آباد فرزند 
حسينعلی ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 1305/70 مترمربع پالک 
شماره 14 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 

ثبت ملك تيران خريداری از حسينعلی فردوسيان و رحيم بركت
7-برابر رای شــماره 139660302016000173 مورخ 96/6/4 مالكيت آقای فرهاد 
فردوسيان نجف آبادی بشناسنامه 397 كدملی 1090912706 صادره نجف آباد فرزند 
عزيزاله ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 446/30 مترمربع پالک شماره 
16 فرعی از 136 اصلی واقع در روســتای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت 

ملك تيران خريداری از رحمت اله وناصرقلی روحانی و عزيزاله فردوسيان
8-برابر رای شماره 139660302016000174 مورخ 96/6/4 مالكيت آقای عطاءاله 
فردوسيان نجف آبادی بشناسنامه 313 كدملی 1090826095 صادره نجف آباد فرزند 
فتح اله ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 503/95 مترمربع پالک شماره 
136 اصلی واقع در روســتای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران 

خريداری از رحيم بركت
9-برابر رای شماره 139660302016000175 مورخ 96/6/5 مالكيت آقای بهيار داراب 
نجف آبادی بشناسنامه 910 كدملی 1090811901 صادره نجف آباد فرزند محمدعلی 
ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 305 مترمربع پالک شماره 11 فرعی 
از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران 

خريداری از عزيزاله روحانی فرزند حسين و رحيم بركت 
10-برابر رای شماره 139660302016000176 مورخ 96/6/5 مالكيت خانم فاطمه 
دادخواه بشناســنامه 62 كدملی 0559646836 صادره خمين فرزند بهرام ششــدانگ 
يكدرب باغ به مساحت 1463/79 مترمربع پالک شماره 1249 فرعی از يك اصلی واقع 
در تيران بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه ثبت ملك تيران خريداری با واسطه از محمد 

فدايی فرزند ميرزا
11-برابر رای شماره 139660302016000180 مورخ 96/6/8 مالكيت آقای سعادت اله 
فيروزمندی نجف آبادی بشناسنامه 214 كدملی 1090715404 صادره نجف آباد فرزند 
غالمحسين ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به مساحت 1044/35 مترمربع پالک 
شماره 7 فرعی از 136 اصلی واقع در روستای هالب  بخش دوازده ثبت اصفهان حوزه 

ثبت ملك تيران خريداری از غالمحسين فيروزمندی فرزند علی
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/7/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/8/13 

م الف: 279 شبان رئيس اداره ثبت اسناد وامالک تيران وكرون
حصر وراثت

7/560 آقای احمد عظيمی دارای  شناسنامه شماره 7949 به شرح دادخواست به كالسه 
608/96/ش1 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان قدسی داداشی آرانی به شناسنامه 6310 در تاريخ 1396/6/28 اقامتگاه دايمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به احمد عظيمی به 
ش.ش 7949، محمود عظيمی به ش.ش 528، رحمــت اله عظيمی به ش.ش 8548، 
فرزندان پسر آن مرحوم. فرزانه عظيمی به ش.ش 262، رضوان عظيمی به ش.ش290، 
حسنی عظيمی آرانی به ش.ش 7771، صديقه عظيمی به ش.ش 165، فاطمه عظيمی 

به ش.ش 107، دختران آن مرحوم، ماشــاءاله عظيمی به ش.ش 2 همســر آن مرحوم 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه 
آگهی می نمايد تا هركســی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشــر آگهی ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شود. م الف: 
5/2/96/510/ زهره گرامی نوش آبادی قاضی شورای حل اختالف آران و بيدگل 

)167 كلمه،2 كادر(  
حصر وراثت

7/561 آقای علی اكبر آلوئی آرانی دارای شناسنامه شماره 11937 به شرح دادخواست به 
كالسه 594/96/ش1 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان حسن آلوئی آرانی به شناســنامه 243 در تاريخ 1396/1/17 اقامتگاه 
دايمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به علی اكبر 
آلوئی آرانی به ش.ش 11937، هادی آلوئی آرانی به ش.ش 1852، فرزندان پســر آن 
مرحوم، نجما خواتون عبدالحسين زاده پله رود به ش.ش 324، زهرا آلوئی آرانی به ش.ش 
1250053706، عطيه آلوئی آرانی به ش.ش552، زينب آلوئی آرانی به ش.ش11618 
دختران آن مرحوم، مه لقا دهقان آرانی به ش.ش 66 همسر آن مرحوم، عطيه خانم دهقان 
آرانی به ش.ش 85 مادر آن مرحوم والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهی می نمايد تا هركسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شود.م الف: 5/2/96/514/ رئيس شعبه اول دادگاه شورای حل اختالف آران 

و بيدگل)176 كلمه،2 كادر(  
اخطار اجرایی

7/563 مشخصات محكوم عليه:1-آقای حســين جهانی فر نام پدر حبيب اله به نشانی 
مجهول المكان. 2-آقــای مهدی بهرامی نام پدر تقی به نشــانی مجهــول المكان، 
مشخصات محكوم له: حميدرضا ذوالفقاری نام پدر حسين به نشانی محل اقامت: آران 
و بيدگل، خيابان زينبيه،كوچه حجاب6، محكوم به به موجب رای شــماره 402 تاريخ 
96/5/23 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان آران و بيدگل كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محكوم است به: تضامنی به پرداخت مبلغ يكصدو شصت و سه ميليون ريال 
وجه يك فقره چك به شماره 821916- 96/1/25 عهده بانك سپه بابت اصل خواسته و 
نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك مذكور تا زمان اجرای حكم و نيز خسارت 
دادرســی به مبلغ 3/872/500 ريال در حق خواهان. رأی صادره غيابی است. ماده 34 
قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند واگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف: 5/2/96/513/ 

قاضی شورای حل اختالف آران و بيدگل)213 كلمه،2 كادر(  
تحدید حدود اختصاصی

7/469 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالک 803 فرعی از 10408 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای صدراله هاشم پور فرزند محمود 
در جريان ثبت است و رای شماره 13960302027002648 مورخ 1396/3/8 از طرف 
هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم 
صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 

است اينك بنا به دستور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1396/8/25 روز پنج شنبه ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين 
اخطار می گردد كه در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضيات مجاورين 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديد 
حدود تا ســی روز پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامــه قانون ثبت معترض 
 بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواســت به 
مراجع ذيصالح قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد 
در غير اين صورت متقاضی ثبــت و يا نماينده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تســليم نمايد ســپس 
اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:22934 هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)268 كلمه، 

3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/508 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب ســاختمان پالک 1 فرعی از 5779 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام رسول عسگری فرزند قربانعلی 
در جريان ثبت است و رای شماره 13960302027003514 مورخ 1396/3/30 از طرف 
هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملك مرقوم 
صادر گرديده است و با توجه به اينكه تحديد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اينك بنا به دستور قســمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1396/8/29 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مالكين و مجاورين اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضيات مجاورين و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا سی روز 
پذيرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين صورت متقاضی ثبت 
و يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين منطقه تسليم نمايد سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را 
با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:23022 هاديزاده رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)265 كلمه، 3 كادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/551 در خصوص پرونده کالسه 960737 خواهان عباس خدامی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند به طرفیت نی چر واالیی عصر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 96/9/13  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22918 شــعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/509 چون تحديد حدود ششــدانگ يكباب ســاختمان پالک 2 فرعــی از 5779 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتی به نام قربانعلی عســگری 
خوراسگانی فرزند عباس در جريان ثبت است و رای شماره 13960302027003495 
مورخ 1396/3/29 از طرف هيات حل اختــالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان نســبت به ملك مرقوم صادر گرديده اســت و با توجه به اينكه تحديد 
حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اينك بنا به دســتور قسمت اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبــق تقاضای نامبرده متقاضی تحديــد حدود ملك مرقوم 
در تاريخ 1396/8/29 روز دوشــنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بــه موجب اين آگهی بــه كليه مالكيــن و مجاورين اخطار می گــردد كه در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضيات مجاوريــن و صاحبان امالک 
مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز 
پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معتــرض بايد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 
 قضايی اقدام و گواهی طــرح دعوی خود را به ايــن منطقه ثبتی ارائــه نمايد در غير

 اين صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
 و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تســليم نمايد ســپس اداره
 ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتــی را با رعايت مقررات ادامــه خواهد داد.  
م الف:23023 هاديزاده رئيس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)266 

كلمه، 3 كادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/510 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3 فرعی از 5779 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد رضا عسگری خوراسگانی 
فرزند قربانعلی در جریان ثبت اســت و رای شــماره 13960302027003494 مورخ 
1396/3/29 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 1396/8/29 روز دوشنبه 
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 اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت 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 مــی 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:23024 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/614 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 3603 فرعــی از 10393 

اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام اصغر ناظمی فرزند 
محمد علی و عفت ناظمــی فرزند محمد علی در جریان ثبت اســت و آرای شــماره 
13960302027004273 و 13960302027004277 مــورخ 1396/4/18 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/8/30 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات 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:23445 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)275 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/576 شماره صادره:1396/04/426012 چون ششدانگ قطعه زمین مزروعی پالک 
شــماره 502 فرعی از 183- اصلی واقع در میالجرد جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد سلیمانی میالجردی فرزند ابراهیم خان در جریان 
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 شنبه 
مورخ 1396/08/27  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 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:360 عباسعلی عمرانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)140 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/577 شماره صادره:1396/04/426006 چون ششــدانگ یکدرب باغ پالک شماره 
268 فرعی از 183- اصلی واقع در میالجرد جزء بخــش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد سلیمانی میالجردی فرزند ابراهیم خان در جریان 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 شنبه مورخ 
1396/08/27  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 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:361 عباسعلی عمرانی  

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز)139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/549 در خصوص پرونده کالســه 1469/95 ش 13 خواهان محمد رضا عادل نیا با 

وکالت محمد حسین صادقی  دادخواســتی مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره به 
طرفیت سید اکبر میر معصومی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/9/11 
ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
 خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان
 سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22922 
 شعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )129 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/550 شماره ابالغنامه:9610106794700574 شماره پرونده:9609986794700492 
شماره بایگانی شعبه:960492 ابالغ شــونده حقیقی: ولی اله دوالب به نشانی مجهول 
المکان، تاریخ حضور:1396/09/12 یکشنبه ساعت: 17/30 ،محل حضور: اصفهان- 
چهارراه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شورای حل اختالف، 
در خصوص دعوی مسعود شیخی ورنامخواســتی به طرفیت شما در وقت مقرر جهت 
رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م الف:22881 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 68 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610106794401108 ابالغنامــه:  شــماره   7 /552
9609986794400678 شــماره بایگانی شــعبه: 960679  خواهان آقای حمیدرضا 
چنگیزی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محســن فروغی ابری فرزند محمدرضا 
به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال 
مجتمع شهدای مدافع حرم( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986794400678 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1396/09/13 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 
حاضر گردد.   م الف: 22828 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان) مجتمع شهدای مدافع حرم( )156 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/553 در خصوص پرونده کالسه 960360 خواهان فرزاد خلیلیان دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت 1- مجید باطنی 2 – صغری بهمن پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/9/12  ساعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق 4 راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.  م الف:22863 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610106794801020 ابالغنامــه:  شــماره   7 /554
آگهــی    960290 شــعبه:  بایگانــی  شــماره   9609986794800290
ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و ضمائــم بــه آقــای مهــدی 
 دده بلنــد، خواهــان بانــک مهــر اقتصــاد دادخواســتی بــه طرفیــت
 خوانــده مهــدی دده بلنــد و شــیرین دده بلنــد و گل پــری حســینی بــه 
خواســته مطالبــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونده 
شــورای  حقوقــی   18 شــعبه   9609986794800290  کالســه 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک( ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/09/13 
ساعت 18 تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه ) اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی 
پور جنب ساختمان صبا پالک 57( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
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
 نمایید. 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 نزدیکترین واحــد قضائی مراجعه نماییــد.  م الف: 22872 شــعبه 18 حقوقی
  شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهان)مجتمع شــماره یــک( )257 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/555 شماره ابالغنامه:9610106794801017 شماره پرونده:9609986794800429 
شماره بایگانی شعبه:960429 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده 
رجبعلی خسروی به خواســته مطالبه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه  9609986794800429 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع 
 شماره یک( ثبت و  وقت رســیدگی  مورخ  1396/09/13 ســاعت 17/30 تعیین که
 حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی بــه دفتر دادگاه ) 
اصفهان خیابان سجاد خیابان آیت اله ارباب روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا 
پالک 57( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 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 نمایید. چنانچه جهت ورود 
به سامانه، حساب کاربری) شناســه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از 
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی 
مراجعه نمایید.    م الف:22874 شــعبه 18 حقوقی شــورای حل اختالف اصفهان) 

مجتمع شماره یک( ) 231 کلمه، 3 کادر(
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رییس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس استان از آماده باش کامل نیروی های 
پلیس برای خدمت رسانی به زائران مراســم حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و 
صدور گذرنامه خبر داد. سرهنگ محمدحسن جهانگیری با اشاره به نزدیکی 
ایام اربعین و همایش بزرگ پیاده روی زائران اباعبدا... الحسین)ع( اظهار کرد: با 
عنایت به اینکه هرساله مشتاقان بسیار زیادی جهت شرکت در مراسم اربعین 
حضرت اباعبدا... الحسین )ع( عازم عتبات عالیات می شــوند، ماموران اداره 
مهاجرت و گذرنامه پلیس اصفهان آماده خدمت رسانی به این عزیزان و صدور 

گذرنامه هستند.
وی از استقرار کنسول گری عراق در شهر اصفهان خبر داد و گفت: ویزا در کمتر از 
سه روز برای همه زائران آماده می شود. این مقام انتظامی اظهار داشت: مرزهای 
چزابه به و شلمچه برای عبور زائران اصفهانی در نظر گرفته شده است که از عموم 

زائران تقاضا می شود از مراجعه به دیگر مرزها خودداری کنند.

صدور یک میلیون و 
700هزار کارت هوشمند 

ملی در اصفهان

رییس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس 
استان خبر داد:

استقرار کنسول گری 
عراق در اصفهان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: تاکنون در سطح استان حدود یک 
میلیون و 700هزار قطعه کارت هوشمند ملی صادر شده که از این تعداد یک 

میلیون و 500هزار آن تحویل متقاضیان شده است.
حســین غفرانی کجانی اظهار داشت: ســمینار یک روزه با حضور 70 نفر از 
مدیران و رؤسای ادارات ثبت احوال استان اصفهان با محوریت کارت هوشمند 
ملی در شهر نایین برگزار شد و عملکرد ادارات استان در حوزه کارت هوشمند 
ملی و سیاست های آینده ســازمان در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
وی به راه اندازی ایستگاه های سیار برای سهولت کار مردم اشاره کرد و گفت: 
ایستگاه های سیار ما اکثرا در مناطقی که امکان مراجعه فیزیکی و حضوری 
ندارند، به ارائه خدمات می پردازند و قرار اســت به زودی در مراکز درمانی و 

نظامی نیز این ایستگاه های سیار دایر شود.

رییس مجمع خیران مدرسه ساز 
اصفهان خبر داد:

فعالیت  ۲0 مجمع خیران 
مدرسه ساز در اصفهان

رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان ۲0 مجمع خیران مدرسه ساز در حال فعالیت است، گفت: بیش از یک هزار خیر 
مدرسه ساز در حال حاضر به ساخت و ساز، مقاوم سازی و اهدای امکانات به مدارس مشغول هستند.

 زهره میردامادیان با بیان اینکه خیران مدرسه ساز در سطح استان اصفهان با ساخت یکهزار مدرســه حدود 5هزار کالس درس را برای دانش آموزان مهیا 
کرده اند، اظهار داشت: با توجه به گذشت بیش از ۲0 سال از تشکیل خیران مدرسه ساز در کشور، استان اصفهان در این مورد سرآمد بوده و نخستین استانی 

بود که نسبت به تشکیل مجمع خیران مدرسه ساز اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه هر فرد در حد توانی که در خود می بیند می تواند در مجمع خیران مشــارکت کند و از آن استقبال می کنیم، افزود: توجه به توسعه فرهنگ 

مدرسه سازی و مهیا کردن مکان های مناسب برای تحصیل دانش آموزان باید در دستور کار باشد.

دریافت کارت ملی هوشمند را به ماه های پایانی سال موکول نکنید
مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره به اینکه در ماه های پایانی سال باجه های پستی برای ارائه 
خدمات پستی و صدور کارت ملی هوشمند با ازدحام جمعیت مواجه می شود از مردم استان 
خواست، زمان اقدام برای دریافت کارت ملی هوشمند را به ماه های پایانی سال موکول نکنند.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان:

متخلف شکار پرندگان در 
گلستانکوه خوانسار دستگیر شد

فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهان از دســتگیری یــک متخلف شــکار پرندگان 
 در منطقــه شــکار ممنــوع گلســتانکوه خوانســار 
خبر داد.مرتضی جمشــیدیان اظهار داشت: در روزهای 
گذشــته یک متخلف شــکار پرنــدگان که اقــدام به 
شــکار نوعی کبک کرده بــود، توســط محیط بانان در 
منطقه شــکار ممنوع گلســتانکوه دســتگیر شد.وی 
منطقه شــکار ممنــوع گلســتانکوه را از جمله مناطق 
بســیار مهم و با ارزش های زیســت محیطی باال از نظر 
پوشــش گیاهی و جانوری برشــمرد و ابراز داشت: هر 
 گونه شکار و تیراندازی در این منطقه 5۲ هزار هکتاری

 ممنوع اســت.فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان همچنین از دستگیری یک شکارچی در 
منطقه شکار ممنوع زرچشمه در شهرستان شهرضا خبر 
داد و ابراز داشــت: این فرد به همراه یک اسلحه دولول 
 مجاز، دو قطعه کبک شکارشــده و چهار عدد فشــنگ
 دستگیر شــد.وی با بیان اینکه منطقه شــکار ممنوع 
زرچشــمه دارای گونه های مختلف جانوری نظیر کل 
و بز، قــوچ و میش، کبک و تیهو اســت، بیان داشــت: 
همانند دیگر مناطق حفاظت شــده اســتان یا مناطق 
 دارای ارزش هــای زیســتی، شــکار در ایــن منطقه 
ممنوع است.گفتنی اســت؛ عدم تحصیل پروانه و اقدام 
به شــکار در زیســتگاه های حیات وحش جرم بوده و 
 طبق ماده ۱0 و ۱۱ قانون شــکار و صیــد قابل تعقیب

 و مجازات است.

شکار پرندگان مهاجر وحشي 
تا اطالع ثانوي ممنوع است

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: به منظور تامین سالمت 
عمومــي و مقابلــه با شــیوع احتمالي عامــل بیماري 
آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان، شــکار پرندگان مهاجر 
وحشي تا اطالع ثانوي در سراسر کشــور ممنوع اعالم 
مي شود.علي تیموري با اشــاره به استعالم هاي صورت 
گرفته از دستگاه ها در خصوص تنظیم دستورالعمل هاي 
شکار پرندگان وحشي در ســالجاري، گفت: این اقدام با 
توجه به آغاز فصل مهاجرت پرندگان وحشــي به کشور 
و مطابق برنامه ریزي هاي همه ســاله سازمان حفاظت 
محیط زیست در آغاز فصل شــکار این پرندگان صورت 

پذیرفته است. 

اخبار

رییس اداره فرهنگی، هنری اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

اولین کاروان دانش آموزان اصفهان 
به اردوی راهیان نور اعزام شدند

رییس اداره فرهنگی، هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: اولین کاروان دانش آموزان دختر نواحی یک، چهار و شــش 

اصفهان به اردوی راهیان نور اعزام شدند.
مرتضی شکری با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور در سال تحصیلی 
۹7-۹۶ در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور برای دانش آموزان 
متوســطه دوم و از پایه های دهم و یازدهم آغاز شــده است، اظهار 
داشت: اجرای این طرح تا دهم اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد 

یافت.
رییــس اداره فرهنگی، هنــری، اردوها و فضاهای پرورشــی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در مرحله 
اول دو هزار و ۸00 دانش آموز دختر در قالب ۶۴ دســتگاه اتوبوس 
به این اردوها اعزام می شــوند، گفت: این دانش آمــوزان از مناطق 
عملیاتی فتح المبین و محرم، دشــت عباس، دهلران، موســیان، 
 منطقه قالویــزان، مهران و ســد کرخــه در مدت چهار شــبانه

 روز بازدید می کنند.
وی بــا بیان اینکــه دســتورالعمل برگــزاری این اردوهــا به ۴۱ 
منطقه اســتان اصفهان ابالغ شــده اســت، تصریح کرد: به دلیل 
حساســیت های موجود در مســائل ایمنــی دانش آمــوزان در 
اعزام بــه اردوها بــه ویژه راهیــان نور و بــا همکاری دوســتان 
و پاســداران ســپاه صاحب الزمان )عج( اصفهان و شــرکت جوان 
 ســیر، اقدامــات خوبی به عمــل آمــده و پیش بینی هــای الزم

 صورت گرفته است.

 دستگیری دو  برادر قاچاقچی 
همراه با 33 کیلوگرم حشیش

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان از کشف مقدار 
33 کیلو و 300 گرم حشیش در بازرسی از دو دستگاه 
کامیون کشنده متعلق به دو برادر سوداگر مرگ 

خبرداد.
سید تقی حسینی اظهار داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان مطلع 
شدند که دو سوداگر مرگ در حال انتقال 
مقداری مواد افیونی از شــرق کشور به 

اصفهان هستند.
وی افزود: در همین رابطه دو دستگاه تریلر 
متعلق به این ســوداگران مرگ شناسایی و در 

عملیاتی ضربتی متوقف شدند.
رییس پلیس مبارزه بــا مواد مخدر اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه این دو ســوداگر مرگ برادر بودند بیان داشــت: در بازرسی 
 از دو خــودروی آنــان مقــدار 33 کیلــو و 300 گرم حشــیش 

کشف شد.
حســینی از تحویل هر دو قاچاقچــی به مراجع قضائــی خبر داد 
و گفت: اســتان اصفهان محل جــوالن قاچاقچیان مــواد افیونی 
 نخواهــد بود و پلیــس این اســتان با قاطعیــت با اینگونــه افراد

 برخورد می کند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان خبر داد:

 نجات جان مسافر هواپیما با اقدام
 به موقع عوامل فرودگاه اصفهان

حضور و اقدام به موقــع عوامل و اورژانس فــرودگاه اصفهان، جان 
مسافر پرواز اصفهان به مشــهد را که دچار شک 
 شده و هوشــیاری خود را از دست داده بود،

 نجات داد.
حسن امجدی با اشــاره به حادثه ای که 
برای یکی از مســافران پرواز مشهد به 
اصفهان پیش آمده بود، اظهار داشــت: 
خلبان پرواز شــماره ۲۸3۶ هواپیمایی 
معراج مسیر مشــهد به اصفهان حدود 30 
مایل قبل از رسیدن به مقصد بدحالی یکی از 
مسافران این پرواز را به برج مراقبت فرودگاه اصفهان 
اطالع داد. بــرج مراقبت نیز عوامل فــرودگاه را خیلی فوری مطلع 
کرده و پس از آن اورژانس فرودگاه در جریان قرار گرفته و آماده ارائه 

خدمات الزم به این بیمار شدند.
وی افزود: این فرد دچار شک عصبی شده و هوشیاری اش را کامال از 
دست داده بود و خلبان قبل از نشستن به برج مراقبت گزارش کامل 

را ارائه داد.
مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشــتی اصفهان بیان کرد: به 
محض اینکه پرواز به زمین نشست اقدامات اولیه پزشکی انجام شد و 

با یاری خدا مسافر سالمتی اش را به دست آورد.
وی افــزود: با اقــدام و حضور به موقــع عوامل فــرودگاه اصفهان 
 هم اکنــون مســافر پــرواز مشــهد بــه اصفهــان در ســالمتی

 کامل به سر می برد.

اجرای ۲4 طرح بشردوستانه جمعیت 
هالل احمر در استان اصفهان

به همت داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان ۲۴ طرح 
 داوطلبــی خیرخواهانــه در اســتان اصفهــان

 اجرا شد.
معــاون داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
اســتان اصفهان گفت: تهیــه جهیزیه ، 
تامیــن دارو، ویزیت رایــگان وکمک 
بــه نیازمنــدان ازجملــه طــرح های 
 انســان دوســتانه این جمعیت اســت 
که امســال در اصفهان، چادگان،برخوار، 
 مبارکــه ،کاشــان، فریدونشــهر و شــهرضا 

اجراشد.
علیرضا سلیمی ارزش اجرای این طرح های حمایتی را ۲۴0 میلیون 
ریال بیان کرد و افزود: طرح های خیرخواهانه بامشارکت داوطلبان 
جمعیت هالل احمر  در مناطق مختلف به  ویژه محروم و کمتر توسعه 

یافته اجرا می شود.

آموزش و پرورش

معاون پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: مدارس خرید خدمات آموزشی، موفق ترین مدارس 
استان هستند اگرچه تامین نیرو با این روش ها راه درستی 

نیست.
اکبر پناهی با اشاره به اینکه رویکرد آموزش و پرورش تغییر 
کرده است، اظهار داشــت: باید توجه داشت که آموزش و 
پرورش طی دو دهه اخیر نسبت به معلمان و دانش آموزان 

مقطع ابتدایی کم توجه بوده است.
وی همچنین به ایجاد عدم توازن جنسیتی معلمان طی یک 
دهه اخیر اشاره کرد و ابراز داشــت: در حال حاضر  با مازاد 
نیرو در دوره متوسطه و  کمبود شدید نیرو در دوره ابتدایی 

روبه رو هستیم.
معاون پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با بیان اینکه پس از اجرای ســند تحول 
بنیادین آموزش و پــرورش در خصوص تــوازن نیروهای 
آموزش با مشکل مواجه شدیم، اضافه کرد: در این ایام یک 
هزار و ۸00 معلم دوره متوســطه بــه دوره ابتدایی منتقل 
شدند که این امر به معضل بزرگی در استان اصفهان تبدیل 

شد.
پناهی، متوسط سن خدمت معلمان استان اصفهان را ۲۴ 
سال اعالم کرد و ابراز داشــت: این امر بیانگر افزایش رو به 
رشد معلمان بازنشسته در استان اصفهان است و از این رو 

مجبور به استفاده از فارغ التحصیالن دانشگاه فرهنگیان پس 
از فارغ التحصیلی هستیم.

وی با اشــاره به اینکه برای ســال آینــده در دوره ابتدایی 
نیازمند سه هزار و 5۲7 نیرو هستیم، تصریح کرد: باید توجه 
داشته باشیم که در این دوره نیز هر کالس درس ابتدایی با 
یک معلم اداره می شود و سه هزار و 5۲7 کالس درس استان 

اصفهان نیز بدون آموزگار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در ابتدای ســال تحصیلی جاری ۶۲۴ 
کالس اســتان بدون معلم بود، ابراز داشت: در نهایت برای 
تامین معلم مورد  نیاز این مــدارس  از طرح خرید خدمات 

استفاده کردیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 35 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در عملیات کاشف ۴ توسط ماموران پلیس 

آگاهی اصفهان کشف شد.
مهدی معصوم بیگی در رابطه با کشفیات قاچاق پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان اظهار داشت: در راستای اجرای 
مصوبات قــرارگاه اقدام و عمــل و به منظــور مقابله با 
مکان های نگهداری کاالهای قاچاق، ماموران با همکاری 
بازرســی اصناف، تعزیرات و ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت، ۱0 شهرستان را مورد بازرسی قرار دادند.
وی افزود: بر همین اساس ۱۱5 انبار که پیش تر شناسایی 
شده بود، بازرسی شــد که 57 عدد از این انبارها حاوی 
کاالهای قاچــاق بود.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: 35 تیم عملیاتی طی سه روز و تحت 
عنوان عملیات کاشف ۴، عملیات خود را با موفقیت انجام 
دادند و در پی این اقدامات، کاالهای قاچاقی از قبیل لوازم 
خانگی، لوازم صوتی و تصویری، پوشــاک، مواد غذایی و 
گوشــی تلفن همراه به ارزش 35 میلیارد ریال کشف و 

توقیف شد.
وی تصریح کرد: ۲۸ نفر هم در این رابطه دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شدند.معصوم بیگی عنوان کرد: فرآیند نظارت بر 

حمل و نقل و توزیع کاالی قاچاق از مرحله ورود به استان 
تا زمان انبار، توسط پلیس به صورت دقیق در حال انجام 
است و اجرای این دست اقدامات و عملیات به طور مستمر 
دنبال خواهد شــد. معصوم بیگی قســمت مهم فرآیند 
مبارزه با قاچاق را، همکاری مردم عنــوان کرد و اذعان 
داشــت: مردم ما با نخریدن کاالی قاچاق می توانند این 
فرآیند را تسهیل کنند و اگر تقاضایی برای کاالی قاچاق 
وجود نداشته باشد طبیعتا انگیزه ای هم برای قاچاق وجود 
نخواهد داشت. وی در پایان متذکر شد: مردم باید بدانند 
که خرید کاالی قاچاق به منزله بیکاری جوانان و رکود 

اقتصادی در کشور است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

رونمایی از کشفیات میلیاردی در عملیات کاشف 4 پلیس اصفهان
معاون پژوهش اداره آموزش و پرورش اصفهان:

مدارس خرید خدمات آموزشی، موفق ترین مدارس استان هستند

ناجا

قرن ۲۱ ، به نام قرن اضطراب و استرس  فاطمه کاویانی
نام گرفته است. بیماری که به شدت 
گریبان ساکنان این قرن را گرفته و می تواند بسیار عذاب آور 

باشد.
 قرن بیست و یکمی ها بیشتر از هر نسل دیگر اضطراب دارند 
و نمی توانند از پس تنش های جامعه بربیایند.این روزها 
روزگاری است که هر کس برای کسب آرامش و تسکین به 
دنبال دستورالعمل و نسخه ای شفا بخش است .روزگار پر تنشی 
که حتی بهترین اتفاقات آن هم حجم عظیمی از استرس را به 
همراه دارد.مسافرت، مطالعه، گوش دادن به موسیقی و ورزش 
همه اینها شاید راهکاری باشد که هر کس برای خالصی از این 
حس زجرآور به آن پناه می برد. استرس  و اضطراب مسئله ای 
است که جوامع مدرن یا امروزی با آن روبه رو هستند؛ موضوعی 

اجتناب ناپذیر در زندگی و شرایط فعلی. واقعیتی که در این بین 
وجود دارد اینکه استرس در کالنشهرها بیشتر خود را نشان 
داده است ولی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش روز افزون تراکم 
جمعیت باعث شده مقوله اضطراب به طور عمده به چشم بیاید  
و این مسئله از آنجا ناشی می شود که در جوامع امروزی پدیده 
هایی مانند گم شدگی فرد در جامعه، فشردگی و همچنین 

سرعت و شتاب زدگی کامال قابل لمس بوده است.
حجت االسالم محمدهاشم نعمت الهی، مشاور فرهنگی و 
خانواده در گفت وگو با زاینده رود درپاسخ به این سوال که 
عوامل به وجود آورنده استرس کدامند وچه عواملی نقش 
مهم تری ایفا می کنند می گوید: تعجیل افراد در زندگی 
امروزی برخالف گذشته به رفت و آمدها و همچنین به مناسبت 
وتعامالت اجتماعی رنگ تازه ای بخشیده؛ چرا که امروزه این 

تکاپو و حرکت انسان هاست که سرنوشت آنها را تعیین می کند.  
اما در مقابل معضل دیگری به نام استرس و اضطراب و به دنبال 
آن افسردگی در روزهای آینده را برای انسان ها به ارمغان 

خواهد آورد.
در حال حاضر با جامعه ای روبه رو هستیم که سرعت، جزو 
ماهیت آن  است و فزایندگی این سرعت امکان آرامش و استقرار 

را از افراد گرفته است. 
خانواده که روزی محلی برای آرامش وتسلی روحی افراد بود 
امروزه براثرسرریز شدن مشکالت اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی 
دیگر چندان آرام وامن نیست. طبیعی است که وقتی خانه که 
ما آن را مسکن یعنی محل آرامش و تسکین افراد می نامیم 
اینگونه متشنج باشد، میزان فشارهای روحی و روانی در جامعه 

نیز چندبرابر می شود.
برای مهار استرس و کاهش تاثیرات آن در روابط 

اجتماعی  چه باید کرد؟
حجت االسالم نعمت الهی ادامه داد: برنامه ریزی امری است 
که در دنیای مدرن امروز بسیار حیاتی است؛ اما در اصل مغفول 
مانده است. این تقصیر متوجه برنامه ریزان وفعاالن اجتماعی 
ماست که به امر فراغت بی توجه بوده وبرای آن برنامه ای ندارند.

باید برای حرکت به سوی جامعه ای شاد وپرانرژی گام برداریم. 
جامعه ای که درمحتوا دینمدار وقانونمند بوده وتنها به ظواهر 
اکتفا نکند.از سوی دیگر باید عوامل ایجاد استرس را شناسایی 
کرد و در صدد حذف آنها بود. بی ثباتی های اجتماعی،اقتصادی 
وسیاسی از جمله عواملی است که فشارهای عصبی را افزایش 

می دهد. 
ما نمی توانیم جلوی رشد تکنولوژی و صنعت را بگیریم 
ولی باید بشر را تجهیز کنیم تا بتواند در برابر آسیب های 
زندگی صنعتی دوام بیاورد. بهترین راه حل در کنترل یا 
مدیریت استرس، آماده کردن انسان در برابر آسیب های 
زندگی صنعتی است. در سطح اولیه یا پیشگیری، با آموزش 
می توان در توانمندسازی افراد اقدام کرد. اگر بشر مجهز 
باشد، می تواند هم خود و هم زندگی اش  را در برابر عوامل 
آسیب زا مهار کند تا صدمه کمتری شامل حالش شود.به هر 
حال ذهن ما همچون باغ است. اگر تمایل به پیرایش و آراسته 
 کردن باغ نداشته باشیم، واضح است که گیاهان هرز در آن

 رشد می کنند و برخالف آن، توجه، رسیدگی ومراقبت کافی از 
باغ آن را سرسبز، پربار، شاداب و قابل استفاده می کند.

مورد عجیب مرموزترین بیماری قرن!

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: افسردگی 
در زنان شاغل بیش از مردان است که در حال حاضر این رقم به 
۱0 درصد می رسد. رضا خدیوی اظهار داشت: ۱0 درصد افراد 
شاغل در محیط کار به دلیل افسردگی به مرخصی استعالجی 
می روند.وی بیان داشت: بیش از 50 میلیون نفر در کشور در 
گروه سنی باالی ۱5 سال هســتند که از این تعداد 3۸ درصد 

شاغل هستند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تصریح کرد: فردی که در محیط با نشــاط و سرزنده فعالیت 
می کنــد، دارای راندمان و بهره وری باالســت. وی ادامه داد: 
ارتباط مدیر با کارکنان و کارکنان با همدیگر، امنیت شغلی، 
میزان  حقوق و مزایای ســازمانی هر فــرد، از عوامل موثر بر 
سالمت روان در محیط کار است.خدیوی تصریح کرد: از ابتدای 

طرح تحول سالمت، بیش از ۱300 کارشناس بهداشت روان 
به نظام شبکه بهداشت و درمان افزوده شده است. وی گفت: 
در حوزه بهداشت روان، مهم ترین اقدام توانمند سازی است؛ 
یعنی فرد در شرایط مختلف بتواند کیفیت زندگی خود را حفظ 
کند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه 
داد: عدالت در میزان حقوق و دیده شــدن کار افراد، در میزان 

افسردگی افراد تاثیر دارد.
وی با بیان اینکه فرهنگ و اقتصاد از عوامل تاثیر گذار بر سالمت 
روان است، اضافه کرد: مهم ترین ســرمایه هر جامعه، نیروی 

انسانی آن است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

افسردگی در زنان شاغل، بیش از مردان است
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گاهی در خصوصیات فردی تک  محمدرضا
تک افراد یک جامعه، تضادهایی  موسوی خوانساری

مشاهده می شود. برخی از این 
تضادها اکتســابی بوده و به تربیت خانوادگی برمی گردد، اما 
بعضی دیگر به سرشت آدمی بستگی دارد . به قول عطار:»همه 
اضداد او در یک زمان جمع/ همه الوان او در یک مکان یار«؛ اما 
مسئله زمانی مطرح می شود که این تضادها پررنگ تر و از حالت 
معمول خود خارج شوند. شاید هم بتوان  گفت که این تضادها 
به اتفاقات مختلف در گذشته یک جامعه یا شهر مربوط است. 
در جامعه ای و شــهری مانند اصفهان صفت تجمل گرایی و 
مصرف گرایی در کنار صفت صرفه جویی و اقتصادی بودن قرار 
می گیرد و مردم شــهرهای دیگر ایران، اصفهانی ها را با این 
صفات می شناسند در حالی که این دو،باهم در تضاد هستند. 
ولی آیا می توان واقعا این صفات را فقط به اصفهانی ها ربط داد 
یا مردم دیگر شــهرها هم چندان تفاوتی با مــردم اصفهان 

درگذشته نداشته اند؟
در میهمان نوازی، جایی برای صرفه جویی نیست

معموال در فرهنگ عامیانه، هر کدام از اقوام گوناگون ســاکن 
در شــهرهای مختلف ایــران را به یک خصلتی شــناخته و 
بیان می کننــد. قناعت و اقتصادی بودن یکــی از صفات بارز 
اصفهانی ها در طول تاریخ بوده؛چنان که شــاردن فرانسوی 
که به اصفهان سفر کرده و چندین ســال در این شهر زیسته 
و به زبان فارسی هم مســلط بوده، درباره قناعت اصفهانی ها 
که البته آن را در دیگر ایرانی ها هم دیده است گزارش جالبی 
دارد: »... اما حقیقت این است همچنان که مردمان کم درآمد 
در مصرف غذا اندازه نگه مي دارند، افــراد دارا و دولتمند نیز 
به طبع صرفه جو مي باشند. به ســخن دیگر توجه به قناعت، 
مخصوص طبقه مشخص و مردمان طبقه معین نیست و همه 
ایرانیان در تمام موارد باالخص در تغذیه مقتصد مي باشند...« 
بنابراین وی اقتصادی یا صرفه جو بودن را در آن زمان در همه 
ایرانی ها دیده و فقط مختص به اصفهانی ها نبوده است؛ البته 
وی از میهمان نوازی ایرانی ها هم بسیار سخن به میان آورده 
است؛ اما چون شاردن چندین سال از عمر خود را در اصفهان 
زندگی کرده است بیشتر به خصوصیات اصفهانی ها پرداخته 

و میهمان نوازی یکی از صفات اصفهانی هاست که البته ربطی 
به صرفه جویی ندارد و آنجایی که بایــد صرفه جویی را کنار 
گذارند ایــن کار را انجام می دهند. وی می گوید: »مناســب 
است بگویم من اکنون در کشوري به سر مي برم که مردم آن 
به میهمان نوازي شهره  هستند و به جرأت مي توان گفت که در 
سراسر گیتي هیچ مملکتي وجود ندارد که مردمانش چنین 
نرمخو و مهربان و میهمان دوست باشند.« از دیگر دالیل قناعت 
و صرفه جویی می توان به شرایط سخت زندگی هم اشاره کرد 

که خود به طور خودکار باعث چنین قناعتی می شود.
ارتباط محاصره و صرفه جویی 

»بعد از سه ماه محاصره در شــهر اصفهان، در بازار چهارسوق 
نان و گوشت و اقسام ماکوالت قدری یافت می شد، بعد از آن 
گوشت خر و شــتر فروخته می شــد. آنقدر طول نکشید که 
حماری را به پنجاه تومان می خریدند. بعد از آن هم پیدا نشد، 
بنای خوردن سگ و گربه نهادند...« این تنها گوشه کوچکی 
از اتفاقات دهشتناکی اســت که هنگام محاصره اصفهان به 

دست افغان ها روی داده اســت و کروسینسکی لهستانی که 
از ســال 1119ه.ق تا 1137 ه.ق در اصفهان زیسته و سقوط 
شاه سلطان حسین صفوی را در محاصره افاغنه به چشم خود 
دیده آن را به تصویر کشیده اســت، اما محاصره اصفهان چه 
ارتباطی با صفت مقتصد بودن اصفهانی هــا دارد؟ می توان 
درک کرد که چنین شرایط وحشتناکی در اصفهان که البته 
در طول تاریخ این شــهر هم کم نبوده خود می تواند تا اندازه 
ای تاثیرگذار باشد. چنانچه بعضی از محققان در همان دوران 
صفویه معتقد هستند که فقدان حاصلخیزی مزارع و فقیر بودن 
مردم در برخی از دوران هــا و در اثر اتفاقاتی که نظیر قحطی 
و جنگ ها و محاصره شــهرها از جمله شهر اصفهان که در آن 
جنگ و قحطی و محاصره کم نبوده باعث قناعت و صرفه جویی 

مردم شده است.
شاه عباس هم از مصرف گرایی بیزار است!

ظاهرا از خرید هر چه بگذری از خرید لباس نمی توان گذشت 
و این جمله هنوز هم به خصوص در مورد خانم ها صادق است. 

در زمان صفویه هم مردم از تجمل در لباس پرهیز نمی کردند؛ 
بنابراین طبق نوشته های یکی از همین سیاحان خارجی در 
آن زمان، شاه عباس صفوی در نظر می گیرد بازرگانان و تجار 
که بیش از بقیه تجمل گرا بودند را وادار به ســاده پوشــی و 
صرفه جویی کند؛ بنابراین دستور جالبی می دهد که طی آن 
دستارهای آنها باید از شال ساده و لباسشان نیز باید از ماهوت 
درشت باشد. چون شال، عمر را طوالنی می کرده؛ به طوری که 
عالوه بر استفاده از آن در تمام مدت عمر بعد از فوت بچه های 
آنها هم اســتفاده می کرده اند. ماهوت هم که برای لباس ها 
اســتفاده می شــد دوام و ماندگاری زیادی داشته است. شاه 
عباس خود از جمله کسانی بوده که به هیچ عنوان از لباس های 
پر زرق و برق سلطنتی استفاده نمی کرده و لباس های بسیار 

ساده ای می پوشیده است.
صرفه جوهای قجری

شکی نیست که بیشــتر تجمل گرایی مربوط به دوران قاجار 
اســت زیرا در این دوره رفته رفته پای کشورهای خارجی و 
فرهنگ آنها به ایران باز می شود ولی این مانع از اقتصادی بودن 
مردم اصفهان نشده است:»ما از دروازه چهارسو، وارد اصفهان 
شدیم و از بازار گذشتیم و من دیدم که بازار اصفهان بزرگ و 
دارای دکان های خوب است و امتعه را به طرز جالب در دکان ها 
در معرض عامه و خریداران گذاشــته اند. در اصفهان مردم بر 
خالف تهرانی ها نســبت به خارجیان بی اعتنا هستند ولی از 

حیث وضع و قیافه جالب توجه می باشند. 
صفت مشخص اصفهانی ها صرفه جویی فوق العاده است و در 
تهران و سایر نقاط ایران وقتی می خواهند بگویند فالنی بسیار 
صرفه جو اســت، می گویند که مانند یک بازرگان اصفهانی 
است.« این نوشــته ادوارد براون ادیب و سیاح انگلیسی است 
که در ســال 1887 میالدی از ایران و اصفهان دیدن کرده و 
نظر خود را در مورد اصفهانی ها ابراز کرده است. شکی نیست 
گذر زمان و رفتن به عصر تکنولوژی مردمان جامعه ای را هم 
با خود خواهد برد و فرهنگ آنهــا را تحت تاثیر قرار می دهد. 
تجمالت امروزه یکی از معضالت جامعه ماست. گرچه هنوز هم 
 در زیر آسمان این شهر مردم با توجه به اقتصادی بودن، جزو 

میهمان نوازترین مردمان هم هستند. 

سبک زندگی اصفهانی در قاب تاریخ؛

اصفهانی ها درگذشته میان صرفه جویی و تجمل گرایی تعادل برقرار کرده بودند

تصویری جالب توجه از یک مغازه زرگری در ایران قدیم

شـاید همه تصـور کننـد کـه دوره صفویه پـس از حمله افغـان ها و در زمان شـاه سـلطان حسـین 
صفوی خاتمه پیدا کرده و سـپس شاهان سلسـله های افشـاریه و پس از آن زندیه به ترتیب زمامداران 
ایران شـدند ولی در واقع این گونه نیسـت؛ چرا که پس از کشـته شـدن شـاه سـلطان حسـین توسط 
افغان ها و سـپس پیـروزی نادر بـر آنها، وی طهماسـب دوم فرزند سـلطان حسـین را بـه عنوان شـاه ایـران پذیرفت کـه البته این 
سـلطنت چندان دوام نیاورده و نادر به دلیل بی کفایت خواندن طهماسـب، با پسـر شـیرخوارش به عنوان شـاه عباس سـوم بیعت 
کرده و او را شـاه ایـران و ادامه دهنده سلسـله صفویه خواند. دلیـل این که در همـان زمان نادر خـود را به عنوان پادشـاه اعالم نکرد 
شـاید به خاطر احترام و ارادت مـردم اجتماع آن زمان به شـاهان و سلسـله صفویه بود که البته همچنـان در دوران زندیـه نیز ادامه 
داشـت. گرچه نـادر در انتها و بـا افزایش قدرتش شـاه عباس سـوم که ملعبه دسـتش بـود را هم بـر نتافـت و نهایتا در یک جلسـه 
سـوری در دشـت مغان و با حضور کلیه بزرگان کشـوری و لشـکری و مذهبی خود را شـاه ایران زمیـن خوانده و کسـی را با کفایت 
تر از خـود ندید، امـا جالب توجه این اسـت که حتی پس از کشـته شـدن نادر شـاه و انقراض سلسـله افشـاریه هم چیـزی از ارادت 
مردم به سلسـله صفویه کم نشـد و مردم خواهان برپایی مجدد آن سلسـله بودند به طوری که در خراسـان شـخصی با عنوان شـاه 
سـلیمان دوم زمام حکومت را در آن محدوده در دسـت گرفت که پس از چندی توسـط نوه نادرشـاه یعنی شـاهرخ از دور حکومت 
خارج شـد. در اصفهان اما کریم خان زند پس از تسـلط بر این شـهر کـه روزگاری پایتخت ایران بود خـود را پادشـاه نخواند. او پس 
از گشـت و گذار بین مردم توانسـت خواهر زاده شـاه سـلطان حسـین ، به نـام میرزا ابوتـراب را یافتـه و او را با لقب شـاه اسـماعیل 
سـوم، پادشـاه ایران بخواند؛  البته در زمان پر تنش او خراسـان و شـمال ایران در اختیار شـاهان دیگر بود و شـاه اسـماعیل سوم به 
دلیل عـدم تجربـه در حکومت، اقتـداری هم نداشـت و در بین مـردم هم بـا فرامین نادرسـت، محبوبیتی پیـدا نکـرد. در زمان وی 
ایران دسـتخوش جنگ هـای داخلی بـود و اصفهان بین شـاهان خود خوانده مرتب دسـت به دسـت می گشـت و شـاه اسـماعیل 
سـوم همیشـه طرفدار سـردار پیروز بود. سـر انجام کریم خان زنـد با عنـوان وکیل الرعایـا و با یک پیـروزی نهایی مجـددا اصفهان 
را تصرف کرد. شـاه اسـماعیل ظاهـرا در اواخـر عمـر و در آباده در صنعت چاقو سـازی دسـت داشـته و بـرای کریم خـان هم چاقو 
هدیه مـی داده و البته کریم خـان هـم در اعیاد بـه او خلعت تقدیم و او را بسـیار اکرام می کرده اسـت. شـاه اسـماعیل سـوم پیش 

از کریم خان زنـد دار فانـی را وداع گفتـه به طوری کـه کریم خان زنـد و امـرای او هم در تشـییع جنازه شـرکت می کنند.

شاه صفوی در عهد زندیه
عکس روز

چهارسوق

همسایگی پیامبر و امامزاده در محله خوشینان
یک مسجد و بقعه ای شامل 
دو مقبــره، بــا گچ بری ها و 
نقاشی ها و درب های منبت کاری شده نفیس، شیر 
سنگی و دو سنگاب، مدرســه علمیه، مناره ناتمام و 
قبرهای قدیمی پراکنده در محل، همگی مجموعه ای 
تاریخی در محله ای قدیمی به نام خوشینان یا گلبهار 
واقع در حاشیه شــرقی خیابان هاتف امروزی را با 
عنوان امامزاده اسماعیل تشکیل داده اند. از مدخل 
ورودی خیابان هاتف که وارد شــوید و از چهارسوق 
قدیمی و متعلق بــه دوره آق قیونول ها که بگذرید 
وارد صحن و حیاط مجموعه می شــوید. در سمت 
چپ مدرسه علمیه و در وســط، باغچه و در سمت 
راست بقعه ای قرار دارد. در وسط باغچه شیر سنگی 
کوچکی از پهلوانی محافظت می کرده که روزگاری 
که این محل قبرســتانی بیش نبوده در خاک خفته 
بوده که البته تنها شیر سنگی به جای مانده است. دو 
سنگاب قدیمی در طرفین باغچه قرار دارد. از حیاط 
که به ســقف بقعه نگاه کنید، گنبد بقعه و مناره ای 
دیده می شود؛ این مناره ناتمام رها شده و از آثار دوره 
سلجوقیان است. گفته می شود مسجدی که چسبیده 

به بقعه است و به مسجد شعیا معروف است و اولین 
مســجد اصفهان بوده که البته در دوره سلجوقیان 
باز سازی شده و پس از تخریب مجدد در زمان شاه 
عباس اول صفوی مجددا باز ساخته شده است. پس 
از ورود به بقعه و در سمت راســت چهار قبر خاص 

مشاهده می شــود که  باالی سرشان گلدسته های 
سنگی کوچک صنوبری قرار دارد. این قبرها مربوط 
به قرن های هفتم و هشتم می شود و متعلق به چهار 
تن از عرفا و مشایخ بزرگ آن دوران است. با حرکت 
به جلو، انسان محو نقاشی ها و گچ بری های زیبا در 

دیوارها و ســقف می شــود. در راهروی سمت چپ 
که مستقیما به مقبره شعیا نبی وارد می شود درب 
نفیس از دوران آل مظفر بر جا مانده که دارای منبت 
کاری های زیبایی اســت؛ البتــه درب های نفیس 
دیگری در سراسر این مجموعه به چشم می خورد. 
مقبره امامزاده اسماعیل هم دارای منبت های زیبایی 
است که او را فرا گرفته اند. در سرتاسر این بقعه قبور 
اشخاص مختلف که در دوره های مختلف دار فانی را 
وداع گفته اند، به چشم می خورد؛ اما اگر روزی پس از 
زیارت در امامزاده اسماعیل و در داخل بقعه به دری 
نزدیک مقبره که اکنون مسدود شده و قبال مدخلی 
به قبرستان پشتی بوده و درختی کهنسال در آنجا 
قرار داشــته نگاهی بیندازید، سنگی قبری مرمرین 
درســت درپایین مدخل درب مشاهده می شود که 
روی آن چنین حکاکی شده است: »وفات مرحومه 
مغفوره زینت نســاء بیگم بنت مرحمت غفران پناه 
شاه اسماعیل به تاریخ هیجدهم شهر شعبان 1196« 
زینت نساء بیگم، دختر شاه اسماعیل سوم صفوی، 
آخرین پادشاه از اعقاب صفویه بوده که او هم در این 

مکان خفته است. 

اصفهانگردی

مهرداد 
موسوی خوانساری

ثروت افسانه ای در تخت جمشید
 امپراتــوری هخامنشــی طوری بــا تراکم طال و
 جواهرات در خزانه روبــه رو بوده که حتی زین و
 لگام اسب ها و زره ســربازان این سلسله هم از طال
 بوده است. عباس اقبال می نویسد:»شاهنشاهان ایران با وجود آن
 همه بذل و بخشش و آن مایه طال ، نقره و جواهری که در تجمل دربار
 و آرایش سر و لباس و اسلحه و تاج و تخت و عمارات و ابنیه خود به
 کار می بردند باز در خزائن شوش و استخر و پاسارگاد و اکباتان مقدار
 عظیمی ثروت به صورت شمش یا اشــیای قیمتی مختلف اندوخته
 داشــتند و از راه جمع مالیات های گزاف... مبالغ هنگفت مسکوک
 بیشــتر به صورت دریک)واحد پول هخامنشی( جمع آوری کرده
 بودند... قبای اعیان و متمولین بیشتر زر دوز و مروارید نشان بود. به
 این معنی که روی آن را ورقه هایی از طال که با نقوش بسیار زیبا آنها
 را کنده یا برجسته کرده بودند، می دوختند و دور کاله و روی پیشانی
 خود نیز از این ورقه های زرین می بستند.« در نقوش تخت جمشید
 به نظر می رسد فرستادگان دولت  در آن روزگار ظرف های زرین
 و سیمین برای اهدا به شــاهان هخامنشی در دست دارند.هرودت،
 مورخ یونانی می گوید که داریوش اول در سفرها و جنگ ها همیشه
 همراه خود طال و نقره آب شــده یا شمش در کوزه حمل می کرده
  و در هر زمان که به پول احتیاج داشــته در همــان جا خمره ها را

می شکستند.

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود زاینده رود

سفرنامه

خواجه در بند نقش ایوان است ...

 تعمیرات، به صرفه نیست!

»معتبر قلعه، در محوطه ارگ ســرخس و  زاینده رود
میــدان توپخانه اســت و به جــز توپخانه، 

ســربازخانه، قورخانه، تلگرافخانه و عمارت حکومتی دیگر بنایی 
ندارد و عمارت حکومتی کــه اگر به کلی خــراب کنند و مجددا 
بسازند، مسلم بهتر و با صرفه نزدیک تر است؛زیرا آنچه به مصرف 
تعمیر برسد بی پا و بیهوده اســت. چند موضوع دیگر که عبارت از 
کارگزاری، خانه قاضی و مسجد و ... است. این بناها به سبک رعیتی، 
بی شکوه و متفرق ساخته اند و سردر دو دروازه سرخس که یکی 

دروازه مشهد و دیگری بخاراست، خیلی مندرس است«.
)سفرنامه رکن الدوله به سرخس( 

 عمارت رشتی
»و در آن شهر )رشت( عمارتی اســت دولتی که اکنون مخروبه و 
به هیچ وجه قابل تعمیر نیست و هرگاه بخواهند عمارت مذکور را 
تعمیر کنند به طور یقین خرج آن بیشتر از نو ساختن آنجا خواهد 
شد. اکثرا مصالح آنجا را از قبیل مرمر و پنجره و... حاکم و مباشرین 

کنده و در عمارتی به مصرف رسانیده اند.« 
)سفرنامه بهلر(

 تقابل تفکر و فعالیت
»وقتی ]با مستعظم میرزا[ ســر میز غذا نشستیم، پرسیدم: »چرا 
ایرانی ها به رسوم و عرف تا این حد بی توجهند؟ همه جا خرابه های 
بناهای قدیمی، شهرها و دهات و خانه های کوچک رها شده و به 
دست طوفان و باران سپرده شده اند و مأمن کرکس ها و کالغ ها 
شده اند.)مستعظم میرزا پاسخ داد(خیلی علت وجود دارد،خرافه 
پرستی، طبیعت و تاریخ همه دســت به دست هم داده اند... شاید 
الزم باشــد که توضیح دهم منظورم از طبیعت چیســت. آفتاب 
سوزان در ایران یک نقش عمده ای را بازی می کند. دهقان و کارگر 
فقیر، آب و خاک را به هم می آمیزد، خود صاحب خانه خشت سازی 
را به راه می اندازد و خانه اش را با همان خشت هایی که خود ساخته 
و خورشید آنها را خشک کرده و پخته است، برپا می کند. معموال 
این خانه برای عمر او کفاف می کند. چنانچه احتماال یک باران تند 
خرابی آور ببارد و خانه اش را خراب کند، برای او ساختن یک خانه 
جدید راحت تر می باشــد تا تعمیر خانه قدیمی. آنها که پولدارتر 
هستند، خانه خود را با آجر و موزائیک می ســازند. یک ایرانی به 
زیبائی و غنی وانمود کردن خود عشق می ورزد. پیش از هر کاری، 

او نما و جلوی خانه را می سازد و آن را تزیین می کند. 
سپس احتماال پولش تمام می شود و داخل و پشت خانه را مجبور 
می شود با خشــت و گل تمام کند که در نتیجه در مقابل باران و 
دیگر عوامل طبیعی بسیار آسیب پذیر است. عالوه بر این، ایرانی 
یک خصوصیت اخالقی هم دارد، او همیشــه فکر می کند که هر 
کاری را بهتر از دیگران می داند. از این روی اگر معماری در حین 
ساختن یک بنا، از دنیا برود و یا خانه نیمه ساخته ای به ارث برسد، 
وارث، بنای نیمه کاره را تکمیل نمی کند، بلکه آن را به حال خود 
 رها می کند و یا خراب می نماید و بنای تــازه ای را از نو پی ریزی 
می کند. ایرانی معتقد اســت که برای یک پسر، خوش یمن نمی 
باشــد که در خانه ای که پدرش مرده، زندگی کند. او عقیده دارد 
که عمر خانه هم با عمــر صاحب آن به پایان می رســد ... ایران و 
اهالی آن از لشکرکشــی ها و هجوم های اقوام دیگر بارها و بارها 
متحمل مرارت و مصیبت های زیادی شــده اســت. این کشور و 
مردمش ناچار بوده اند که با این مظالم و ســتم های ضد انســانی 
بسازد و فقر، گرسنگی و بیماری را تحمل کنند. با تحمل و بردباری 
مشقت ها در طول هزاران سال، مردم ایران همه فیلسوف شده اند. 
ایرانی دوســت دارد که از حال لذت برد تا آنکه در بیم فردای خود 
باشد. او برای زمان حال می سازد، زندگی می کند وعشق می ورزد 
و هرگز در اندیشه فردا نیست. او از کجا می داند که فردا یک ستمگر 
خارجی، یک دشمن قدیمی ...همه آنچه را که او دارد از دستش به 
 ستم بیرون نمی کشد؟ ...اگر رویداد تلخی برای او رخ دهد، نه ناراحت 
می شــود و نه ابرو درهم می کشــد، بلکه شــانه های خــود را باال 
می اندازد و می گوید: »قســمت چنین بوده اســت، میان ما و شما 
 تفاوت بسیار است، شما عاشــق کار و فعالیت هستید و ما هواخواه 

تفکر.«
 )ماد فون روزن/ سفری به دور ایران(

 غم نان و کاشی های تاریخی
»شب ها پس از صرف شام مســافران اروپایی برای گذراندن وقت 
به حکم اجبار در ســالن هتل جمع مي شــوند و با هم به صحبت 
مي پردازند و گاهی هم مزاحم اشــخاص مجاور خود مي شــوند.

 صحبت های گوناگونــی به میان مي آید و هرکســی داســتانی 
مي گوید.

 یکی از داســتان هایی که ما شــنیدیم راجع به انهدام یک بنای 
تاریخی بود. گوینده نقــل مي کرد که یکــی از کارمندان دولتي 
خراسان مي خواست خواهر خود را شوهر دهد ولی پولی نداشت 
که جهیزیه برای او تهیه  کند؛ بنابراین به فکر افتاد که کاشي های 
سردر یک شاهکار تاریخی مشهد را بردارد و به فروش برساند و به از 
این راه  پولی به دست آورد تا بتواند خواهر خود را با جهیزیه ای که 

شایسته شأن او باشد به خانه شوهر بفرستد. 
بنابراین به همراهــی چند نفــر از رفقای خود بــه آن بنا رفت و 
تمام کاشــي های نفیــس ســقف آن را کند و در همــان حوالی 
در آب انبــار خشــکی پنهان کــرد. انهــدام این بنــای تاریخي 
هیچکس را متاثر نکــرد و چون چند روزی گذشــت این کارمند 
هرشــب به بهانه میهمانی از شــهر خارج مي شــد و مقداری از 
این کاشــي ها را به منــزل خود مــي آورد، پــس از مدتی تمام 
 آنهــا را با صنــدوق مخفیانــه بــه اروپا فرســتاد و بــه فروش 

رسانید.« 
)هانری رنه دالمانی/ از خراسان تا بختیاری(

»ژوزف دو گوبینو« فرانسوی که در دوره قاجار از ایران دیدن کرده درکتاب »سه 
سال در آســیا« گزارش جالبی از یک پل می دهد که به دست خیرین ساخته 
شده، اما مردم ترجیح می دهند برای جلوگیری از فرسودگی آن، کمتر از رویش 

عبور کنند. 

وضعیت بد اقتصادی در دوره قاجار و افول همــه جانبه جامعه ایران قجری در 
این روایت و روایت های مشــابه به خوبی دیده می شود:»هنوز پل های زیادی 
وجود دارد که بیشترشان به دست افراد خیر ساخته شده و چون هیچ گاه آنها 
را تعمیر نمی کنند، رسم بر این است که در اســتفاده آنها صرفه جویی بشود و 

جز در موارد ضرورت کامل از روی آنها عبور نکنند. یک مســافر محترم برایم 
تعریف کرد که اســتفاده از پل ها، بی آنکه ضرورت داشته باشد، گناه است. یک 
 فرد با وجدان همیشه از گدار عبور می کند و کاروان ها نیز همیشه همین کار را 

می کنند.« 

پلی برای رد نشدن...!
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سپاهان برنده دربی بانوان استان اصفهان
در آغاز هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان، دو تیم سپاهان و ذوب آهن در ورزشگاه صفاییه به 
میدان رفتند که  تیم سپاهان با نتیجه پر گل هفت بر ســه برنده دربی بانوان استان اصفهان 

لقب گرفت.

 تحلیل روز

خبر روز

اتفاقات روز

ســپاهان از ابتدای لیگ یکــی از  بهترین نمایش هــا را در بین 
لیگ برتری ها داشــته، اما مشــکلی گلزنی مهاجمان اصفهانی 
بالی جان کرانچار شــده و به  پیوست 
آن ضعف در نتیجــه گیری بارها 
 ســرمربی کروات را به لبه تیغ 

کشانده است. 
در دیدار با گســترش فوالد 
هم سپاهان شــانس برنده 
شدن را داشــت، اما باز این 
ســهل انــگاری مهاجمــان 
بود کــه باعــث شــد طالیی 
 پوشــان دســت پر به اصفهان 

برنگردند.
 کرانچار در نشســت خبری پایــان بازی گفت: تنهــا گله من از 
بازیکنانم این اســت که از موقعیت ها اســتفاده ای نداشتند؛ از 
ابتدای فصل درگیر موضوع استفاده نکردن از موقعیت ها هستیم. 
موقعیت گلزنی به دست می آوریم ولی نمی توانیم از آنها استفاده 

کنیم.
 بازیکنانم تالش زیادی کردند که به گل برسند و به پیروزی دست 
یابیم، اما نتوانستیم به این مهم برسیم. کرانچار که به شدت از این 
اتفاقات عجیب کالفه است و می داند که نتیجه گرفتن می تواند 
حتی با وجود بازی زیبا منجر به برکناری اش شــود، به صراحت 
از مهاجمان انتقــاد کرد و گفت: در یک صحنه ساســان انصاری 
با دروازه بان حریف تک به تک شــد که تک و تنها بود و نتوانست 

ضربه خوبی به توپ بزند. 
ناراحتی ما از این است که مهاجم ششدانگی نداریم، بازیکنی که  
بتواند ضربه نهایی را بزند. خیلی زود باید برای این مشکل طالیی 

پوشان راه حلی پیدا شود. 
پیش از آنکه مربی ای مثل کرانچــار به بهانه نتیجه گرایی برکنار 
شده باشد، تیمی درحد واندازه های یک مدعی بازی می کند، اما 

در قواره یک تیم میانه جدولی امتیاز می گیرد.

 کالفگی کرانچار؛

 توپ هایی که گل نمی شود

 باشگاه گاالتاسرای دوست دارد که قدوس را به سوپرلیگ 
ترکیه بیاورد؛ البتــه ترک ها برای جذب شــاگرد جدید 
کی روش بایــد پول زیــادی پرداخت کنند. به نوشــته 
خبرورزشی، استرسوند قیمت سامان را 25 میلیارد تومان 
عنوان کرده و حاضر است هنگام مذاکره تا 19 میلیارد تومان 
هم پایین بیاید؛ اما مشکل گاالتاسرای فقط قیمت نیست 

و خود سامان هم عالقه ای به بازی در لیگ ترکیه ندارد.
نتایج سایپا در اهواز نشــان می دهد که علی دایی مقابل فوالد، 13

طلسم شده است. به نوشته سایت برنامه نود، دایی تا کنون موفق 
نشده به عنوان سرمربی در شهر اهواز برابر فوالد خوزستان پیروز 
شود و هر پنج برد او برابر فوالد خوزستان در بازی هایی به دست 
آمده که تیمش میزبان بوده است. علی دایی تا کنون هفت بار با 
تیم های مختلف در اهواز به مصاف فوالد خوزستان رفته که حاصل 

آن ۴ شکست و ۳ تساوی بوده است.

دردومین روز از هفته دهم لیگ برتر فوتبال، تیم گسترش فوالد در 
ورزشگاه بینان دیزل تبریز به مصاف سپاهان رفت که این مسابقه در 
نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید. این بازی کیفیت زیادی 
نداشت و  دو تیم نتوانستند موقعیت زیادی روی دروازه یکدیگر خلق 
کنند. گسترش با این تساوی 8 امتیازی شد و موقتا با دو پله صعود از 
قعر جدول جدا شد. تیم سپاهان هم 11 امتیازی شد و جای صنعت 

نفت را در رده دهم گرفت.

طلسم دایی در اهواز   قدوس، 25 میلیاردی شد

 منهای فوتبال

رییس اداره کل ورزش و جوانان اصفهان مطرح کرد:

 ایجاد خانه های روستایی 
برای رونق ورزش در روستا ها

رییس اداره کل ورزش و جوانان اصفهان در حاشیه افتتاح 
خانه های روستایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته 
تربیت بدنی را به همه مربیان، داوران، ورزشکاران و فعاالن 
در این حوزه تبریک می گویم؛ در روســتای سیان یکی از 
19 خانه روستایی در دستور کار در کنار سایر پروژه های 
عمرانی مانند سالن های چند منظوره و استخر به مناسبت 

این هفته افتتاح شد.
محمد سلطان حســینی ادامه داد: پروژه های خانه های 
روستایی در ســالن های امامزادگان، حمام ها و مدارس 
 قدیمی که بــه همت دهیاری ها تجهیز می شــود، انجام 
می گیرد تا مردم تفریح خوبی را در این مجموعه ها داشته 

باشند.
 سلطان حســینی تصریح کرد: هدف از این خانه ها رونق 
ورزش در روســتا های محروم است و با توجه به اعتبارات 
نمی شود سالن چند منظوره و اســتخر در یک روستای 
چند صد نفری احداث کرد، اما با این کار می توان نیاز های 
آقایان و بانــوان را به نوعی مرتفع کــرد. وی افزود: بیش 
از 150 خانه روســتایی در سراسر اســتان تجهیز شده و 
 امیدوار هستیم بتوانیم تمام روستا های استان اصفهان را

 تجهیز کنیم.
رییس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 
اصفهان نیز گفــت: افتخار داریم در هفتــه تربیت بدنی 
بیش از 19 خانه ورزش روســتایی با حضور مسئوالن و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی افتتاح می کنیم که 
2 خانه درشهرستان اصفهان و بخش جلگه است. مهدی 
اســدی افزود: طرح خانه های ورزش روستایی از ۴ سال 
پیش  شروع شده است و تعداد خانه های روستایی استان 
اصفهان از مرز 150 عدد گذشته و سعی می کنیم حداقل 

امسال خانه های روستایی به  200 عدد برسد.
 رییس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی 
اصفهان اذعان کرد: خانه ورزش نزدیک 25 تا ۳0 میلیون 
تومان هزینه دارد، اما یک ســالن ورزشی در یک روستا 
نزدیک به 2 الی ۳ میلیارد تومان هزینــه راه اندازی دارد، 
این درحالی است که هزینه نگهداری ماهانه حدود ۳00 
هزار تومان است. اســدی ادامه داد: با همت دهیاری ها، 
فرمانداری و اســتانداری حمام هــای قدیمی و مدارس 
در حال تخریب تجهیز شــده اســت و شــورای ورزش 
روســتا خانه روســتایی را اداره می کند؛ روستاهایی که 
آمادگی داشته باشــند می توانند با کمک هیئت ورزش 
 روســتایی و بازی هــا ی بومی و محلی خانه روســتایی 

را ایجاد کنند.

نشست خبری پس از دیدار با ســپاهان حاوی یک خبر مهم بود که از زبان 
سرمربی گسترش فوالد اعالم شد. فیروز کریمی که در اولین حضور خود روی 
نیمکت تیم تبریزی نام آندرانیک تیموریان را از فهرست دیدار با پیکان خط 
زده بود در پایان دیدار با سپاهان اعالم کرد که کاپیتان سابق تیم ملی را به کلی 
از تیمش کنار می گذارد.آندو که از حدود یک سال پیش به این طرف دیگر به 
اردوی تیم ملی دعوت نمی شود و با خروج کامل از معادالت کارلوس کی روش 
عمال دیگر شانسی برای حضور در جام جهانی 2018 روسیه ندارد پس از پشت 
سر گذاشتن تجربه سقوط با ماشین سازی، ســر از گسترش فوالد در آورد تا 
توفیق پوشیدن پیراهن سومین تیم فوتبال تبریز را به هم به دست آورد. پرونده 

حضور تیموریان در گسترش فوالد، اما پس از تنها هفت مسابقه بسته شد. 

دیدار برابر سیاه جامگان اولین مسابقه ای نبود که رضا میرزایی درآن به عنوان 
تعویض طالیی کرانچار خوش درخشید بلکه او پیش تر دربازی با پرسپولیس هم 
وضعیت تقریبا مشابهی را تجربه کرده بود. سرمربی سپاهان با وجود درخشش 
میرزایی دردیدار با پرسپولیس ترجیح داد تا در بازی با نفت تهران همچنان از 
این بازیکن به عنوان یارتعویضی استفاده کند. درخشش در دومین دیدار خانگی 
اما سرانجام مرد کروات را مجاب کرد تا این بازیکن را در ترکیب اصلی تیمش 
قرار دهد. به این ترتیب در دیدار با گسترش فوالد نام رضا میرزایی در ترکیب 
اصلی سپاهان قرار گرفت، اما این هافبک - مهاجم جوان نتوانست درخششی را 
که به عنوان بازیکن جایگزین از خود به نمایش گذاشته بود در کسوت یار ثابت 

نیز تکرار کند و در نیم ساعت پایانی بازی جای خود  را به مروان حسین داد.

 کاپیتان سابق تیم ملی 
در نزدیکی خط پایان

دادگاهی در برزیل، نیمــار را به علت حضور نیافتــن در دادگاه 
فرار مالیاتی، 1/2 میلیون دالر جریمه 
کرد.ســال 2015، دادگاهی در 
برزیل نیمار را متهم کرده بود 
که با تاســیس چند شرکت 
سوری بین سال های 2011 
تا 201۳ و واریز درآمدهایش 
به این شرکت ها، سعی دارد 
اداره مالیــات برزیــل را دور 
 بزند و از پرداخــت مالیات فرار 

کند. 
از همیــن رو دادگاه تصمیم گرفت 62/2 میلیــون دالر از اموال 
نیمار را بلوکه کرده تا این بازیکن در دادگاه حاضر شــده و پاسخ 

اتهامات را بدهد.
 با این حال، با گذشت دو سال، نیمار نســبت به احضاریه دادگاه 
بی توجه بود و دادگاه نیز طبق قانون، او را ملزم به پرداخت 2 درصد 
از اموال بلوکه شده برای جریمه عدم حضور در دادگاه کرد. حال 
باید دید واکنش نیمار که پرونده های فرار مالیاتی دیگری نیز در 

جریان دارد، به این جریمه چه خواهد بود.

جریمه 1/2 میلیون دالری نیمار 
توسط دادگاهی در برزیل

سرمربی سابق بایرن مونیخ، شانس نسبتا خوبی برای حضور روی 
نیمکت کرواســی خواهد داشت.روزنامه 
گازتا دلواسپورت ایتالیا مدعی شد 
که برانکو ایوانکوویچ و بیلیچ پس 
از کارلو آنچلوتــی، دو گزینه 
فدراســیون فوتبال کرواسی 
برای ســرمربیگری این تیم 
هستند. به نظر می رسد دالیچ 
که به تازگی به عنوان سرمربی 
تیم کرواسی انتخاب شده برای 
مدت کوتاهــی روی نیمکت این 

تیم حضور داشته باشد.

برای حضور روی نیمکت؛

»آنچلوتی« رقیب جدی برانکو شد!

توقف سپاهان مقابل گسترش

هافبک باشگاه آرســنال، نســبت به انتقادات هواداران این تیم 
واکنش نشان داد.

جک ویلشر بعد از باخت آرسنال 
به واتفــورد و هجمه هواداران 
آرســنال به این تیم اظهار 
داشــت:  بــه عنــوان یک 
بازیکن اگر در مورد نگرش 
و شخصیت شما تردید باشد، 
نگران کننده خواهد بود. من به 
این تیم نــگاه خوبی دارم و واقعا 
فکر می کنم شخصیت تیم نباید 
زیر سوال برود.وی ادامه داد: مردم سعی می کنند مرتب از ما انتقاد 
کنند؛ مانند کاری که همیشــه انجام می دهند. فکر نمی کنم در 
این نظرات حق با آنها باشد. وقتی ما به یک بازی نگاه می کنیم به 
خودمان توجه می کنیم که چه چیزی اشتباه پیش رفته است ولی 

هیچ گاه تردیدی در شخصیتمان ایجاد نمی شود.

 واکنش تند »ویلشر«
 به انتقاد هواداران آرسنال

دبیر هیئت رییسه فدراسیون نجات غریق گفت که رییس این فدراسیون 
در خرداد ماه سال جاری نامه ای به وزارت ورزش برای برگزاری انتخابات 
داده بود، اما کاری در این باره صورت نگرفت.حبیب خمجانی در خصوص 
محدودیت سنی ایجاد شده در آیین نامه ابالغی وزارت ورزش و جوانان به 
فدراسیون های ورزشی و مشکلی که برای کاندیداتوری مصطفی میرسلیم 
در فدراسیون غریق نجات پیش آمده، اظهار داشت: وزارت ورزش آیین 
نامه ای را به ما ابالغ کرده است که طبق یکی از بندهای آن، حداقل سن 
برای ثبت نام کاندیداتوری ریاست فدراسیون ها ۳0 و حداکثر آن 70 سال 
است. در این آیین نامه مشخص نشده است که منظور از 70 سال، 70 سال 
تمام است یا 70 سال و ۳65 روز. وی ادامه داد: چنین بندی در اساس نامه 
فدراسیون نجات غریق وجود ندارد، اما در آیین نامه وزارت ورزش گنجانده 
شده است. در هر صورت با خدماتی که مصطفی میرسلیم در فدراسیون 
غریق نجات انجام داده همه خواهان این هستند که او در پست خود باقی 
بماند. میرسلیم 70 سال و سه ماه سن دارد و مشخص نیست که طبق 
آیین نامه می تواند در انتخابات شرکت کند، یا خیر.دبیر هیئت رییسه 
فدراسیون نجات غریق در پاسخ به این پرســش که آیا با این وضعیت، 
میرسلیم می توانست برای ریاست فدراسیون نجات غریق ثبت نام کند 
یا خیر، تصریح کرد:  اکنون یک عده برای ریاست فدراسیون غریق نجات 
ثبت نام کرده اند،  اما به میرسلیم گفته شــده، او 70 سالش تمام است و 
نمی تواند در انتخابات شرکت کند. فعال میرسلیم ثبت نام نکرده و در حال 

رایزنی هستند تا ببینند چه کاری می شود انجام داد.

خمجانی در ادامه درباره اینکه  ریاست مصطفی میرسلیم در مردادماه 
تمام شده اســت و اگر آن زمان انتخابات این فدراسیون برگزار می شد، 
او هم می توانست دوباره برای ریاســت فدراسیون نجات غریق ثبت نام 
کند، خاطرنشان کرد:  ریاست میرســلیم در فدراسیون نجات غریق در 
تاریخ 12 مردادماه به پایان می رسید و طبق قانون باید 75 روز قبل از این 
تاریخ، ثبت نام برای دور جدید آغاز می شد. به همین خاطر میرسلیم در 
تاریخ 2 خردادماه به وزارت ورزش نامه زد که ریاست من رو به اتمام است 
و برای دور جدید انتخابات، ثبت نام را آغاز کنید، اما وزارت ورزش هیچ 
کاری در آن زمان انجام نداده است. وی در مورد اینکه شایعاتی مبنی بر 
سیاسی بودن این تصمیم وزارت ورزش برای کنار گذاشتن میرسلیم از 
فدراسیون نجات غریق،  گفت: من اطالعی در این خصوص ندارم و فقط 
از دید ورزش به این موضوع نگاه می کنم و اصال سیاســی نیستم. دبیر 
هیئت رییسه فدراسیون نجات غریق در باره  اینکه محمدرضا یزدانی خرم 
رییس پیشین فدراسیون کشــتی در نامه ای از وزیر ورزش درخواست 
کرده اجازه حضور دوباره میرســلیم در فدراسیون نجات غریق را دهد 
گفت: یزدانی خرم نامه ای به وزیر ورزش زده و درخواست کرده با توجه 
به خدماتی که میرسلیم در فدراســیون غریق نجات انجام داده، بهتر 
 است او در پســت خودش باقی بماند، اما هنوز  وزیر جوابی به این نامه 

نداده است.
خمجانی در پایان گفت:  باید نقیصه های آیین  نامه وزارت ورزش رفع شود، 
چون فدراسیون های ورزشی زیر نظر فدراسیون جهانی فعالیت می کنند 
و در آیین نامه فدراسیون جهانی هم،  محدودیت سنی وجود ندارد و همه 
با هر سنی که دارند در انتخابات شرکت می کنند و بر اساس رای گیری 

رییس فدراسیون انتخاب می شود.

 درحاشیه

جشن صدرنشینی در رختکن پیکان
بعد از بازی پیکان و تراکتورسازی که با برتری و صدرنشینی شاگردان مجید جاللی همراه 

بود، بازیکنان این تیم در رختکن جشن گرفتند.

قاب روز

شــاگردان عباس چمنیان برای صعود به مرحله یک چهارم 
نهایی و دیدار با اســپانیا موفق به شکست 2 بر یک مکزیک 
در مرحله یک هشتم نهایی شــدند؛ همچنین یونس دلفی، 
موثرترین بازیکن ایران با دو گل و ســه پاس گل به دلیل دو 

کارته شدن در بازی برابر اسپانیا حضور ندارد.
سرمربی تیم   ملی زیر 17 ســال در گفت وگو با ایسنا، درباره 
بازی با  اســپانیا، اظهار کرد: صحبت درباره  اســپانیا نیاز به 
پیچیدگی خاصی نــدارد. همه دنیا می داننــد که تیم های 
ملی این کشور در رده پایه و بزرگساالن بسیار قدرتمندند. با 
توجه به کار کالسیک و پایه ای که در باشگاه های این کشور 
صورت می گیرد، می دانیم که آنها آکادمی فوتبال قدرتمندی 
دارند و این بازیکنان از این آکادمی ها وارد سطح اول فوتبال 
دنیا می شوند. خود من قبل از دیدار با  اسپانیا دوست داشتم 
که با این تیــم بازی کنیم؛ چرا که یک چالش بســیار خوب 
برای بازیکنان است. فلسفه من در مربیگری این است که از 
چالش های بزرگ استقبال کنم و دوست داشتم که تجربیات 

جدیدی را  به دست بیاورم.
ســرمربی تیم   ملــی فوتبــال نوجوانــان ایــران در ادامه  
صحبت هایش با بیان اینکه تیم ملــی باید برای دیدار با این 

تیم آماده شــود، اظهار کرد: این آمادگــی منجر به قوی تر 
شدن ما می شود و هیچ کسی از قوی  شدن ضرر نمی کند. با 
تمام وجود برای بازی با  اســپانیا آماده می شویم. چهارشنبه 
به کوچی آمدیم تــا چند روز باقی  مانده به مســابقه در این 
شهر حضور داشته باشــیم. طی روزهای آینده هم تمرینات 
 را ادامه  می دهیم تا بــا بهترین آمادگی به مصاف  اســپانیا 

برویم.
 به نظرم این یک بازی تاریخی برای فوتبال ایران است چون 
از طرفی با  اسپانیا بازی می کنیم و از طرفی هم می توانیم به 
مرحله نیمه نهایی و چهار تیم برتر مســابقات صعود کنیم. 
مطمئن باشید که یکشنبه، بازی خوب و جوانمردانه ای را از 

فوتبال ایران شاهد خواهید بود.
او درباره برتری خفیف تیم   ملی فوتبال نوجوانان بر مکزیک 
با توجه به پیروزی پر گل برابر این تیم در دیدار دوســتانه، 
گفت : من در نشســت خبری قبل از این بازی هم گفته بودم 
که بازی بسیار دشــواری در انتظارمان است. اوال در مرحله 
پلی آف شــرایط بسیار سخت اســت و تیم ها چیزی برای از 
 دست دادن ندارند و برای مســابقه مرگ و زندگی به میدان 

می روند. 

فضا در مرحله حذفی نسبت به مرحله گروهی بسیار متفاوت 
اســت؛ همچنین تیم   ملی مکزیک، تیم بســیار خوبی بود 
و برخالف ذهنیتی کــه به خاطر پیروزی برابــر این تیم در 
دیدار دوستانه و عملکرد آنها در دور گروهی مبنی بر ضعیف 
بودنشــان به وجود آمده بود این تیم در آنالیزهای ما بسیار 
با صالبت و قدرتمند نشــان داد. به این نتیجه  رســیدیم که 
مکزیک در بخش هجومی بسیار قدرتمند است، اما در زدن 
ضربات نهایی مشکالتی دارد. آنها به راحتی می توانستند با 

شش یا هفت امتیاز صدرنشین شوند.
چمنیان با اشاره به برنامه ریزی کادر فنی برای شکست این 
تیم، ادامه  داد: می دانســتیم که ذهنیت مکزیک چیست و 
هدف مان این بود که در 10 تا 15  دقیقه نخست به گل دست 

پیدا کنیم. 
پیش بینی ما زدن یک گل به این تیم بود که توانســتیم در 
دقایق ابتدایی دو گل را به ثمر برســانیم. بعد از آن مکزیک 
مقداری کار را سخت کرد و به ما گل زد. درسی که مکزیک 
به فوتبال ما داد، این بود که آنها به مدت 60  دقیقه همزمان 
توانســتند کارهای دفاعی و هجومی را انجام دهند و ضمن 

حمله از دفاع، غافل نشوند.
 حفظ فاصله یک گل در شرایطی که بازی 2 بر صفر برده را 2 
بر یک کردیم، بسیار دشوار است و ممکن است که تیم از نظر 
روانی دچار مشکالتی شود. بازیکنان ما توانستند تمرکز کنند 
و وظایف خود را به خوبی انجام دهنــد. ما چندین موقعیت 

گل داشــتیم که از آنها هم 
اســتفاده نکردیم. مکزیک 
ســابقه دو بــار قهرمانــی 
در رده نوجوانــان را دارد و 
همواره جــزو تیم های تراز 
اول دنیا محســوب می شود 
و این نشــان می دهد که ما 
برای کسب پیروزی چه کار 
سختی داشتیم. تالش برای 
پیروزی و حفظ نتیجه  بازی 
نقطــه روشــنی در فوتبال 

ایران است.
ســرمربی تیم   ملی فوتبال 
نوجوانان درباره محرومیت 
یونس دلفی در بــازی برابر 
 اســپانیا و موافقت نکردن 
فیفا بــا بخشــیدن کارت 
زرد ایــن بازیکــن در برابر 

مکزیک، گفت : او برابر  اسپانیا دو کارته است و ما با فدراسیون 
جهانی فوتبال رایزنی داشــته ایم و آنها با بخشــیدن کارت 
این بازیکن موافقت نکردند. بعد از بررســی هایی، فیفا تایید 
 کرد که داور اشتباه نکرده و به درســتی به دلفی کارت زرد 
داده است. به  هر حال نگران نیستیم. دلفی بازیکن با کیفیتی 
برای تیم ماســت، اما بازیکنان جایگزین آماده ای داریم که 

می توانند جای بازیکن اصلی تیم  را پر کنند.

تیم   ملی فوتبال نوجوانان ایران فردا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی زیر 1۷ سال به مصاف تیم  
 ملی فوتبال  اسپانیا می رود. این بازی ساعت 1۵ به وقت تهران در ورزشگاه جواهر لعل نهرو شهر کوچی 

هند برگزار خواهد شد. 

 اولین حضورثابت 
 تعویض طالیی

آمادگی یوزها برای بازی یک چهارم نهایی؛

یک اتفاق تاریخی در انتظار فوتبال ایران

 در مرحله پلی آف 
شرایط بسیار 
سخت است و 

تیم ها چیزی برای 
از دست دادن 
ندارند و برای 

مسابقه مرگ و 
 زندگی به میدان 

می روند

»نه« وزارت ورزش به میر سلیم
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رییس اداره برون سپاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس آمار، ۷۰ درصد 
مراجعه مردم به شهرداری بابت استعالم های بانک و دفترخانه بوده که با برون سپاری خدمات شهرسازی، 

ساالنه ۵۰ هزار استعالم توسط دفاتر پیشخوان انجام می شود.

ویژه

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان در مراسم تکریم و معارفه شهردار طرق رود اظهار کرد: کار شهرداری 
فقط بحث عمرانی نیست، شهرداری مجموعه فرهنگی و اجتماعی اســت؛ همچنین حضور مردم باید در برنامه های 
شهرداری پررنگ تر شود که در غیر این صورت کار پیش نخواهد رفت.محمدرضا کمالی بیان کرد: کارشناسان استانداری 
با بررســی دقیق و آماری چهار دوره شوراها، مشــکالت این دوره ها را 
شناسایی کرد و آسیب شناســی الزم انجام گرفت. قبال به بحث آموزش 
اعضای شورا هیچ توجهی نمی شــد که در این دوره آموزش های الزم به 

اعضای شورا ارائه شد تا با همه وظایف خود آشنایی پیدا کنند.
کمالی اذعان کرد: اعضای شــورا طبق قانون دارای 34 وظیفه مشخص 
هستند. در چهار دوره قبل شاهد بودیم که فقط اعضای شورا به شورای 
شهرداری تبدیل شــده اند درحالی که تنها هشــت وظیفه از 34 وظیفه 

شورای شهر به شهرداری و شهردار اختصاص دارد.
مدیرکل امور   شهری شهرداری ها و شوراهای اســتانداری اصفهان، در 
پایان با اشاره به اینکه بیشترین تعداد شهرداری ها در کل کشور در استان 
اصفهان است، تصریح کرد: در طول 4 سال گذشته اعتبار 1۰۷ شهرداری استان اصفهان 1۰۰ هزار میلیارد ریال بوده 
که از این مبلغ حدود 38 هزار میلیارد ریال از طرف دولت به شهرها به ویژه شهرهای زیر 2۰ هزار نفر کمک شده است.

رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون استان اصفهان، در حاشــیه بازدید از مراکز صنعتی کاشان با بیان اینکه اداره 
بازرسی کار اداره کل تعاون استان اصفهان 6۵ بازرس کار دارد، اظهار داشت: با وجود این تعداد نیروی بازرس، هر پنج 

سال فرصت می شود تا از واحدهای صنعتی استان اصفهان بازرسی کنند.
حبیب ا... مقصودی این تعداد بازرس کار در استان اصفهان را فاجعه دانست 
و افزود: بسیاری از حوادث در مراکز صنعتی اســتان اصفهان فرآیندی و 
غیرقابل پیش بینی است و لذا از سال 94 در جهت کاهش حوادث، دو برنامه 

در دستور کار قرار گرفته است.
رییس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با بیان اینکه 4۷ درصد حوادث ناشی از کار طی شش ماه گذشته نسبت به 
مشابه سال قبل کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: به تبع کاهش حوادث 
ناشی از کار 42 درصد حوادث منجر به فوت طی شش ماه گذشته نسبت به 

مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه طی شش ماه گذشته در کاشان ســه نفر جان خود را از 

دست دادند، تصریح کرد: این رقم در شش ماه نخست سال 9۵ به تعداد هفت نفر می رسید و در همین راستا باید اعالم 
کرد که متاسفانه چهار درصد از تولید ناخالص ملی به حوادث ناشی از کار اختصاص پیدا می کند.

رییس اداره بازرسی اداره کل تعاون استان اصفهان:

حوادث ناشی از کار، ۴۷ درصد کاهش داشته است
مدیرکل امور شهری استانداری اصفهان خبر داد:

کمک 38 هزار میلیارد ریالی دولت به شهرهای استان 

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

عملیات اجرایی بوستان مدافع حرم 
به زودی تکمیل می شود

منطقه 11 شهرداری اصفهان یکی از مناطق محروم شهر اصفهان 
اســت که تاکنون برای ارتقای خدمات به اهالی ســاکن در آن،  
پروژه های بسیاری اجرا شده است. شهرداری منطقه 11 اصفهان 
برای ارتقای سرانه فضای ســبز و ایجاد نشــاط بین شهروندان، 
احداث بزرگ ترین بوســتان را در این منطقه در دستور کار خود 
قرار داده است.مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان در این خصوص 
اظهار کرد: بوستان شهدای مدافع حرم به متراژ ۷2 هزار مترمربع، 
از بزرگ ترین بوستان های شمال غرب اصفهان به شمار می رود.

علی اکبر رســالت افزود: عملیات آزادســازی این بوســتان سال 
 گذشــته تکمیل شــده و اکنون نیز اقدامات اجرایی آن در دست

 اجراست.
مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه عملیات 
اجرایی این پروژه تاکنون 8۵ درصد پیشرفت داشته است، عنوان 
کرد: بوستان شهدای مدافع حرم به زودی تکمیل شده و در اختیار 
شــهروندان قرار می گیرد. رســالت با بیان اینکه بــا احداث این 
بوستان، سرانه فضای ســبز به ازای هر نفر یک مترمربع افزایش 
می یابد، خاطرنشان کرد: در بوســتان مدافع حرم احداث پیست 
دوچرخه سواری، زمین ورزشــی روباز، زمین تنیس، محیط بازی 
کودکان، فضای ســبز، پارکینگ و آب نمــای هارمونیک در نظر 

گرفته شده است. 

مدیر منطقه 1۲ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

سرانه فضای سبز منطقه ۱۲، یک متر 
افزایش یافته است

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان ســرانه فضای سبز در این 
منطقه را حــدود 1۷ مترمربع اعــالم کرد و گفت: طی 3 ســال 
گذشــته با اقدامات انجام شــده، سرانه فضای ســبز منطقه 12 
 شــهرداری اصفهان بین ۷۰ ســانت تــا یک مترمربــع افزایش 

یافته است.
محمدرضا برکت تاکید کرد: منطقه 12 از نظر وسعت بزرگ ترین 
منطقه شهرداری اصفهان به شمار می رود که طی سه سال گذشته 
پروژه های بســیار خوبی را در ارتباط با نگهداری و توسعه فضای 
سبز انجام داده است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد 3 
پارک تقدیم شهروندان این منطقه شد، خاطرنشان کرد: پارک 2۷ 
هزار مترمربعی شهرک مهدیه که سال گذشته عملیات احداث آن 
آغاز و 11 میلیارد تومان برای تملک آن هزینه شــد، امسال مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان به بهره برداری از فاز دوم پارک 
نگین در سال 9۵ اشاره و تصریح کرد: پیمانکار فعالیت خود را در 
فاز سوم پارک 11 هزار مترمربعی نگین که بَِر اتوبان کاوه واقع شده، 
آغاز کرده است. وی سرانه فضای سبز در این منطقه را حدود 16.۵ 
تا 1۷ مترمربع اعالم کرد و گفت: طی 3 ســال گذشته با اقدامات 
انجام شده، سرانه فضای ســبز منطقه 12 شهرداری اصفهان بین 

۷۰سانت تا یک مترمربع افزایش یافته است.
برکت با ترســیم چهره آینده فضای ســبز منطقه 12 شهرداری 
اصفهان، گفت: خوشــبختانه فاز اول خط انتقال پســاب منطقه، 
تکمیل و فاز دوم آن آغاز شده است که با تکمیل خط انتقال پساب، 

مباحث مربوط به کمبود آب مرتفع خواهد شد.

پیاده روسازی فاز سوم خیابان کاوه 
تکمیل می شود

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده رو سازی خیابان 
کاوه در 3 فاز برای تردد روان شهروندان و سیمای شهر در دستور 

کار شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
علی اصغر شــاطوری با اشــاره به اینکه فاز اول و دوم این پروژه 
تکمیل شــده و اکنون فاز سوم آن در دســت اجراست، گفت: فاز 
اول پیاده رو سازی خیابان کاوه، حدفاصل خیابان گلستان تا کوی 

استقالل نیز با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان تکمیل شد.

حسین آقادادی از خطه نصف جهان به جمع شهدای 
مدافع حرم پیوست؛

باز یه رفیق پرید از روضه
شهید حســین آقادادی، رزمنده پاســدار مدافع حرم از  تیپ 4۰ 

درجه مهندسی ســپاه، طی درگیری با تروریست های داعش به 
رفیع شهادت نائل آمد. این شهید مدافع حرم 

که حدود 4۰ سال سن داشت از  خادمان 
هیئت رزمندگان اســالم اصفهان بود و 
آخرین محرم عمر خــود را در نوکری 
اباعبدا... الحسین)ع( سپری کرد. از این 
شهید واالمقام سه فرزند به یادگار مانده 

که دو دختر نوجوان و یک پسر خردسال 
هستند.شهید حســین آقادادی به مدت 

2سال پیگیر اعزام به جبهه جنگ با داعشیان بوده 
که حدود 1۰ روز پیش برای نخســتین بار به مناطق جنگی جبهه 

مقاومت اعزام می شود و در عملیات دیرالزور به شهادت می رسد.

شهرداری

بام جنوب غربی مسجد جامع اصفهان از آثار جهانی مرمت شد.
 مدیـر پایـگاه ثبـت جهانی مسـجد جامـع اصفهـان گفت: بـرای اجـرای این 
طـرح مرمتی بـا مسـاحت حدود سـه هـزار مترمربـع، در سـه مـاه 2 میلیارد 

ریـال هزینه شـده اسـت.
حسـین یزدانمهر افـزود: برچیـدن آجرفـرش قدیمـی، اصالح شـیب بندی، 
سبک سـازی، اجرای اندود کاه گل و اجرای آجرفرش بام بـا آجرهای قدیمی و 
آجرهای جدید، سـاماندهی بدنه ها، مرمت نمای آجری و بندکشـی، ازمراحل 
اجرای طرح مرمـت این اثر ارزشـمند اسـت. وی افزود: همچنیـن چهار طرح 
مرمتی دیگر ازجمله مرمت مدرسـه مظفری مسـجد جامع با  یـک میلیارد و 
6۰۰ میلیون ریال بـا ۵۰ درصد پیشـرفت فیزیکی و  مرمت سـقاخانه صفوی 
و کانـال ناکـش جنوبی بـا اعتبـار ۵۰۰ میلیـون ریال بـا 9۰ درصد پیشـرفت 

فیزیکی در دسـت اجراست.

مدیر پایگاه ثبت جهانی مسجد جامع خبر داد:

بام مسجد جامع اصفهان 
مرمت شد

شـهردار اصفهـان  در حاشـیه مراسـم افتتاحیه بیسـتمین نمایشـگاه جامع 
صنعـت سـاختمان اظهـار کرد: بـا توجـه به اینکـه شـرکت ها بـا محصوالت 
جدید و بـه روز خـود در چنین نمایشـگاه هایـی حضور مـی یابنـد، برگزاری 
چنیـن نمایشـگاه هایی مـی تواند تاثیـر بسـیار مناسـبی در حوزه سـاخت و 

سـاز داشـته باشد. 
 قدرت ا... نوروزی افزود: در شـهرداری سـعی خواهیم کرد تا در حوزه ساخت و 
سـاز، اسـتفاده از فناوری های روز را بیش از پیش مورد تشـویق و حمایت قرار 
دهیم. وی  ادامه داد: در راسـتای ارتقای کیفیت در ساختمان سـازی، بهترین 
مصالح باید انتخاب شـوند.  همچنین، مدیر کل راه و شهرسـازی استان اظهار 
کرد: در تولید مسـکن به صورت مطلوب  دو عامل باید مورد توجـه قرار گیرد؛ 
یکی اسـتفاده از تکنولوژی های روز و دیگری رعایت مقررات ملی سـاختمان 

که در اسـتان اصفهان این دو عامل مـورد توجه قرار گرفته اسـت.  

شهردار اصفهان:

شهرداری از فناوری های نوین 
ساخت و ساز حمایت می کند

ساالنه ۵۰ هزار استعالم توسط دفاتر پیشخوان انجام می شود

خطبه

امام جمعه موقت اصفهان:

برجام بهانه است و دشمنان به 
دنبال تغییر در نظام اسالمی 

هستند
امام جمعه موقت اصفهان در خطبه های نماز جمعه اظهار 
کرد: رعایت تقوا یکی از عواملی است که موجب به وجود 
آمدن بصیرت مورد نیاز در جوامع امروز می شــود؛ عدم 
بصیرت باعث می شود تا برخی افراد به صحبت هایی که 
در ماهواره ها مطرح می شــود گوش کرده و این حرف ها 
را قبول کنند.آیت ا ... سید ابوالحسن مهدوی ابراز داشت: 
کســی که بصیرت ندارد غفلت می کند، گاهی با دشمن 
همراهی، گاهی سکوت کرده و گاهی هم با عدم حضور در 
جمعه و جماعات به او کمک می کند. وی ضمن اشاره به 
سخنان رییس جمهور آمریکا تاکید کرد: بسیاری از مردم 
به حرف های آمریکا گوش نداده و گفتند اصال ارزش گوش 
دادن ندارد و مقام معظم رهبری هم سخنان ارزشمندی 

در همین رابطه بیان کردند.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: جمهوریت، مظهر 
مردم ساالری و اسالمیت مظهر دینی بودن نظام ماست و 
این خواسته اکثریت مردم ایران است؛ ترامپ بارها و بارها 
به جای اشاره به مردم ایران، به یاغی بودن و سرکش بودن 
نظام اشاره کرد که این روحیات با رییس جمهورهای قبلی 
تناسب دارد، همیشــه حالت تضعیف دولت ها و تحقیر 

کردن مردم وجود داشته و این موضوع جدیدی نیست.
وی  ادامه داد: صحبت های رییس جمهور آمریکا فوایدی 
هم داشت. یکی از این فواید این بود که باطن خودش را 
آشــکار کرد؛ هر چند رییس جمهورهای قبلی مالحظه 
می کردند، ما هیچ وقت مرگ بر ملت آمریکا نمی گوییم 
و مرگ بر ظالم می گوییم، بعضــی نگویند پرچم آمریکا 
نماد مردم آمریکاست. همه می دانند پرچم آمریکا نماد 
سیاست های آمریکاست و تا وقتی این سیاست ها وجود 
دارد شــعارها هم وجود دارد.امام جمعه موقت اصفهان 
گفت: دومین فایده صحبت هــای رییس جمهور آمریکا 
اتحاد در کشــور بود، برخی معتقــد بودند صحبت های 
وی برای ایجاد اختالف بین دولت و ملت بود، نکته سوم 
بیداری عده کمی بود که به آمریکا دل خوش کردند.عضو 
مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: سود دیگر این بود که 
دولتمردان فهمیدند برجام بهانه است و دشمنان با این 
بهانه به دنبال تغییر نظام در کشور ما هستند، حمایت های 
رسمی از سپاه و قدرت نظامی ما، برکت بزرگی بود. کسانی 
که در کارنامه سیاســی خود حمایت کمی از سپاه کرده 
بودند، در هفته گذشــته به صورت علنی از سپاه حمایت 
کردند. تمام قوای نظامی ما با حمایت های قوی مردمی از 

آرمان های نظام دفاع می کنند.

آلودگی صوتی یکی از مشکالت زیست محیطی مهم شهرها 
محسوب می شود که شدت آن در سال های اخیر رو به افزایش 
بوده اســت.تحقیقات انجام شده نشــان می دهد که هیاهو و 
دغدغه های زندگی ماشینی، باعث ایجاد  ناراحتی های جسمی 
و روحی شهروندان کالن شهرها می شود که عوارض جسمی، 
روحی و روانی ناشی از سر و صدای ترافیکی در مقایسه با انواع 
دیگر بسیار زیان بارتر اســت. این مسائل باعث شده است که 
جهان امروز برای مبارزه با این معضل هزینه های هنگفتی را 
صرف نماید. عامل ایجاد آلودگی صوتی که به اختصار »عامل 
آلودگی« نیز نامیده می شود، عبارت است از هر شخص حقیقی 
که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی 
صوتی را خواه برای خود یا به نمایندگی از طرف شــخص یا 
اشــخاص حقیقی دیگر برعهده داشــته و یا شخصا به طرق 

مختلف عامل ایجاد آلودگی است.
 استفاده کمتر از بوق، نشان از فرهنگ باالی مردم دارد

شاید شنیدن صدای ناهنجار موتور خودروها و موتورسیکلت ها، 
صدای اصطکاک جاده و الســتیک، صداهای هشدار دهنده 
وســایل نقلیه ازجمله بــوق، آژیرهای دزدگیــر، آژیرهای 
ماشین های اورژانس و... عادت زندگی مان شده، بی آنکه کسی 

از اثرات آن بر سالمت شهروندان مطلع باشد.

رییس کمیسیون حمل ونقل و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، با بیان اینکه مشــکل آلودگی صوتی در اکثر 
شهرهای صنعتی و بزرگ جهان از جمله کالن شهرهای ایران 
مانند تهران، اصفهان، تبریز و مشهد، به عنوان یکی از مهم ترین 
معضالت زیست محیطی تلقی می شــود، می گوید: یکی از 
مصادیق بــارز آلودگی های صوتی، »بوق خودروها« اســت. 
علیرضا نصر اصفهانی بر این باور اســت که هر چه میزان بوق 
زدن ها در خیابان ها و معابر شهر کمتر باشد، نشان از ارتقای 

فرهنگ مردم آن شهر دارد.
وی با انتقاد از اینکه این روزها تمام حرف ها وداد و بیدادها با 
بوق زدن انجام می شود، می افزاید: بوق زدن فقط می تواند یک 
کارکرد داشته باشد و آن هم هشدار به کسانی که در خیابان ها 
در مقابل خودروها قرار می گیرند یا مانع ایجاد می کنند، این 
در حالی است که در حال حاضر از بوق برای بسیاری از موارد 
استفاده می شود که خود، باعث آزار و اذیت و سلب آسایش و 

آرامش مردم شده است.
رییس کمیسیون حمل ونقل و محیط زیست شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، بهترین راه مقابلــه با این پدیــده را ارتقای 
فرهنگ شــهروندی می داند و تصریح می کند: از سوی دیگر 
خودروســازان باید در انتخاب  نوع بوق ها تجدید نظر کنند 

و بوق های خشــنی که آزاردهنده روح و روان مردم است را 
روی خودروها نصب نکنند. وی ادامه می دهد: نصب بوق های 
آزاردهنده  روی خودروها، تخلف است و الزم است توسط نیروی 
انتظامی و سیســتم های اداره کننده همچون اتحادیه های 
تاکســیرانی و دیگر متولیان سیســتم های حمل و نقلی در 
شهرها، برخوردهای الزم با متخلفان انجام شود. نصراصفهانی 
می گوید: باتوجه به مباحث فرهنگی و آموزشــی، گرچه بوق 
زدن در هر مکانی دارای اشکال اســت، اما در مکان هایی که 
نیاز به آرامش بیشــتری وجود دارد )مثل مقابل بیمارستان 
ها، خانه های سالمندان، مدارس و مراکز آموزشی( الزم است 

اقدامات فرهنگی صورت گرفته و عالئمی نصب شود.
رونمایی از نرم افزار و اپلیکیشن اطالع رسانی آلودگی 

صوتی و هوا در آینده ای نزدیک
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در این خصوص 
می گوید: تمرکز بیشتر مسئوالن بر رفع آلودگی های هواست، 
در حالی که آلودگی های صوتی تهدیدی فراموش شده است.
علیرضا صلواتی با بیان اینکه آلودگی های صوتی به شــرایط 
جوی و وزش باد بســتگی ندارد، بلکه منابع ثابت و متحرک 
عامل ایجاد آن است، ادامه می دهد: به عنوان مثال کارگاه ها، 
راه آهن  و فرودگاه ها منابع آالینده صوتی ثابت و وسایل نقلیه 
موتوری سبک و ســنگین، ترافیک خیابان ها و بزرگراه ها به 
عنوان منابع آالینده صوتی متحرک به شمار می روند. وی با 
بیان اینکه واحد اندازه گیری صدا یا صوت »دسی بل« است 
و در سازمان بهداشت جهانی اســتاندارد، حد مجاز آلودگی 
صوتی بین 4۵ تا ۵۵ دســی بل در روز  و حداکثر4۵ دسی بل 
در طول شب اعالم شده اســت، می افزاید: در شهر اصفهان 
محور غدیر در شــرق و پل روگذر شــیخ صدوق در محدوده 
مرکزی شهر را مورد ارزیابی قرار دادیم و در بررسی های انجام 
شده، آلودگی صوتی در پل غدیر اصفهان تا حد 82 دسی بل 
یعنی ۵۵ درصد بیش از حد مجاز و در شیخ صدوق 8۰ دسی 
بل یعنی حدود ۵۰ درصد بیش از ســقف مجاز مشخص شد. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان تاکید می 
کند: طبق آخرین آمار، شهر اصفهان جایگاه دوم کشور را در 
این زمینه دارد که مطلوب نیست. وی تصریح می کند: نیمی 
از آلودگی های صوتی کالنشهر اصفهان ناشی از سروصداهای 
ناهنجارموتورســیکلت ها، 3۰ درصد مربوط به خودروهای 
شــخصی، 2۰ درصد مربوط به کارگاه ها و نزدیک 2 درصد 
به واســطه صدا خودروهای ســنگین و اتوبوس های شهری 
است.صلواتی می افزاید: در بزرگراه های شهر اصفهان آلودگی 
صوتی 2۰ درصد بیشتر از سایر نقاط است که متاسفانه به جهت 
سرعت خودروهاست. وی با اشاره به اینکه کاهش آلودگی های 
صوتی راهکارهای مختلفی دارد، از جمله راهکارهای موجود را 
ایجاد دیواره های سبز در بزرگراه ها و نصب تابلوهای صداگیر 
می داند و تاکید می کند: ایجاد دیواره های سبز در بزرگراه های 
شهر اصفهان تاکنون به خاطر حفظ استانداردهای سیمای شهر 
عملیاتی نشده است اما در تالش هستیم که با همکاری سازمان 
زیباسازی شــهرداری اصفهان، دیوارهای ســبز را به صورت 

پایلوت در 2 نقطه شهر اصفهان ایجاد کنیم.

رشد بی رویه جمعیت توأم با توســعه صنعتی و تکنولوژی کالن شهرها، مشکالت عدیده ای را برای 
شهرنشینان به ارمغان می آورد که آلودگی محیط  زیست یکی از مهم ترین این معضالت است.

آلودگی صوتی در اصفهان بیداد می کند؛

شهر بوق ها

اردوی صحرایی مدافعان حرم »لشکر 14 امام حسین )ع(« در اصفهان
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امام محمد باقرعلیه السالم :
شب بیدارى به خاطر بیمارى يا درد، پاداشى برتر از يك سال عبادت 

دارد.
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جمالت الهام بخش برای 
مواجهه با سختی

زندگی، سرتاسر پســتی وبلندی اســت: قله ها و 
دره هایی که دائم در حال آزمودن انعطاف پذیری و 

طاقت شما هستند.
هرکدام از آنها شــما را به ســمت غلبه بر چالشی 
پیش می رانند. دســت آخر هم، درس آموزنده ای 
 به شــما می دهند و شــما را هربار قوی تر از قبل 

می سازند. 
این همان چیزی  است که شــما درمورد خودتان 

احساس می کنید.
درمجمــوع، انتظــارات و باورهــای شــما 
درخصــوص اینکه قادر بــه انجام چــه کارهایی 
هســتید، به طور شــگرفی، تعیین کننــده  آینده  
 شماســت. درنهایت همه اینها از تفکر شــما آغاز 

می شود.
زمانــی کــه تفکرتــان را تغییر دهیــد، کیفیت 
زیستن تان را تغییر داده اید. در اینجا مجموعه ای 
از  جمــات انگیزشــی وجــود دارد درخصوص 
اینکه چطور می توانیــد این تغییــر را در ذهن و 

سرنوشت تان ایجاد کنید:
- ســقف رویاهایتــان را برای هماهنگ شــدن با 
واقعیت پایین نیاورید؛ بلکه عقایدتان را برای تطابق 

با هدف تان باال بکشید.
- شما از آنچه تصور می کنید، شــجاع تر؛ از آنچه 
فکر می کنید، قوی تر و از آنچه به شما می گویند، 

باهوش ترید.
- شما با دیوارهایی محدود می شوید که خودتان 

برای خودتان می سازید.
- حرف نزن؛ فقط عمل کن. چیزی نگو؛ فقط نشان 

بده. به کسی قول نده؛ فقط ثابت کن.
- هیچ گاه از یــک رویا به این دلیــل که تحققش 
زمان زیادی می برد، دست نکش؛ زمان به هرحال 

می گذرد.
- هیچ گاه تسلیم کاری نشو که فکر می کنی زمان 
زیــادی برای به نتیجه رســیدن نیــاز دارد؛ زمان 

به هرحال به نوعی خواهد گذشت.
- دست بردار از اینکه بترسی چه اشتباهاتی ممکن 
اســت رخ بدهد. به این فکر کن کــه چه کارهای 

درستی می توانی بکنی.
- هیــچ گاه به خاطر اینکــه دیگران تــو را تایید 
نمی کنند، از انجام کاری که آن را درســت انجام 

می دهی، دست برندار.
- نظم یعنی انجام کاری که باید انجام شود؛ حتی 

اگر دوست نداری آن کار را بکنی.
- کار کن، زمانی که دیگران در اســتراحت اند. یاد 
بگیر، وقتی دیگران در میهمانی به ســر می برند. 
پس انداز کــن، زمانی که دیگران حســابی خرج 
می کنند. زندگی کن، آن طــور که دیگران در رویا 

می بینند.

مهارت   زندگی

 سیره بزرگان

امر به معروف و نهی از منکر)2(
کسی که می خواهد امر به معروف کند نیازمند است به اینکه خود عالم به 
حال و حرام باشد و آنچه می گوید خود عکس آن را مرتکب نشود. قصدش 
نصیحت خلق باشــد و با گفتار خوش آنان را دعوت کند. آشنا به تفاوت و 
درجات مردم در فهم و تاثیرپذیری آنان باشــد، به مکر نفس و حیله های 

شیطانی بینا باشد و نیتش را در گفتن خالص برای خدا قرار بدهد.
بشر حافی: روزی حضرت کاظم )ع( از در خانه بشر حافی در بغداد 
می گذشت که صدای ساز و آواز و رقص را  از آن خانه شنید. ناگاه کنیزی که 
در دستش خاکروبه بود، از آن خانه بیرون آمد و آن را درکنار خانه ریخت. 
امام)ع( فرمود:  ای کنیز، صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ عرض کرد: آزاد 
است. فرمود: راست گفتی، اگر بنده بود از موالی خود می ترسید. کنیز چون 
برگشت، بشرحافی برسر سفره شراب بود، پرسید :  چرا دیر آمدی؟ کنیز 
جریان ماقات با امام )ع( را نقل کرد. بشر حافی با پای برهنه بیرون دوید و 
خدمت آن حضرت رسید و عذر خواست و اظهار شرمندگی نمود و از کارخود 

توبه کرد.
عذاب و تعجب فرشته: خداوند دوملــک را مامور کرد تا شهری را 
سرنگون کنند . چون به آنجا رسیدند مردی را دیدند که خدا را می خواند و 
تضرع می کند. یکی از آن دو فرشــته به دیگری گفت: این دعا کننده را 
نمی بینی؟ گفت: چرا، و لکن امرخداست باید اجرا شود. اولی گفت : نه، بگذار  
از خدا سوال کنم. و از حق مسئلت کرد که دراین شهر بنده ای ترا می خواند 
و تضرع می کند آیا عذاب را نازل کنیم؟ فرمود: فرمان مرا  اجرا کنید؛ آن مرد 
هیچ گاه برای امر مــن رنگش تغییر نکرده و از کارهای ناشایســت مردم 

خشمگین نشده است. 
یونس بن عبد الرحمان: وقتی امام کاظــم )ع( وفات یافت، در نزد 
وکیان حضرت اموالی بسیار بود و بعضی به خاطر طمع در مال آن حضرت، 
وفات ایشان را منکر شدند و مذهب وافقیه را تشکیل دادند. در نزد زیاد قندی 
هفتاد هزار و نزد علی بن ابی حمزه، ســی هزار اشــرفی بــود. یونس بن 
عبدالرحمان مردم را به امامت امام رضا )ع( می خواند و مذهب واقفی را باطل 
می دانست.  آنان برای او پیغام دادند: برای چه مردم را به امام رضا )ع( دعوت 
می نمایی؟  اگر مقصدت پول است، تو را از مال بی نیاز می کنیم. زیاد قندی 
و علی بن ابی حمزه ضامن شدند که ده هزار اشرافی به او بدهند تا ساکت شود 
و حرفی نزند.  یونس بن عبدالرحمان گفت: از امام باقر و صادق علیهما السام 
روایت کرده ایم که فرمودند: هرگاه بدعت درمیان مردم ظاهر شد، برپیشوای 
مردم الزم است که علم خود را ظاهر کند تا مردم را از منکرات بازدارد و اگر 
این عمل را نکند، خداوند نور ایمان را از او می گیرد. در هیچ حالی من جهاد 
در دین و امر خدا را ترک نمی کنم . پس از این صراحت گویی یونس، آن دو 

نفر ) زیاد و علی بن ابی حمزه ( با او دشمن شدند.

باغ 
کاغذی

رمان »وریا« اثر نویسنده جوان »سیده زهرا محمدی«، از سوی              
نشر »آرما« روانه بازار کتاب شده است. نویسنده این اثر در معرفی 
این کتاب چنین نوشته: » خوب که نگاه می کنم ماموریت من در 
این دنیا نوشتن قصه ها و داستان هاست؛ داستان هایی که قرار 
است از زاویه دیگری به این دنیا نگاه کند و دنیا را جور دیگری 
ببیند و به آدم ها یادآوری کند که دنیا آنقدر که پشــت سرش 
حرف است، بد نیست؛ فقط کافی است کمی به آن فرصت بدهیم 

تا روی زیبایش را هم نشانمان دهد.
کتاب وریا داستان دختر نوجوانی اســت که دلش می خواهد 

متفاوت باشــد، متفاوت ببیند، متفــاوت زندگی کند و حتی 
متفاوت  لبخند بزند؛ اما این متفاوت بودن به همین راحتی ها هم 
که خیالش را می کرد، نبود و کلی ماجراهای ریز و درشت برایش 
رقم می زند. ایده نوشتن وریا وقتی به سرم زد که فکر  کردم یک 
چیزی در این دنیا زیادی می لنگد؛ اول اینکه مردم سرزمینم به 
شکل عجیب و البته غم انگیزی کتاب نمی خواندند؛ دوم شبیه 
هم شدن آدم های دور و اطرافم بود. یک روز بلند شدم و دیدم 
همه آدم های دور و برم و حتــی آدم های توی خیابان و بانک و 

دانشگاه دارند شبیه هم می شوند.«

وریا

پنت هاوس های لوکس جهان که می توانید اجاره کنید!)2(

دانستنی ها

برای زیستن دلیل دیگری وجود دارد
چه دلیلی مهم تر از این می توانست برای زندگی 
کردن وجود داشته باشد؟! این قدر رفت و آمد و 
تقای مال آور در اطراف قایق های ماهیگیری 

به خاطر خرده ای نان و تکه ای ماهی...؟
این که نشد زندگی! برای زیستن دلیل دیگری 
وجود دارد! ما قادریم از بنــد جهالت برهیم و 
خود را در زمره مخلوقات باشــعور و بافضیلت 
قرار دهیم، ما می توانیم رها شــویم و پرواز را 

بیاموزیم!
 »جاناتان، مرغ دریایی«
ریچارد باخ

حرف حساب
پنت هاوس منظره کوهستان، ایسلند

ایسلند یکی از کشورهایی است که اخیرا به شدت مورد توجه 
گردشگران قرار گرفته است و مسافران با سفر به پایتخت این 
کشور برای تماشای بهترین منظره کوهستان، قطعا به سراغ 
این پنت هاوس خواهند رفت. پنت هاوس منظره کوهستان 

در مرکز شهر ریکیاویک قرار گرفته است.
 از یک ســمت پنت هاوس منظره ای به سوی کوهستان و 
از ســمتی دیگر منظره ای به خیابان اصلی فروشــگاه های 
شهر دارد. این پنت هاوس با ظرفیت ۱۰ نفر، امکانات بسیار 

کاملی دارد. 
پنت هاوس دو قصه، واشینگتن

این پنت هاوس شــیک در مرکز شهر »سیاتل« واشینگتن 
واقع شده است و با دو بالکن منظره ای به سوی خلیج الیوت 
و برج ســوزن فضایی دارد. این پنت هــاوس با ظرفیت ۱۰ 
نفر امکانات کاملی همچون دو اتاق خواب بزرگ، اســتخر، 
سالن بدن سازی، سونا، وای فای و ســه تلویزیون دارد. این 

پنت هاوس 3 خوابه، شبی 2 میلیون هزینه داشت.

پنت هاوس سنترو، ایتالیا
همانند شهر رم در ایتالیا، این پنت هاوس ترکیبی جذاب از 
معماری قدیمی در کنار تکنولــوژی مدرن را ارائه می کند. 
طراحی کاسیک سقف های زیرشیروانی، آشپزخانه هایی 
هنری و شیشــه هایی با حفاظ نرده، توازنــی زیبا از دنیای 
مدرن و قدیم را در کنار هم خلق کرده است. این پنت هاوس 
در مرکز شهر رم واقع شده و شامل خدمات هتل و صبحانه 
است. این پنت هاوس عاشقانه 3 خوابه بوده و شبی 3 میلیون 

هزینه خواهد داشت.
پنت هاوس آوری، استرالیا

این پنت هاوس شــیک و زیبا با معمــاری خیره کننده اش 
برای مسافرانی که به ملبورن در اســترالیا سفر می کنند، 
منظره ای بی نظیر از ارتفاع باال فراهم می کند. بالکن های این 
پنت هاوس در استرالیا نمایی از شهر را به شما نشان می دهند. 
نورپردازی داخل ساختمان و دیوارهای شیشه ای آن بخشی 
از معماری جذاب این پنت هاوس اســت. این پنت هاوس 

3خوابه شبی 3 میلیون هزینه خواهد داشت.
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