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 گوشت قرمز
 کاالی لوکس شد!
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مناسبت های قدیم 
 

در آینه مطبوعات

      جشن در ساحل زاینده رود

»چنــد روز اســت که حســب االشــاره
 
)ظل السلطان( صاحب منصبان سرکاری و عمال شهر، سراپرده ها 

و اسباب چراغان و کرجی های معموله هرساله را در کنار زاینده رود 

آماده کرده است، اردوی بسیار باشکوهی برپا کرده اند. کرجی ها را 

در رودخانه انداخته، هر روز عصر برای تماشا و گردش در رودخانه 

ازدحام زیاد می شود و سه شب تمام امتداد رودخانه را از دوطرف 

پل خواجو تا پل چوبی چراغان کرده اند و آتش بازی بسیار خوبی 

به عمل آمد. شــب دوم آتشــبازی، میرزا تقی خان حکیم باشی 

سرکاری، تمام صاحب منصبان خارجه و اعیان اصفهان را دعوت 

کرده، تشــریفات الزمه معمول داشته شــد. تعداد اشخاصی که 

برای صرف شام در میز دعوت شده بودند بیست نفر بود؛ چند نفر 

شاهزادگان عظام و خلیفه اعظم ارامنه ایران و هندوستان و سایر 

خلفا و پادریان مســیحی و صاحب منصبان انگلیسی و شرکای 

کمپانی و ... پس از صرف شام و تماشای آتشبازی به منازل خود 

معاودت کردند.«

)روزنامه فرهنگ، 10 جمادی االخر 1297 ه.ق(

      عزاداری های ماه صفر عصر قاجار

»چون)ظل السطان( همه ساله محض سالمتی)ناصرالدین شاه( 

گذشته از ایام عاشورا که پانزده شبانه روز اشتغال به تعزیه داری 

جناب خامس آل عبا... دارند، در عشــر ثالث شــهر صفرالمظفر 

هم ده شــب، علی التوالی در عمارت باغ کاج که محل ســکنای 

حضرت معظم له اســت، مجلس روضه خوانی منعقد و هر شب 

یکی از مجتهدین و یکصد نفر از طالب و ارباب استحقاق را دعوت 

می فرمودند، در این دهــه آخرماه صفر هم به قاعده مســتمره، 

آن مجلس منعقد و هر شــب یکی از معارف علما و مجتهدین و 

صد نفر از طالب به استحقاق در مجلس روضه خوانی حاضر و با 

حضور حضرت مســتطاب معظم الیه واال به استماع ذکر مصایب 

جناب اباعبدا... الحســین علیه السالم مشغول و حضار مجلس از 

ذاکر و مســتمع به دعای دوام عمر و دولت شاهنشــاهی...رطب 

اللسان گردیده و پس از فراغت از روضه همگی با حضور حضرت 

معظم الیه واال صرف شام نموده و هنگام رفتن به منازل و مساکن 

خود)ظل السطان( محض تکمیل دعاگویی آنها به وجود مسعود 

مبارک شاه... به دســت مبارک نفری یک تومان به آنها مرحمت 

می فرمودند که بیشتر مشعوف گردیده از دل و جان به دعای بقای 

عمر و دولت جاوید مدت قاهره اشتغال ورزند.«

)روزنامه فرهنگ، 7ربیع االول 1302 ه.ق(

      ماه رمضان در اصفهان قدیم

»به مناســبت حلول ماه مبارک صیام مغفرت فرجام، اهالی هر 

روزه در مساجد مشغول عبادات و طاعات و شنیدن مواعظ حسنه 

و تالوت کالم ا... مجید و ادعیه ماثوره ومواظبت دعای بقای دولت 

ابد آیت و ســالمتی ذات ملکوتی صفات همایونی می باشند و در 

مسجد شاه و مسجد جمعه ومسجد ســید و سایر مساجد حالیه 

اصفهان از اناث و ذکور، جماعات انبوه برای ادای صلوات مفروضه 

و استماع مسائل دینیه و اصغای احادیث نبویه حاضر گشته و از 

حســن مواظبت حکومت، بی آنکه به قدر ذره ای بی نظمی و یا 

خالف شرعی واقعی شود، عباد مسلمین روز و شب با کمال راحت 

و امنیت در طرق و شوارع ایاب و ذهاب دارند.«

)روزنامه فرهنگ،9 رمضان 1304ه.ش(

اگر رنج کوهنوردی را بر خود 

هموار کنید و پس از عبور از 

پیچ و خم کوه صفه به قله آن 

دست برسید، می توانید بر 

فراز این کوِه نشسته بر دامان تاریخ، بقایای قلعه ای 

باستانی را مشاهده کنید که شاهدژ نامیده می شود؛ 

البته در محل قرارگیری قلعه شاهدژ و ماهیت تاریخی 

آن تردیدهایی وجود دارد. برخــی آن را در منطقه 

لنجان اصفهان می داننــد و برخی هم، قله کوه صفه 

را به عنوان مکان تاریخی شــاهدژ معرفی می کنند. 

 
در هر حال، ویرانه های قلعه کوه صفه حرف های نگفته 

فراوانی دارد. از هزاره های باستانی اصفهان تا غوغای 

سلجوقیان و اسماعیلیه و عیش و آرامش صفوی.

      ایواِن اصفهان

»صفه« را به »ایوان« ترجمه می کنند. شاید توپوگرافی کوه 

تاریخی اصفهان علت این نام گذاری باشــد. شاید هم روایت 

کتاب سبع المثانی نوشته شــیخ نجیب الدین رضا تبریزی 

اصفهانی درست باشد که وجه تســمیه این کوه را به اقامت 

درویشــی به نام میرعلی صفه در غارهای کوه نســبت می 

دهد. احتماال نام چشمه درویش هم به همین اقامت عارفانه 

بازمی گردد. وجود حفره های طبیعی و دست ساز درکوه صفه 

که درواقع محل استخوان دان های)استودان( ایرانیان باستان و 

محل قرارگیری اجساد آنها بوده و قدمت حضور تاریخی در این 

کوه را تا دوره ساسانیان عقب می برد. بقایای شاهدژ در قله کوه 

هم بی ارتباط با دوره تاریخی ساسانی نیست، اما هرچه مربوط 

به این دوره است در پس پرده تاریخ از نظر پنهان مانده است. 

شاهدژ تنها در دوره سلجوقیان است که از پشت غبار تاریخ سر 

برمی کشد و روایت های زنده و جانداری از این برهه تاریخی به 

دست می دهد. از روزهایی پرهیاهو که فرقه اسماعیلیه تا بیخ 

گوش سالطین سلجوقی در اصفهان رخنه کرده اند و پایتخت 

این امپراتوری جهانی را هر لحظه مورد تهدید خود قرار می 

دهند. آن هم از یک پایگاه مهم بر فراز قله کوه صفه. 

     سنگر مخالفان

در دورانی که امپراتوری ســلجوقی قدرت خــود را در دنیا 

گسترش می داد و اقتدار داخلی خود را به همه تحمیل می کرد 

فرقه مذهبی اسماعیلیه به همت شخصی به نام حسن صباح 

وارد فاز سیاسی شــد و تحرکات خشونت آمیزی علیه سران 

حکومت سلجوقی در سراسر امپراتوری آغاز کرد. این تحرکات 

که اغلب به شیوه تروریســتی انجام می شد خیلی زود چنان 

وحشتی در دل ها ایجاد کرد که اسماعیلیه را تبدیل به دولتی 

در سایه کرد. حسن صباح در لباس یک معلم وارد قلعه ای در 

اطراف قزوین به نام الموت شد و کم کم حاکمیت آن را از دست 

حکمران سلجوقی قلعه بیرون آورد و الموت را بدل به پایگاه 

دولت در سایه اسماعیلیه کرد. درست شبیه کاری که معلمی 

به نام احمد بن عطاش در اصفهان با قلعه شاهدژ کرد. آشفتگی 

های پس از مرگ ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک برای 

اسماعیلیان فرصت مناسبی فراهم آورد تا بتوانند یکی از مهم 

ترین پایگاه های نظامی ســلجوقی بر فراز کوه صفه را بدون 

خون ریزی تصرف کنند. ابن عطاش در لباس معلمی وارد قلعه 

شد و خیلی زود توانست مورد اعتماد کوتوال قلعه واقع شود و 

کم کم با نفوذ یارانش قلعه سقوط کرد. احمد پسر عبدالملک 

بن عطاش خطاط برجسته و اسماعیلی مشهور عصر سلجوقی 

بوده است. فرزندش احمد اما مبارزه علیه دولت سلجوقی در 

اصفهان را وارد مرحله تازه ای می کند. راوندی می نویسد:»این 

احمد عبدالملک)ابن عطاش( خود را به معلمی ... جای کرد 

و هروقت به شهر آمدی... با آن دیالم)دیلمیان( خلوت ها می 

ساخت و دوســتی می نمود... همه دعوت قبول کردند. آنگاه 

او حاکم قلعه شد و جمله تبع گشــتند. بعد از آن بر در شهر 

به نزدیکی دشت گور دعوت خانه ســاخت و هر شب از شهر 

جماعتی بیامدندی و دعوت پذیرفتندی و تقریر کردندی تا هر 

قومی به محله خویش جمعی را برین دعوت راست نهادندی 

و پس به دعوت خانه آوردندی. تا سی هزار مرد دعوت قبول 

کردند و مسلمانان را دزدیدندی و هالک کردند...«. این گروه 

در میان سران دولت سلجوقی در اصفهان هم رخنه کرده بوده 

و نفوذی عجیب یافته بوده اند. دوران آشفتگی سلجوقی با به 

حکومت رسیدن محمد سلجوقی موقتا خاتمه می یابد و این 

پادشــاه جوان به فکر تصرف دژ اسماعیلیان در کوه صفه می 

افتد، اما شاهدژ بســیار صعب العبور بوده و فتح آن به راحتی 

میسر نمی شــود. کوه صفه برای مدتی طوالنی محاصره می 

شود تا سرانجام در سال 501 ه.ق شاه سلجوقی موفق به فتح 

خونین شــاهدژ می شــود. کتاب مجمل التواریخ و القصص 

شرح این فتح را نوشته اســت:»...و در این سال حصار دزکوه 

بود به اصفهان که باطنیان)اسماعیلیه( از مدت ها بازگرفته 

بودند تا بعد از این حادثه اول سنه احدی و خمسمائه بستدند 

و جمله ملحدان را بکشتند و مهتر ایشان عطاش را بکشتند و 

بیاویختند و بعد از آن سلطان، سعدالملک را با چند تن دیگر 

از خواجگان معروف سیاســت فرمود و بــدر اصفهان بر کنار 

زرینه رود همه را بیاویخت.« ظاهرا وزیر ســلطان سلجوقی، 

سعد الملک در فتنه ضد حکومت همدست باطنیان یا همان 

اسماعیلیان بوده است. ابن عطاش را بر چهارپایی نشانده و در 

اصفهان می گرداندند و مردم بر او لعنت می فرستادند. سرانجام 

او را در ساحل زاینده رود به دار می آویزند و فتنه اسماعیلیه 

موقتا در اصفهان خاموش می شود.

     قلعه خاموشان

به درستی نمی دانیم که قلعه شاهدژ چه زمانی روبه ویرانی 

رفته؛ البته به احتمال زیاد فتح قلعه به دست سلطان محمد 

سلجوقی همراه با ویرانی های بسیاری بوده است. در دوره های 

بعدی نیز حتما قلعه به مرور متروکه شــده و در اسارت باد و 

باران ویران شده است، اما از آنچه باقی مانده معلوم می شود 

که این قلعه روزگار پر شــکوهی داشــته است. استحکامات 

باقی مانده نشان می دهد که در واقع ما با یک شهرک نظامی 

 
روبه رو هســتیم. 6 دروازه و 20 برج نگهبانــی و همچنین 

دیوارهای حفاظتــی دور قلعه، به همــراه انبارهای تغذیه و 

حوض ها و آبگیرها و ســایر تاسیسات آبرســانی و حتی سد 

آبگیری قلعه در دره غربی صفه گویای وجود یک پایگاه عظیم 

نظامی بر فراز کوه است. اینطور که معلوم است، شاه نشین یا 

ارک مرکزی قلعه در شمال شرقی قله کوه واقع بوده و در سمت 

جنوب و شرق، سربازخانه ها قرار داشته و  در سمت غرب هم 

انبارها و تاسیسات قلعه برپا بوده است. دورتر، بقایای برج های 

نگهبانی، دروازه ها و دیواره های دفاعی هم به چشم می خورد. 

در دوره صفوی، آثار ساخت و سازهای شاه سلیمان در دامنه 

کوه با عنوان تخت سلیمان به چشم می خورد. می دانیم که 

شاه صفوی از کوه صفه به عنوان تفریحگاه استفاده می کرده 

است، اما به درستی معلوم نیست که وضعیت شاهدژ در این 

دوره چگونه بوده است. 

آنچه به خوبی مشخص اســت وضعیت ناگوار امروزی قلعه 

است. قلعه ای باســتانی که مورد هجوم ســازه های مدرن 

یک تله کابین قرار گرفته. حریــم تاریخی قلعه مورد هجوم 

واقع شــده و نهصد ســال پس از دوران رونق و شــکوهش، 

امــروز پیکــره باســتانی اش بــه مــرور در حــال ویران 

شده است.   

»شاهدژ« قلعه اسرارآمیز کوه صفه

باقی مانده قلعه شاهدژ بر فراز کوه صفه پس از نهصد سال، ناگفته های بسیاری دارد

در عکسی که از پل خواجوی عصر قاجار دیده می شود عمارتی بر فراز پل به چشم می خورد که به عمارت بیگلربیگی معروف 

بوده و ظاهرا در عصر قاجار ساخته شده و در دوره ظل السطان خراب شده است. در سمت جنوبی پل هم سازه هایی به چشم 

می خورد که در همان دوره قاجار هم نیمه ویرانه بوده و احتماال بخشی از بدنه باغ های مجموعه سعادت آباد بوده است. 

عصر قاجار با پادشاهان رنگارنگش عصر عقب ماندگی و انحطاط در زمینه های مختلف بود، اما گاهی در این چند 

صد سال تاریکی کورسوی امیدی هم طلوع می کرد که به خاطر استبداد و بی تدبیری همین شاهان به خاموشی 

می گرایید. یکی از این اندک انوار امید بخش طی دوران طوالنی مدت همراه با ظلمت قاجاریه، میرزا تقی خان 

معروف به امیر کبیر بود. وی یکی از کســانی بود که تمام سعی خود را کرد تا جامعه ایران از عقب ماندگی رها 

شود و یکی از اقدامات او تاسیس مدرسه دارالفنون بود. دارالفنون تاسیس شد تا فرزندان اجتماع به تعلیم علوم 

جدید که باعث پیشرفت بسیاری کشورها شده بود، بپردازند. یکی از این علوم طب بود.  از اولین فارغ التحصیالن 

دارالفنون در رشته طب، یک اصفهانی بود که بعدا به اصفهان بازگشت تا خدمت خود را در این شهر ادامه دهد. او 

میرزا موسی خان طبیب بود که حافظ الصحه اصفهان شد. از سال  1294 ه.ق از اطبای معروف و حافظ الصحه 

اصفهان بوده است. پیش از این طب در ایران کامال سنتی بود. در طب سنتی طبق گفته سرجان ملکم: » جمیع 

امراض و معالجات را راجع به چهار اصل می کنند: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. قانون کلی این است که 

مرض را معالجه به ضد کنند.« اما رفته رفته و پس از ســال 1294 ه.ق علم پزشکی در ایران پیشرفت کرده تا 

اینکه در نهایت در سال 1325 ه.ش آموزشگاه عالی بهداری تاسیس و در سال 1329 ه.ش نیز این پیشرفت ها 

منجر به تاسیس دانشکده پزشکی در اصفهان شد. از جمله اولین روزنامه هایی هم که به مسائل پزشکی یا طب 

جدید در آن روزگار می پرداختند روزنامه ایران بود که در شماره 1 خود در 11 محرم سال 1288 ستونی تحت 

عنوان مسائل علمیه در آن باز شد و اولین مطلب آن در رابطه با گردش خون در بدن انسان بود. در مقدمه این 

ستون در شماره اول آن این گونه بیان شده بود: » از آن راهی که تاکنون بسیاری از مسائل علمیه برای بعضی از 

دانشمندان پوشیده بود و همواره بر عقاید سست متقدمین باقی بودند، الزم شد که برای تربیت ملت و استحضار 

اهل فضل از علوم شریفه مجهول القدر، پیوسته مسائل مختلف بدیعه نوشته شده...« میرزا موسی خان سه فرزند 

پسر داشت که از اشخاص معروف اصفهان در آن دوره بودند و هرسه از اثر گذاران عهد مشروطیت در اصفهان 

بوده اند. فرزندان او دکتر مسیح خان حافظ الصحه و دکتر عیسی خان و دکتر نورا... دانشور علوی که نویسنده 

کتاب زیبای تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری هم هست، می باشند. سرانجام 

میرزا موسی خان طبیب در سال 1304 ه.ق دار فانی را وداع گفته و در نزدیکی تکیه ملک در قبرستان تخت 

فوالد به خاک سپرده شد.

نخستین فارغ التحصیل دارالفنون

عکس روز

چهارسوق

اینجا زمین سخن می گوید...

در  کـه  نـد  بدا کسـی  کمتـر  شـاید 

نزدیکـی تکیـه ملـک در قبرسـتان تخـت 

فـوالد اصفهـان کسـی بـه خـاک سـپرده شـده کـه جـزو اولین 

فارغ التحصیـالن دوره پزشـکی بـه سـبک جدیـد از مدرسـه 

دارالفنـون اسـت. میـرزا موسـی خـان طبیب کـه حافـظ الصحه 

اصفهان در دوران ناصرالدین شـاه بوده در آن محل مدفون شـده 

اسـت. تکیـه ملـک یکـی از بـزرگ تریـن و معروف تریـن تکایای 

لسـان االرض در تخـت فوالد اسـت. حـاج محمـد ابراهیـم ملک 

التجـار اصفهانـی کـه از تاجـران محتـرم اصفهـان بـوده پـس از 

درگذشـت مـال محمد کاشـانی در سـمت جنـوب لسـان االرض 

تکیـه ملـک را بنیان گذاشـت. مـال محسـن از اسـاتید فلسـفه و 

علوم عقلی بود. لسـان االرض در شـمال شـرقی تخت فوالد واقع 

شـده اسـت و محلی اسـت که طبق روایتی از گذشـته هـای دور، 

در آن محـل زمیـن در مقابـل امام حسـن )ع( کـه در سـفری به 

اصفهان آمده بـود زبان گشـوده تا 250 تـن از دشـمنانش که در 

محل آب 250 کمین کرده بودند تا وی را به شـهادت برسـانند را 

رسـوا کند. حافظ ابونعیم اصفهانـی در کتاب ذکر اخبـار اصفهان 

از صحابـه پیامبـر )ص( ذکـر می کند که بـه اصفهان آمـده بودند 

کـه از جملـه آنهـا امـام حسـن )ع( بوده اسـت کـه قصد سـفر به 

گـرگان را داشـته انـد. وی مـی نویسـد: » ... در حال عبـور جهت 

جنـگ جرجـان داخـل اصفهـان شـد...« از آن زمان کـه عقب تر 

برویم یعنی در بیسـت قـرن قبـل آرامگاه یکـی از پیامبـران بنی 

اسـرائیل به نـام حضـرت یوشـع )ع( هـم در ایـن مـکان و در زیر 

بقعه ای قرار داشـت که اکنـون اثـری از آن بقعه نیسـت و قبر در 

هـوای آزاد در کنار سـایر قبور قـرار دارد. ایـن قدیمـی ترین قبر 

این محـل اسـت. بـزرگان دیگری هـم در ایـن زمین مقـدس در 

کنـار یکدیگـر و در زمان هـای متفاوت به خاک سـپرده شـده اند. 

استاد جالل الدین همایی، اسـتاد دانشـگاه تهران و یکی از مفاخر 

علمی و ادبـی و تاریخی در این خاک خفته اسـت. حـاج آقا رحیم 

ارباب، عالـم زاهـد و حکیـم اصفهانـی و متخصص در فقـه و ادب 

و فلسـفه. حکیم باشـی شـاه سـلطان حسـین صفـوی بـا عنوان 

طبیـب اصفهانی کـه در حمله افغان ها کشـته شـد نیـز در اینجا 

مدفون اسـت؛ البته بزرگان دیگری هم در اینجا مدفون هسـتند. 

لسـان االرض دارای یک مسـجد قدیمی و یـک آب انبـار هم بوده 

که از مسـجد به آب انبار راه داشـته اسـت ولـی اکنـون تغییراتی 

کرده اسـت. در لسـان االرض این مسـجد قدیمی و چنـد عمارت 

مخروبـه به همـراه بقعه یوشـع نبـی که اکنـون هیچکـدام وجود 

ندارنـد، همگـی نشـانه ای بـر قدمت این سـرزمین اسـت.

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

محاصره و قحطی اصفهان

»کروسینسکی« کشیش لهستانی که در روزهای محاصره اصفهان 

در عصر صفوی از پیشــوایان مذهبی جلفا بوده تصویر هولناکی از 

روزهای محاصره به دست می دهد:»...با گذشت ســه ماه از محاصره اصفهان، در 

بازار چهارسوق نان و گوشت و مأکوالت قدری یافت می شد ولی بعد از آن گوشت 

خر و استر فروخته می شد و قیمت زردك به 12 تومان رســیده بود و خر را به 50 

تومان می خریدند. بعد از آن، آن هم پیدا نشــد، بنای خوردن سگ و گربه نهادند. 

روزی از خانه ایلچی فرانســه بیرون آمدم، در پیش خانه او زنی را دیدم که گربه 

را گرفته و می خواســت ذبح کند و گربه به او آویخته، دســتش را زخم کرده بود 

و فریاد می کشــید، من به زن کمك کردم تا گربه را ذبح کنــد...«. وضعیت ناگوار 

مردم در روزهای محاصره از این هم بدتر می شــود تا آنجــا که برای زنده ماندن، 

اهالی اصفهان اقدام به خوردن گوشــت انســان می کنند»در عــرض چهار ماه 

مردم بنای خوردن گوشت انســان کرده، پنج نفر قصاب به این امر مشغول بودند 

... و مرده تــازه را دیدم که در بازار ران های مرده را بریده، می خوردند...«. شــهر 

اصفهان در اثر این قحطی خونبار، تبدیل به گورســتان اجساد می شود:»...مردم 

در کوچه ها و گذرها افتاده، جان شــیرین می دادند....شهرستان از الشه ایشان 

پر شــد...«.محاصره اصفهان و در پی آن وقوع قحطی بزرگ، باعث سقوط صفویه

 
 می شود.  
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قرائتخانه

هیچ آداب و ترتیبی مجوی...!

»ایرانیان باادب ترین افراد مشــرق زمین و 

نرمخوترین و خوش خلق ترین مردم جهانند 

و تربیت یافتگان ایراني اهلیت و ســزاواري 

دارند که بــا مودب ترین افراد اروپایي برابــري کنند. آنان بیش 

از اندازه گشــاده رو، آرام، مالیم، متین، موقر، باشکوه و نوازشگر 

هســتند. هنگام ورود یا خروج از محلي براي مقدم بودن به هم 

تعارف مي کنند. در موارد دیگر نیز تعــارف را از یاد نمي برند، اما 

آن که حق تقدم با اوســت زیاد درنگ نمي کند. از آداب و رسوم 

ما اروپاییان دو چیز در نظرشان عجیب و شگفت انگیز مي نماید. 

نخست این که ما براي تقدم خود هنگام درآمدن به جایي چندان 

درنگ و تعــارف نمي کنیم؛ دو دیگر اینکه هنــگام اداي احترام 

کالهمان را از ســرمان برمي داریم و ایــن کار در نظر آنان نوعي 

بي ادبي و بي احترامي به شمار مي رود  و فقط ممکن است درباره 

افراد مادون یا بستگان و خویشاوندان انجام بگیرد. رسم ایرانیان 

بر این است که در همه عیدها و سوگواري ها با آداب تمام به دیدار 

هم مي روند. بزرگان توقع دارند هر زمان برایشان مصیبتي وارد 

مي شود کوچک تران به منظور تسلیت گفتن و دلداري دادن، از 

آنان دیدن کنند؛ همچنین در اعیاد به دیدارشان بروند و مبارکباد 

و تهنیت بگویند. از آن پس بزرگان به بازدید کوچکان مي روند.

منسوبان دربار صبح و بعدازظهر به دولتسراي وزیران مي روند تا 

هنگامي که آنان به دربار مي روند همراه ایشان باشند. در چنین 

موارد این افراد را در تاالر بزرگي جا مي دهند؛ براي آنان چاي و 

قلیان مي آورند و به انتظار مي نشینند تا وزیر از اندرون به درآید. 

همین که وارد تاالر مي شود حاضران به نشــان احترام از جاي 

خود برمي خیزند و بي حرکت برپا مي ایستند. آن گاه وزیر اندکي 

ســر خود را پایین مي آورد و بدین عالمت نسبت به همگان ابراز 

عطوفت و عنایت مي کند. حاضران نیز هر یک به نوبت خود هرچه 

بیشتر و بهتر از تفقد وزیر، سپاســگزاري مي کنند. وقتي کسي 

به بازدید شــخصیت بزرگي که در تاالر خانه اش آماده پذیرایي 

نشسته مي رود رســم براین اســت که آرام و بي صدا وارد اتاق 

مي شود، در اولین جاي خالي برپا مي ایستد، پاهایش را کنار هم 

جفت مي کند، دست به سینه مي ایستد، سرش را اندکي پایین 

مي گیرد، نگاهش را مترصد اجازه نشســتن مي کند و همین که 

با اشاره دست و سر چنین اجازه اي به او داده شد، مي نشیند؛ اما 

اگر بزرگ تري به دیدن کسي رفت صاحب خانه به محض دیدن 

وي از جا برمي خیزد، به سوي وي پیش مي رود و چنین مي نماید 

که به پیشوازش روان شده اســت. در موقع ورود افراد هم مقام 

صاحب خانه نیم بلند مي شــود و اگر مادوني درخور احترام بر او 

وارد شود فقط از جاي خود مي جنبد و چنان مي نماید که قصد 

برخاستن داشته اســت.حاضران در مجلس هنگام ورود کسي 

به تاالر نباید از جاي خود برخیزند مگــر آن که صاحب خانه به 

احترام وي از جا بلند شود یا ســبب خاصي برخاستن ایشان را 

ایجاب کند. 

زاینده رود
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»شاهدژ« قلعه اسرارآمیز کوه صفه
 باقی مانده قلعه شاهدژ بر فراز کوه صفه پس از نهصد سال 

ناگفته های بسیاری دارد

اینجا زمین سخن می گوید...

نخستین فارغ التحصیل دارالفنون

رییس اتاق تعاون استان اصفهان:

3
اصفهان، برای سرمایه گذاری 

در بخش مسکن مناسب است

عیسی بهمنی حیدر آبادی - شهردار شاهین شهر

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 4464 / ش مورخ 95/12/22 شورای محترم 

اسالمی شهر در نظر دارد تعداد هجده دستگاه خودرو سواری جهت سرویس دهی امور 

جاری شهرداری را به مدت یک سال و با قیمت پایه هر ساعت 65,000  )شصت و پنج هزار ( 

ریال بصورت استیجاری بکار گیرد.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری 

به واحد حسابداری شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روزسه  

شنبه مورخ 96/08/23 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه عمومی ) نوبت دوم(

روزنامه زاینده رود

روزنامه زاینده رود

بدینوسیله حضور شما در سمت استاندار استان شهیدپرور و پرافتخار اصفهان را به فال نیک گرفته و رجاء 
واثق داریم که به عنوان خادمي صدیق و دلســوز با کوله باری از تجربه، نوید بخش نشاط و تحرك بیش از 
پیش بوده و از خداوند منان برایتان توفیق خدمتگزاری به مردم شریف و شهیدپرور اصفهان را خواستاریم . 
آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده جنابعالی شاهد موفقیت و پیشرفت های روزافزون و حل مشکالت استان 

در دیار بزرگمردانی چون»خرازی« ها و »همت«ها و »ردانی«ها باشیم. 

جناب آقای دکتر محسن مهرعلیزاده

 انتصاب شایسته شما به عنوان مدیرکل ارشاد استان که نشان ازتعهد، تخصص وتجربه شما دارد را صمیمانه 
تبریک گفته و امیدواریم با عنایت به لطف خداوند متعال و تجربه گرانقدر حضرتعالی در عرصه های گوناگون، 

در راه اعتالی فرهنگ استان و خدمت به مردم شریف اصفهان پیروز و سربلند باشید.

جناب آقای حجت االسالم محمدعلی انصاری

کشف زمین خواری 11 میلیاردی 
و دستگیری 15 نفر در اصفهان

8

 عملیات ایجاد پیست تارتان
 به زودی آغاز می شود

10

محدودیت های ترافیکی 
راهپیمایی ۱3 آبان در اصفهان 

اعالم شد
8

                          مهدی زرگر/ زاینده رود

5

  X  به جای آیفون
یکی از این گوشی ها

 را بخرید
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سپاه

جانشین فرمانده سپاه قدس گفت: آمریکایی ها همواره 
با به راه انداختن ســناریوهای مختلف، سعی در حذف 
جمهوری اسالمی کرده اند، اما ملت ایران با فرهنگ ایثار 
و شهادت در مقابلشان ایستادند و این فرهنگ را به سایر 
کشورهای منطقه نیز صادر و ثابت کردند که جمهوری 
اسالمی ایران، متوقف شدنی نیست.ســردار اسماعیل 
قاآنی اظهار کرد: قبل از پیروزی انقالب اســالمی، دنیا 
تحت سیطره زورگویانی چون آمریکا اداره می شد. در این 
عرصه هر نفسی که برای مقاومت کشیده می شد توسط 
آمریکایی ها در نطفه خفه می شــد که پــس از پیروزی 
انقالب اسالمی این سد خفقان شکســته شد.جانشین 
فرمانده ســپاه قدس گفت: القاعده، داعش و ... ساخته 
آمریکا بودند. آمریکاهایی ۱۵۰ هزار نظامی را با تجهیزات 
مختلف راهی افغانستان کردند. شش هزار میلیارد دالر 
هزینه جنگی آمریکا طــی دو جنگ در خاورمیانه صرف 
شد که هدفشان ایران بود.این مسئول افزود: نگاه به سر و 
صدایی که آمریکا به خصوص ترامپ در دنیا راه انداخته 
نکنید، گذشــت زمانی که آمریکا در دنیا تعیین کننده 
قدرت بود، به فرموده مقام معظم رهبری »زمان زدن و در 

رفتن دیگر گذشته است.« 

نماینده همدان در مجلس گفت: اگــر ما فکر می کنیم 
اتحادیه اروپــا در موضوع برجام بین مــا و آمریکا، ما را 

انتخاب کند، خیلی خوش خیالی است.
حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این سوال که رویکرد 
دستگاه دیپلماسی در مذاکرات برجام را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ گفت: تنها سالحی که ما داریم و می توانیم به 
واسطه آن آمریکا را ســر جای خود قرار دهیم این است 

که غنی سازی را به سرعت ۷۰  برسانیم.
این عضو کمیســیون برنامه و بودجه تصریح کرد: این 
بحث که در رســانه ها مطرح می شود که ترامپ دیوانه 
است و مشکل دارد را قبول ندارم؛ بلکه »هنرپیشه جدید 
فیلم آمریکا« این ویژگی هــا را دارد یعنی هیئت های 
تصمیم گیرنده و کارگردان، امروز این نقش را به ترامپ 
دادند که چنین رفتار کند و قصد تطهیر هیئت حاکمه 
را دارند تا بگویند آدم دیوانه ای آمده و ما کاری هم نمی 
توانیم انجام دهیم در صورتی که این حرف برای ما قابل 

قبول نیست.
 نکتــه دیگــر اینکــه آنچــه ترامــپ روی آن رژه 
 مــی رود بــا تکیه بــر دیکتــه ای اســت کــه اوباما

 نوشته است. 

جانشین فرمانده سپاه قدس: 

 به سر و صدای ترامپ
 توجه  نکنید

نماینده همدان در مجلس: 

ترامپ، دیوانه نیست، هنرپیشه 
جدید است!

آیت ا...فاضل لنکرانی: 

برخی تریبون مداحی را با 
سخنرانی اشتباه می گیرند

آیت ا... محمدجــواد فاضل لنکرانــی در جمع وعاظ 
و مداحان قم با ابراز تاســف از اینکه متاســفانه برخی 
مداحان، تریبون مداحی را با تریبون وعظ و سخنرانی 
اشــتباه می گیرند، بر لزوم بیان هرچه بهتر و عمیق تر 
مطالب از سوی وعاظ و خطیبان برای عموم مخاطبان 

تاکید کرد.
وی با اشــاره به اینکه وعــاظ، ســخنرانان و مداحان 
اهل بیت)ع( نقش بســیار پررنگی در تبیین و ترویج 
معارف و شــعائر اهل بیت)ع( دارند، گفت: به خصوص 
در شهر مقدس قم که اعتبار و اهمیت ویژه ای نسبت 
به دیگر شــهرها دارد باید از ظرفیــت عظیم وعاظ، 
خطیبان، مداحان، مرثیه ســرایان و سخنرانان نهایت 
 اســتفاده را در جهت نشــر معارف ائمــه اطهار)ع(

 کرد.
رییس مرکز فقهــی ائمه اطهار علیهم الســالم افزود: 
محرم و صفر هر ســاله دارای پیــام و حرف جدیدی 
بــرای محبان و شــیفتگان امام حســین)ع( اســت 
و البته مــا بایــد بدانیم که چقــدر پیونــد و ارتباط 
با این نهضت و دســتگاه داریم تا بتوانیم بیشــترین 
 بهره برداری را از این دستگاه بزرگ تربیتی و معرفتی

 داشته باشیم.

استاندار اسبق یزد:

 امام)ره( اجازه ندادند نام مدرسه 
زرتشتیان اردکان عوض شود

بیطرف، استاندار اســبق یزد خاطره ای از امام خمینی )ره( نقل 
کرد که به دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسالمی در مورد حقوق 

زرتشتیان اشاره دارد.
به گزارش جماران؛ حبیب ا... بیطرف، اســتاندار اســبق یزد در 
همایش» یزد میراث جهانی« گفت: »اوایل ســال ۶۷ ، در دفتر 
استانداری نشســته بودم. دفتردار آمد و گفت که حاج احمد آقا 
با شــما کار دارند. تعجب کردم که حاج احمدآقا با استاندار یزد 

چه کار دارند!
گوشی را گرفتم ایشــان گفتند که حضرت امام)ره( در روزنامه 
جمهوری اســالمی به خبری برخورده اند. نماینده زرتشتیان در 
مجلس شورای اسالمی اعتراض کرده به تغییر نام مدرسه وقف 
شده زرتشتیان به نام مدرسه شاهد اردکان؛ ایشان گفتند بگویید 

همین امروز تابلو را بردارند و تابلوی قبلی را نصب کنند.
من به عنوان استاندار خبر نداشــتم که چنین اتفاقی در اردکان 
افتاده که تابلوی مدرسه زرتشتیان اردکان را کنده اند و به جای 
آن تابلوی شــاهد اردکان نصب کرده اند. ماجرا را پیگیر شدم و 

دستور امام)ره( اجرا شد.«

ترامپ خواستار میانجیگری فرانسه 
بین آمریکا و ایران شد

روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه دولت ترامپ می گوید 
تنها ساعاتی پس از سخنرانی شدیداللحن رییس جمهور آمریکا 
علیه ایران در ســازمان ملل، حســن روحانی درخواست ترامپ 
برای مذاکره مستقیم را رد کرده است. این رسانه به نقل از منابع 
خبری خود می افزاید که این درخواســت را »رکس تیلرسون« 
وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ ۱9 ســپتامبر )28 شهریور( و 
تنها چند ساعت پس از سخنرانی ترامپ علیه ایران مطرح کرده 
بود.  یک منبع آگاه دیگر به این رسانه گفت که ترامپ شب قبل 
از آن هم در یک دیدار دوجانبه با رییس جمهوری فرانسه، ایده 
میانجیگری پاریس میان تهران و واشــنگتن را مطرح کرده بود. 
منبع مورد استناد واشنگتن پســت می گوید، ترامپ به ماکرون 
گفت: شــماها روابط خوبی با ایران دارید. آیــا می توانید از این 
روابطتان اســتفاده کنید و از ایرانی ها بپرســید در صورتی که 
آمریکایی ها آماده گفت وگو باشــند، آنها هم تمایلی به این کار 

دارند؟!

پوتین و ماکرون تاکید کردند:

  بازنگری در برجام 
»غیرقابل پذیرش« است

رؤسای جمهور روســیه و فرانســه در گفت وگوی تلفنی تاکید 
کردند که بازنگری در توافقنامه هسته ای با ایران )برجام( غیرقابل 
پذیرش است. به گزارش ایسنا؛ شبکه تلویزیونی روسیا الیوم  به 
نقل از کرملین اعالم کرد: والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه 
و امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در تماس تلفنی درباره 
نتایج گفت وگوهای بین المللی درباره سوریه در آستانه گفت وگو 
کردند.دو طرف در این گفت وگوی تلفنی تاکید کردند بازنگری 

در توافقنامه هسته ای با ایران)برجام( غیرقابل پذیرش است.

معاون شهردار تهران: 

 استخدام ها در شهرداری 
بیش از حد نیاز بود

معاون توســعه منابع انسانی شــهرداری تهران گفت: متاسفانه 
اســتخدام ها بیش از حد نیاز بود و یک باره حــدود 8۳۰۰ نفر 
به بدنه شهرداری تزریق شد که مشــکالت زیادی ایجاد کرد. از 
جمله آنها می توان به بیــکاری و نبود امکانات برای تخصیص به 
این افراد اشاره کرد. ابراهیم شیخ در پاسخ به این پرسش که آیا 
با توجه به بدنه فربه نیروی انسانی در شهرداری، برنامه ای برای 
کوچک سازی شــهرداری خواهید داشت، به ایسنا گفت: یکی از 
مهم ترین استراتژی های ما از بدو ورود ،ساماندهی نیروی انسانی 
است.وی افزود: مفهوم ســاماندهی فراتر از کوچک سازی است. 
ارتقای سطح بهره وری، هدف اصلی ســاماندهی نیروی انسانی 
اســت و برای تحقق این امر بایــد کارآفرینی کنیم و ســاختار 
ســازمان را بهبود دهیم، فرآیندها را اصالح و نیروی انســانی را 

توانمند کنیم.

گزارش روزنامه صهیونیستی درباره 
بازدید از سایت های نظامی ایران

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: روزنامه صهیونیستی جروزالم پست 
در گزارشی به بیان واکنش ها و اظهارنظرهای مقامات روس درباره 
دسترســی برای بازدید از ســایت های نظامی پرداخته است.در 
گزارش این روزنامه صهیونیستی به قلم مایکل ویلنر آمده است: 
به گفته یک مقام روس، توافق نامه هســته  ای اجازه دسترسی به 
مراکز نظامی ایران را نمی دهد.سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه در گفت وگو با خبرنگاران در سوچی گفت، دولتش 
در ارتباط با موضوع دسترســی آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
سایت های نظامی -که مایه نگرانی دولت ترامپ است- از موضع 

ایران حمایت می کند.

حضور دختر ترامپ در اجالس 
جهانی زنان -ژاپن

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

العبادی: 

حشدالشعبی حق نامزدی 
در انتخابات را ندارد

نخســت وزیر عراق اعالم کــرد که کســانی که 
می خواهند در الحشد الشــعبی باقی بمانند، حق 

ندارند در انتخابات پارلمانی کاندیدا شوند.
»حیدر العبادی« نخست وزیر عراق طی سخنانی 
اعالم کرد که تروریسم در االنبار نابود می شود و به 
زودی آزادسازی همه اراضی این کشور اعالم خواهد 
شد.به گزارش السومریه نیوز؛ وی تاکید کرد کسانی 
که قصد ماندن در نهاد امنیتی الحشــد الشعبی را 
دارند، حق ندارند در انتخابات نامزد شوند.العبادی 
تصریح کرد: نتایج انتخابات آینده ســاعتی پس از 

پایان رای گیری اعالم خواهد شد.

عامل حمله به مردم در نیویورک:

 احساس خوبی دارم! 
مهاجم 29 ساله که سه شــنبه در نیویورک حمله 
تروریستی برای داعش انجام داد، در جریان اولین 
جلسه دادگاه خود نه تنها ابراز پشیمانی نکرد بلکه 
گفت قصد داشت تعداد بیشــتری را بکشد.سیف 
ا... ســایپوف در دادگاه در حالی که روی صندلی 
چرخدار نشســته بود، گفت به خاطــر این حمله 
احساس خوبی دارد. در این حمله دست کم 8 نفر 
کشته شدند. پنج نفر از قربانیان فارغ التحصیالن 
یک دانشــگاه آرژانتینی بودند که سی سال بعد از 

فارغ التحصیلی در نیویورک جمع شده بودند.

رقص جنجالی مفتی مشهور 
سعودی، دردسرساز شد

ویدئویی منتشرشــده از رقص علی المالکی یک 
واعظ سرشناس سعودی، کاربران را به اظهار نظر 
در این باره واداشت و هرکدام درباره او نظری ارائه 
 دادند. این واعظ مشــهور که به صــدور فتواهای 
بی پایه و اساس و مال اندوزی شهرت دارد چندی 
پیش دختران را مایه ننگ اعالم کرد و هنگامی که 
با سیل عظیمی از مخالفت ها و واکنش ها مواجه 
شد سعی کرد به طریقی روی فتوای خود سرپوش 
بگذارد. این واعظ خبرساز با شرکت در یک رقص 
دســته جمعی، جنجالی دوباره در شــبکه های 

اجتماعی به پا کرده است. 

در سال هایی که روســیه می بایســت نیروگاه هسته ای 
بوشهر را تحویل می داد، ایران به اجبار پشت درهای بسته 
روسیه قرار می گرفت و اهرم فشار مناسبی برای تحصیل 
منافع خود در رابطه با روســیه نداشت. این شکنندگی در 
سال های تحریم نیز مشاهده شد. روسیه در این سال ها به 
بهانه تحریم ها از تحویل سامانه اس سیصد به ایران طفره 

رفت و حتی تنش هایی در این باره شکل گرفت. 
دلیل این موضــوع را جز گرفتــن امتیازهــا و لقمه های 
درشــت تر از آمریکا نمی تــوان در چیــز دیگری خالصه 
کرد. روسیه می توانست با در دســت داشتن اهرم ایران، 
امتیازهایی از آمریکا بگیرد و روابط خود با ایران را به شکل 

دست و پا شکسته ای پیش ببرد. 

مرحله جدید روابط ایران و روسیه
اما تحوالت جدیــد منطقــه ای و بین المللی دســت در 
 دست هم داد تا روابط ایران و روســیه از حالت شکننده و

 بی اعتمادی به فضای جدیدی برســد و روند جدیدی را 
تجربه کند. تحوالت ســوریه مهم ترین تحول بود. روسیه 

بعد از باخــت در ماجرای لیبی بســیار زود خود را جمع و 
جور و عزمش را جزم کرد که در ســوریه امتیاز از دســت 
ندهد. سوریه برای روسیه نقطه حیاتی و البته تنها معادله 
باقی مانده برای ماندن در خط مســابقه بود. اگر روســیه، 
ســوریه را هم واگذار می کرد عمال از دور رقابت با قدرت 
اول جهانی و رقیب دیرینه خود حذف می شد و حتی بعد 
از آن احتمال داشــت در معادالت دیگــر از جمله بحران 
اوکراین و چالش های دیگر مجبور به مذاکره و دادن امتیاز 
باشــد و موضع قدرت خود را از دســت دهد.این موضوع 
باعث شد روسیه و ایران نگرانی ها و منافع حیاتی یکسانی 
داشته باشــند و خود را در کنار هم ببینند. همکاری ها و 
اشتراکات منافع در سوریه از سطح سیاسی و لفظی خیلی 
زود به همکاری ها و رفت و آمدهای نظامی و اســتراتژیک 
تبدیل شــد. همین روند باعث شــد پس از پیروزی های 
دولت مرکزی ســوریه در صحنه میدانی، ابتکار مذاکرات 
آستانه برای آینده سوریه با محوریت روسیه، ایران و ترکیه 
 شــکل گیرد که تا به حال ادامه دارد و یکی از محور های
 گفت و گوی روحانی و پوتین که برای نشســت سه جانبه 

ایران، روسیه و آذربایجان  به تهران آمده بود، شکل می داد.

نشست سه جانبه تهران
نشست سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان با حضور پوتین 
و علی اف در تهران روز چهارشــنبه برگزار شد. اولین دور 
این مذاکرات در آذربایجان و با ابتکار باکو و استقبال ایران 
و روسیه شکل گرفت. ادامه آن روند و شکل گیری نشست 
دوم در تهران بــرای پیگیری توافقــات و گفت و گوهای 
گذشته نشان از عزم جدی سه کشور برای ایجاد مناسبات 
مشخص و مشترک در راســتای منافع مشترک منطقه ای 
دارد. هر چند محتوی اصلی نشست و گفت و گوها مسائل 
اقتصادی و پیگیری کریدور شــمال جنوب اســت، اما بر 
کسی پوشیده نیست که نزدیکی مواضع مشترک سیاسی و 
امنیتی باعث این روند شده است و همکاری های اقتصادی 

می تواند بر استحکام این مواضع کمک کند.
دیدار دو رییس جمهور روسیه و آذربایجان با رهبر انقالب 
و گفت و گوهای مهم سه جانبه بر اهمیت حضور دو رییس 
جمهور در تهران می افزاید و به نظر می رســد برنامه های 
مشخصی برای پیشبرد توافقات صورت گرفته انجام پذیرفته 
است.در مورد ســفر پوتین به تهران نکته مهمي که وجود 
دارد این است که این سفر چارچوب تعریف شده و مشخصي 
دارد. این سفر در چارچوب همکاري هاي سه جانبه تهران، 
مسکو و باکو است. برنامه ویژه اي در چارچوب همکاري هایي 
که ماهیــت اقتصــادي دارنــد، وجــود دارد. موضوع این 
گفت وگوهاي ســه جانبه به خصوص در رابطه با ترانزیت و 
تحکیم تجارت و گسترش روابط روســیه و ایران از طریق 
جمهوري آذربایجان و تقویت کریدور شمال به جنوب است. 
چیزي که در مباحث میان رهبران سه کشور مطرح شد در 
این قالب است، هر چند قرار نیست موضوعات دو جانبه تهران 
و مسکو و مسائل منطقه اي مربوط به دو کشور مورد بررسي 
قرار بگیرد، اما بدون شک موضوع سوریه و همچنین مناقشه 
قره باغ و یافتن راه حلی برای کاهش تنش میان باکو- ایروان 
از بحث هایی است که سه کشور به آنها عالقه مند هستند و 

در گفت و گو ها گنجانده شده است.

آمریکا سبب خیر شد!
اما به جز سوریه که دو کشور ایران و روسیه را به همدیگر 
نزدیک کرد، مواضع و رفتارهای آمریکا با دو کشــور ایران 
و روسیه بر نزدیکی مواضع ایران و روســیه و تصمیم آنها 
برای ادامه همکاری موثر بوده اســت. آمریــکا در رابطه با 
موضوع دخالت روســیه در انتخابات آمریــکا و همچنین 
مســائل منطقه ای ایران، تحریم های متعددی را در یک 
بسته تحریمی مشــترک علیه ایران و روســیه به تصویب 
رســاند. رویکردهای پیش بینــی ناپذیــر ترامپ و مدل 
بــازی آن نیز بر این موضــوع تاثیر گذار بود و باعث شــد 
ایران برای حفظ برجام در راســتای مقابلــه با هزینه های 
 برجــام، روی همــکاری منطقــه ای حســاب ویــژه ای

 باز کند.

    نامه نیوز:  ایران و روسیه در سال های گذشــته روابط پر فراز و نشیبی پشت سر گذاشته اند. به نظر 
می رسید روابط ایران و روسیه در این سال ها تحت الشــعاع روابط روسیه وآمریکا بود و هر گاه که روسیه 
روابط نزدیکی با آمریکا تجربه می کرد، رویکرد سردی نسبت به ایران داشت و با اینکه روابط قطع نمی شد 

اما از حد معینی هم باالتر نمی رفت.

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازی در دیدار اعضای شورای شهر مقدس قم 
با تاکید بر اینکه دولت هم باید قم شناســی داشته باشد، گفت: باید به 
پایگاه انقالبی بودن قم و برخواستن رهبری از این شهر مقدس، از سطح 
و افقی باال نگاه کرد که متاســفانه کمتر به این مسئله توجه می شود. 
وی خاطرنشان کرد: بیشتر ساختمان های قم، فرهنگی و دینی است 
و نه تنها نمی توان از آنها درآمد داشت، بلکه باید به این مراکز پول هم 
اختصاص یابد، از این جهت دولت باید این مشکل را حل کند.آیت ا... 
مکارم شــیرازی به دولت توصیه کرد: برای قم باید یک ردیف بودجه 
حســابی در نظر بگیرند و هیچ کدام از شهرها هم نباید معترض شوند 
چون قم با بقیه شهرها فرق می کند. برج های نیمه کاره این شهر از دیگر 
معضالت قم است که سال ها نیمه کاره رها شده به شهردار هم گفتم که 

باید از آنها تعهد بگیرد که در وقت معینی کار خود را تمام کنند .

آیت ا... مکارم شیرازی:

قم، با بقیه شهرها فرق 
دارد

راز سفرهای پیاپی پوتین به تهران؛ ایران و روسیه چه طرحی برای 
منطقه دارند؟ 

»نه« به آمریکا، »آری« به برجام

روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« در مطلب عجیبی به مقایسه رویکرد 
استعماری و امپریالیستی فرانســه و انگلیس نیمه اول قرن بیستم با 
سیاست های ایران و ترکیه در منطقه در وضعیت کنونی پرداخته است. 
هاآرتص نوشت:خاورمیانه عربی در حال تقسیم به حوزه های قدرت 
توسط قدرت های سلطه گر هستند، اما این بار نه بریتانیا و فرانسه بلکه 
ایران و ترکیه.  این روزنامه  مدعی شده است که تهران و آنکارا نیز به 
مانند آن دو قدرت اروپایی قرن بیستم در صدد تقسیم حوزه های نفوذ 
خاورمیانه عربی میان خود هستند. »»سیمون ای. والدمن« نویسنده 
این مطلب مدعی شــد: علت اینکه چرا ایران و ترکیه درصدد سلطه و 
نفوذ بر منطقه هستند دقیقا همان علتی است که بریتانیا و فرانسه را به 
سلطه وا داشته بود. در واقع، آنها به دنبال پرستیژ بین المللی و تسلط 

بر منابع انرژی منطقه خواهند بود.

جوسازی عجیب »هاآرتص«:

ایران و ترکیه به دنبال 
سلطه بر خاورمیانه!

دیدگاهروحانیت
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: 

مسئوالن مانع خروج متهمان 
مالی از کشور شوند

نایــب رییــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلس گفت: از دســتگاه های قضائــی، اطالعاتی و 
امنیتی کشــور خواســتارم تا زمانی که بــرای فردی 
 اتهــام وجــود دارد از خــروج ایــن افراد از کشــور

 جلوگیری کنند.
قاســم احمدی الشــکی ، درباره تحقیق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان بیان کرد: از ســال ۷۴ که 
صندوق ذخیره فرهنگیان تاسیس شده تا به امروز همه 
دوره های این صندوق مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته 
است. از وزرا، معاونین اداره مالی و اعضای هیئت رییسه 
این صندوق دعوت به عمل آمده و سواالتی در این زمینه 
پرسیده شده است حتی از هیئت رییسه بانک سرمایه 
که از سال ۱۳8۴ تاسیس شده نیز دعوت به عمل آمده 
اســت. نماینده نوشــهر و چالوس در ادامه بیان کرد: 
صحبت ها حاکی از آن است که فرد مورد اتهام مدت ها 

پیش از کشور خارج شده است.
 احمدی بیان کرد: من به عنوان خادم ملت و به عنوان 
کسی که در مقام ناظر هستم از دستگاه های قضائی، 
اطالعاتی و امنیتی کشور خواستارم تا زمانی که برای 
فردی اتهام وجــود دارد از خروج این افراد از کشــور 

جلوگیری کنند.

واکنش
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
12،790،000 ریال)طرح جدید(

6،750،000 ریالنیم سکه

۳,827,000 ریالربع سکه

2,510,000 ریالسکه یک گرمی

1،241،520 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع سشوار

 145,000
تومان

پرومکس مدل 6200

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، رسیدن 
به ســطح بازارهای جهانی را نیازمند به واحد میان کشاورزان 
برشمرد و گفت: ایجاد اتحادیه های تولیدکنندگان و رسیدن 
به یک ید واحد، ضرورتی جدی در امر گیاهان دارویی است تا 
بتوانیم این محصوالت را به عنوان یک برند و به صورت مستقیم 

به دیگر کشورها صادر کنیم.پیمان یوســفی آذر، از تصویب 
طرح جامع گیاهان دارویی در مجلس شورای اسالمی خبر داد 
و افزود: در طول 6 ماه گذشــته این طرح که برنامه جامع ملی 
گیاهان دارویی کشور است، 24 گونه گیاهی را در کشور تحت 
حمایت قرار می دهد که توسط نمایندگان مجلس به تصویب 

رســید. مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، 
درباره اهمیت کشــاورزی ســالم در جهان ادامه داد: اگر قرن 
20 را قرن صنعت بنامیم، قرن بیست و یک به طور حتم قرن 
صنعت سالمت است؛ زیرا کشورهای پیشــرفته با سرعت به 
سمت کشاورزی سالم، تغذیه سالم و طب گیاهی روی آورده اند 
و برگزاری چنیــن همایش هایی بار دیگر ایــران را به جایگاه 
جهانی خود در صنعت ســالمت باز خواهد گرداند. وی درباره 
بی توجهی به محصوالت گیاهان دارویی بخصوص زعفران بیان 

داشت: ما به جایگاه زعفران در کشور دست نیافتیم و در برابر 
زعفران مسئولیم؛ چراکه درقبال این محصول کم کاری کردیم؛ 
محصولی که 88درصد آن در ایران تولید می شود و 105هزار 
هکتار زعفران کاری دنیا را در اختیار داریم و رتبه های بعدی با 
سه هزار هکتار هستند.یوسفی آذر خاطرنشان کرد: باوجود رتبه 
اول در تولید زعفران، سهم ما از تجارت جهانی 286میلیون دالر 
است؛ درحالی  که ترند مالی این محصول 8 میلیارد دالر است و 
این نشان از ضعف شدید ما در عرصه صادرات محصوالت دارد.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد:

ایران؛ رتبه اول تولید زعفران در جهان

بامسئوالن

بازار

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

نیازمند تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان 
بودجه برای سد کوهرنگ هستیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، با اشاره به 
مهم ترین انتظارات مجلس شورای اســالمی از استاندار جدید 
اصفهان اظهار داشت: یکی از مســائلی که اهمیت ویژه ای دارد 
مسئله آب است که قرار شد در ســال جاری که بودجه تصویب 
می شود، برای سد کوهرنگ حداقل 200 میلیارد تومان منظور 

شود.
 حسن کامران  افزود: در بودجه های گذشته ردیف بودجه رودشت 
جنوبی حذف شده که الزم است بررسی شود و همچنین برای هنر 

گالب نیز باید ردیفی در بودجه اختصاص یابد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
تکریم ارباب رجــوع در ادارات بیان کرد: الزم اســت در ادارات 
دولتی و خصوصی با مردم به خوبی رفتار شود و به صورت اربابی 

برخورد نشود.
وی خاطرنشــان کرد: باید رفتار مدیران شهری به گونه ای باشد 
که مروج فرهنگ اشرافی گری نباشند و به جای آن فرهنگ ساده 

زیستی را ترویج دهند.
کامران درخصوص مسائل محیط زیست اصفهان اظهار داشت: 
محیط زیست اصفهان دارای مشکالت اساسی است که باید مورد 
بررسی قرار گیرد. وی افزود: از دیگر معضالت اصفهان وضعیت 
قطار سریع الســیر  است که با توجه به کشــته های بی شمار در 
تصادفات جاده ای و تاخیر برخی پروازها، ایــن مهم نیز باید در 

دستور پیگیری قرار گیرد.

 115,000
تومان

TC-1151 پريتک مدل

 165,000
تومان

 پاناسونيک مدل 
EH-ND63

سکه و طال

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های اصفهــان در حاشــیه افتتاح 
چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان گفت: این نمایشگاه با 
حضور 100 مشارکت کننده از 11 استان کشور و در فضایی به مساحت 
2 هزار و 400 متر برگزار می شود که متراژ متوسط غرفه ها نسبت به 
دوره قبل 10 درصد رشد کرده و تفاوت این نمایشگاه با دوره های قبل، 
در حضور نام و نشان های اصلی مواد غذایی کشور و برگزاری دو برنامه 
جنبی آموزشی اســت. علی یارمحمدیان همچنین با اشاره به پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان، گفت: در نمایشگاه جدید، 8 هزار متر فضای 
مفید نمایشگاهی وجود خواهد داشت و برای پیشرفت بهتر این پروژه، از 
سهامداران عمده نمایشگاه یعنی شهرداری و اتاق بازرگانی درخواست 
افزایش سرمایه به میزان 50 میلیارد تومان را داشته ایم و امیدواریم با 

تامین این مبلغ، پروژه را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

درخواست ۵۰ میلیارد 
افزایش سرمایه برای پروژه 

نمایشگاه بزرگ اصفهان 

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تاسیس شعبه بانک های 
خارجی در ایران شد و گفت: مهم ترین اقدام برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی، تســهیل نقل و انتقال بانکی و حضور بانک های خارجی در 

ایران است.
رناسی در حاشیه برگزاری نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
کشور در کیش افزود: سرمایه گذاران خارجی برای انتقال سرمایه خود 

به ایران، به خدمات بانکی آسان و امن نیاز دارند.
وی با اشاره به دور دوم سفر هیئت های تجاری و سرمایه گذاری خارجی 
به ایران، گفت: در دور اول این ســفرها پس از امضای برجام، کشورها 
خواستار ارزیابی زیرساخت ها، ظرفیت و امنیت ایران بودند و در دور 
دوم، این هیئت ها فعال تر به بررســی بازار ایران می پردازند؛ زیرا به 

دنبال تهیه مقدمات  امضای قراردادها هستند.

تسهیل نقل وانتقال بانکی؛ 
مهم ترین اقدام برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی

اصناف

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: دولت 
می تواند با ارائه برنامه ای، باقی مانده پول گندم استان که 
شــاید به 100 میلیارد تومان هم نرسد را از چند کارخانه 
بزرگ قرض بگیرد و پس از وصول از دولت به آنها برگرداند.

اســفندیار امینی درخصوص طلب گندم کاران از دولت، 
تاکید کرد: اگر اراده ای برای پرداخت وجه گندم و جو به 

کشاورزان وجود داشت، تاکنون پرداخت شده بود.
وی افزود: در بررســی ها می بینیم که دولت و نهادهای 
مختلف برای برخی کارهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی، 
آنچنان برنامه ریزی می کنند که هــزاران میلیارد تومان 
پول از بین مردم و بازار و کارخانه ها و خیریه ها و غیره جمع 
می کنند؛ سوال این است که آیا نمی توانند پول کشاورزان 

را این گونه تامین کنند؟
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزان اصفهان تاکید کرد: 
آیا امکان اینکه مدیریت ارشد استان و جهادکشاورزی با 
ارائه برنامه ای، باقی مانده پول گندم استان را که شاید به 
100میلیارد تومان هم نرسد، از چند کارخانه بزرگ قرض 

بگیرد و پس از وصول از دولت، به آنها برگرداند.
وی بیان داشت: در مصوبات شــورای عالی آب مشخص 
شــد که تمام کارخانه های بزرگ و کوچک استان درحال 
حاضر از حقابه همین کشاورزان استفاده می کنند و بدون 

استفاده از این حقابه امکان کســب یک ریال از این همه 
درآمد را ندارند.

پیش از این نیز امینی با انتقاد بر اینکه متاسفانه دولت هنوز 
50 درصد هزینه خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرده 
است، بیان داشت: طبق قانون وقتی کشاورزان محصولی را 
در قالب خرید تضمینی تحویل دولت می دهند، در همان 
زمان باید هزینه آن پرداخت شــود؛ این درحالی است که 

هنوز گندم کاران از دولت طلبکارند.
به گفته دبیر اجرایــی نظام صنفی کشــاورزان اصفهان، 
مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی، دولت باید هزینه تاخیر خرید تضمینی 

محصوالت کشاورزی را پرداخت کند.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان در رابطه با افزایش 
قیمت گوشت قرمز در ســال جاری و کسادی بازار این 
محصول اظهار کرد: کاهش توان مالی مردم برای خرید 
گوشت قرمز و محدود بودن عرضه این محصول، منجر به 

کسادی بازار و افزایش قیمت آن شده است.
رضا انصاری در رابطه با عرضه گوشــت گرم وارداتی در 
بازار اصفهان افزود: واردات گوشت قرمز گرم که چندی 
پیش به  منظور تنظیم بازار و ممانعت از افزایش قیمت 
این محصول از کشورهای دیگر صورت می گرفت، از یک 
ماه پیش محدود شد و همین امر بار دیگر بازار گوشت 

قرمز را ملتهب کرد.
وی یادآور شد: به دلیل محدود شدن عرضه گوشت قرمز 
گرم وارداتی در بازار اصفهان و عرضه کم این محصول، 
قیمت گوشت قرمز در بازار کاهش نیافته و بهبودی در 
قدرت خرید مردم برای تهیه این کاالی اساسی صورت 

نگرفته است.
انصاری با اشاره به توان پایین مردم برای خرید گوشت 
قرمز گفت: قیمت گوشت قرمز در حال حاضر مربوط به 
کســادی بازار این محصول است و درصورتی  که تقاضا 
برای خرید این کاالی اساسی افزایش یابد، قیمت این 
محصول با توجه به کاهش حجم آن در داخل، می تواند 

افزایش یابد. رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان بااشاره 
به قیمت های فعلی بازار گوشــت قرمز گفت: در حال 
حاضر هر کیلوگرم گوشت قرمز با دنبه به نرخ 42هزار 
تومان عرضه می شود و هر کیلو گوشت قرمز بدون دنبه 
نیز به قیمت 44 هزار تومان در ســطح خرده فروشــی 

رسیده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم کاه 
در سطح خرده فروشی، یک هزار و 500 تومان است و 
هر دام به  طور متوسط با مصرف روزانه 4 کیلوگرم کاه، 
هزینه 6 هزارتومانی را از این محل بــه همراه دارد که 
همین امر، انگیزه دامداران  را برای نگهداری و پرورش 

دام کاهش داده است.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به گرانی قیمت گوشت عنوان کرد:

گوشت قرمز کاالی لوکس شد!
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

دولت برای پرداخت پول گندم کاران،از کارخانجات بزرگ قرض کند

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان 
اصفهان عنوان کرد:

پیش بینی برداشت ۶۰ هزار 
تن انار از باغات استان

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی اصفهان گفت: به علت 
خسارات وارده ناشی از سرمای زودرس و کم سابقه پاییز 
سال گذشته به باغات انار استان، پیش بینی می شود 
میزان برداشت محصول امسال به حدود 60 هزار تن 
برسد. احمدرضا رییس زاده  ادامه داد: سطح کل باغات 
انار استان هشت هزار و 6۳0 هکتار است که حدود 820 
هکتار آن به مرحله باروری نرســیده است. وی افزود: 
به علت خسارات وارده ناشی از سرمای زودرس و کم 
سابقه پاییز سال گذشته به باغات انار استان، پیش بینی 
می شــود میزان برداشت محصول امســال به حدود 
60هزار تن برسد که نســبت به سال گذشته بیش از 

45درصد کاهش را نشان می دهد.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان 
اعالم کرد:

کاهش ۶۵ درصدی صادرات 
فوالد مبارکه در ۶ ماهه امسال

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اصفهان گفت: اگر 
واحدهای نوردی و فوالدسازان بزرگ که تولیدکننده 
اسب هستند، همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند 
و همچنین مشکالت مالی شــرکت های نوردی نیز 
برطرف شود، کمک شایانی به افزایش اشتغال  صورت 
می گیرد. محمود اکبری درباره آخرین وضعیت فروش 
شــرکت فوالد مبارکه، اظهار داشت: عملکرد فروش 
6ماهه شرکت فوالد حدود ۳ میلیون و 2۳0 هزار تن 
بود که از این میزان 4۳0 هزار تن به بازارهای صادراتی 
و 2 میلیون و 800 هزار تن محصول به بازارهای داخلی 
عرضه شد. می توان گفت 65 درصد صادرات در سال 
جاری کاهش یافته و عرضه در بازارهای داخلی به دلیل 
نیاز در کشور، با افزایش همراه شده است.وی با اشاره به 
دلیل کاهش صادرات، بیان کرد: تقاضا در بازار داخلی 
نسبت به سال های گذشته از مبارکه افزایش پیدا کرده 
و قیمت ما نسبت به دیگر قیمت های وارداتی بهتر بود. 
از سوی دیگر کیفیت محصوالت نیز نسبت به گذشته 
افزایش یافته است. همچنین پیشتر در ضخامت های 
پایین فعال نبودیم اما از سال ۹5 فعالیت در این حوزه را 
افزایش و تقریبا تقاضای بازار داخلی را پوشش داده ایم. 
این امر باعث شــد تا عرضه های فوالد مبارکه به بازار 

داخلی بیشتر شود.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان در  فرزانه افسرطه  
نشست مطبوعاتی خود به مناسبت 
برگزاری اولین نمایشــگاه تخصصی مســکن و انبوه سازی، 
امالک و مستغالت، هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی 
موقعیت و مزیت های اصفهان برای فعالیت های ســرمایه 
گذاری در بخش مسکن و انبوه ســازی و نقش تعاونی ها در 

تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد اعالم کرد.
حبیب ا... بهرامی، رییس اتاق تعاون استان اصفهان در نشست 

خود با اصحاب رسانه، از برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی 
مسکن و انبوه سازی، امالک و مستغالت از 4 تا 7 آبان ماه در 
سالن شیخ بهایی نمایشگاه بین المللی اصفهان، در فضایی 
بیش از 1400 متر مربع  و با حضــور 40 غرفه دار خبر داد. 
وی با اشاره به موقعیت مکانی ویژه استان اصفهان در کشور، 
سابقه تاریخی و باارزش ملی و فراملی، ظرفیت استان را برای 
رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن، مطلوب ارزیابی کرد و 
نمایشگاه را فرصت مناسبی  برای معرفی این عرصه و آشنایی 

نیازمندان به مسکن برای خانه دار شدن ازطریق تعاونی ها 
دانست. حبیب ا... بهرامی با اشــاره به رکود بازار مسکن در 
سال های اخیر، افزود: اکثریت قریب به اتفاق تعاونی ها بیش 
از 4 سال است که پروژه جدیدی را شــروع نکرده اند و این 

تهدیدی برای اتاق تعاون محسوب می شود. 
وی گفت: هدف ما این است که مردم بدانند یکی از روش های 
خانه دار شدن، عضویت در تعاونی هاســت؛ زیرا تعاونی ها 
دارای تجربه، توانمندی و مهارت الزم در این امر بوده و تاکنون 
عملکرد مثبتی داشته اند؛ ضمن آنکه حجم تولید مسکن در 
تعاونی ها باالست. بهرامی یادآور شد که به دلیل رکود بازار 
مسکن، سودی عاید سازنده نمی شود و به قیمت تمام شده 
در اختیار خریدار قرار می گیرد. وی خاطرنشان کرد: واحد 
تولید شده واگذار نشده ای نداریم و به محض اعالم واگذاری 

یا فروش، فورا خریداری  می شود. 
رییس اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه اولین نمایشگاه 
مسکن، با چند هدف ازجمله ترغیب و هدایت سرمایه داخلی 
و خارجی و تقویت فعاالن بخش مسکن، معرفی روش های 
ســرمایه گذاری و روش های نوین فروش و کمک به توسعه 
و رونق بازار مســکن و روش های مربوط به افزایش سرعت 
ساخت و ساز و کاهش هزینه های تمام شده برگزار می گردد، 
از حضور تعاونی های مســکن، انبوه ســازان و مشــاورین 
امالک و مستغالت و دیگر دســت اندرکاران مسکن در این 
نمایشگاه خبرداد و افزود: چون تعاونی ها به دنبال مشتری 
هستند و سهامداران نیز می توانند عضو یا غیر عضو باشند، 
 فرصت خوبی اســت که مــردم بتوانند بــرای خرید زمین 

اقدام  کنند.

رییس اتاق تعاون استان اصفهان:

اصفهان، برای سرمایه گذاری در بخش مسکن مناسب است

نخســتین مرکز بازرگانی آلمان در ایران با هدف تســهیل 
ورود فعاالن اقتصادی دو کشــور به بــازار یکدیگر، زیر نظر 
 اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و آلمان در تهــران افتتاح 

شد. 
رییس اتاق مشترک ایران و آلمان، در مراسم افتتاح این مرکز 
گفت: این اتاق پل ارتباطی ایــران و آلمان بود که در دولت 
تدبیر و امید، شرایط بهبود یافت و پس از برجام، با همراهی 
بخش اقتصادی ســفارت آلمان پذیرای بیش از 50 هیئت 
تجاری آلمانی در ایران بودیم که گویای اهمیت این روابط 

دوسویه اقتصادی است.
امید یراقی با اشاره به افزایش حجم تجارت بین دو کشور بعد 
از برجام تاکید کرد: سهم اتاق ایران و آلمان در این مبادالت 
غیر قابل انکار است و با توجه به افزایش دو برابری اعضای اتاق 
ایران و آلمان و نیاز به فضای خدمات رسانی بهتر، امیدواریم 
که در این مرکز شاهد این امر باشیم. بر این باوریم که آینده 
این مرکز و روابط ایران و آلمان روشــن است و می توانیم با 

موفقیت در این مسیر گام برداریم.
همچنین ســفیر ایران در آلمان در این مراســم با تاکید بر 

اینکه اقتصاد آلمــان صادرات محور اســت، گفت: بیش از 
40درصد تولید ناخالص داخلی آلمــان در زمینه صادرات 
است؛ به طوری که مازاد تجاری این کشور در سال 2016 به 
بیش از 250 میلیارد یورو و در سال 2017 به ۳00 میلیارد 

یورو رسیده است. 
علی ماجدی اظهار داشــت: تولید ملی آلمــان دو هدف را 
دنبال می کند؛ هدف اول کیفیت تولید بوده که همراه آن، 
قیمت ارزان تر نیز مورد توجه اســت و هدف دوم دسترسی 
به بازارها و نگهداری دائم آنها و یافتن بازارهای جدید است 
 که این نگاه باعث انتقال تکنولوژی به کشــورهای مستعد 

شده است.

نخستین مرکز بازرگانی ایران و آلمان افتتاح شد
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همزمان با نوروز97؛

جنابخانبهخندوانهبازمیگردد
مدیر شبکه نسیم درباره زمان پخش برنامه »خندوانه« گفت: ما 
تصمیم گرفتیم فاصله زمانی را که تیم به آن نیاز داشــت به آنها 
بدهیم؛ چون اواخر فصل چهارم فشار زیادی روی تیم برنامه بود و 

در هفته پنج شب برنامه داشتیم. 
محمد احســانی ادامه داد: این برنامه از نوروز ۹۷ روی آنتن می 
رود. عوامل خندوانه در حال مذاکره با جناب خان هستند تا از این 

شخصیت بهره برداری شود. 

دوبله»خالهقورباغه«
بهپایانرسید

فیلم عروسکی »خاله قورباغه« به کارگردانی افشین هاشمی که 
فرشته طائرپور آن را تهیه کرده اســت، در مراحل پایانی دوبله و 
صداگذاری بوده و ضبط نهایی ترانه ها و سازهای آکوستیک فیلم 
نیز توسط سعید شهرام، آهنگساز فیلم در حال اتمام است. مرضیه 
برومند، شــبنم مقدمی، غزل شاکری، احســان کرمی، شایسته 

ایرانی، آناهیتا خسروی، صداپیشگان این فیلم هستند.

کافه خبر

بامسئوالن

با حضور اساتید و هنرمندان شاخص کشور؛

اولینگالریتخصصی
صنایعدستیافتتاحشد

سرپرســت معاونــت صنایــع دســتی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان، از افتتاح اولین 
گالری تخصصی صنایع دســتی با حضور اساتید و 
هنرمندان شاخص کشور در شهر تاریخی اصفهان 
خبر داد. جعفر جعفر صالحی گفت: این گالری، با 
فضایی بالغ بر ۴۵۰مترمربع و به منظور نمایش آثار 
فاخر صنایع دستی به همت تعدادی از هنرمندان 
صنایع دستی استان احداث شده است. وی هدف 
از تاســیس این گالری را کاربــردی کردن صنایع 
دستی و استفاده از آن در زندگی روزمره عنوان کرد 
و گفت: ارتباط مناسب بین مشتریان و هنرمندان 
باعث می شود تا هنرمندان و فعاالن صنایع دستی 
کاالهای خود را هــر چه مرغوب تــر و با توجه به 

سالیق مشتریان تولید کنند.
جعفرصالحی خاطرنشــان کرد: در این مجموعه، 
ورک شاپ در رشــته های مختلف صنایع دستی 
همه روزه توســط اســاتید مجرب صنایع دستی 

صورت می پذیرد. 
گالری پردیس همه روزه از ســاعت ۱۷ لغایت ۲۲ 

میزبان دوستداران صنایع دستی و هنر است.

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری خبرداد:

احداثپالتو،ویژهاهالی
تئاتر

مدیر خانه تئاتر حوزه هنری اصفهان گفت: در نظر 
داریم یک پالتو ویژه اهالی تئاتــر احداث کنیم و 
به همین منظور مکانی پشــت ساختمان سعدی 

دیده ایم که مکان خوبی برای پالتو است.
رســول هنرمنــد افــزود: طــرح آن را دیده ایم. 
طــرح به مهنــدس ناظــر داده شــده و نقشــه 
 هــم آمــاده شــده و  تــا پایان ســال ســاخته 

خواهد شد.

تاریخچه تاســیس بوتیک  اعظم حاجی رضازاده
هتل ها به اوایل دهه ۱۹8۰ 
برمی گردد. اولین بوتیک های هتل که در سال ۱۹8۱ افتتاح 
شده است، یکی در محله کنســینگتون جنوبی لندن به نام 
»هتل بلیکز« با طراحی معمار معروف، آنوسکا همپل و دیگری 
به نام »هتل بدفورد« در سان فرانسیسکو بوده که هم اکنون 
تحت سیطره یکی از بزرگ ترین گردانندگان بوتیک هتل در 
سراسر دنیا به نام کیمپتون گروپ است که 3۴ بوتیک هتل 
دیگر را نیز تا به امروز اداره کرده اســت. پس از آنها سومین 
بوتیک هتل، توسط فردی به نام »یان شارگر« در نیویورک 
باعنوان »هتل مورگان« با طرح طراح معروف فرانسوی، آندره 

پوتنم، در سال ۱۹8۴ افتتاح شد.
بوتیک هتل در ایران

در اســفند ۱38۵ هتل بین المللی الله کنــدوان، به عنوان 
نخستین بوتیک هتل در ایران مورد بهره برداری قرار گرفت. 
این هتل، ســومین هتل صخره ای دنیاست که در روستای 
تاریخی کندوان، واقــع در 6۲ کیلومتری جنوب غرب تبریز 

احداث شد.
ویژگی های ممتاز بوتیک هتل

معماری و طراحی فضا، ســبک، تفاوت، جذابیت و دوستانه 

بودن، کلمات کلیدی هســتند که در طراحــی و معماری 
یک بوتیک هتل، نظر ســختگیرانه یک مشــتری خاص را 
به وجود می آورد که به دنبال فضایی شــخصی و متفاوت با 
معیارهای خاص او تطابق داشته باشــد. در هر بوتیک هتل 
تم خاصی انتخاب شده و ســعی بر این اســت تا این تم به 
شــکل های مختلفی در نقاط دیگر تکرار شــود؛ به طوری 
 که حتی برای مشــتری دائم آن نیز همیشــه تازگی داشته 

باشد.
ریشه واژه بوتیک هتل

واژه »بوتیک« که از زبان فرانسوی وام گرفته شده، در اصل 
برای نام گذاری فروشــگاه هایی به کار گرفته می شــد که 
به صورت تخصصی کاالهای نایاب و گران قیمت را در مقیاسی 

کوچک عرضه می کردند.
یک قانون مهم درباره بوتیک هتل ها، کیفیت سرویس دهی 
آنهاســت؛ بدین صورت که »تعداد اتاق ها حداقل ۱۰ عدد 
بوده و نباید از ۱۰۰ اتاق بیشتر شود«. بیشتر مشتریان بوتیک 
هتل ها را افرادی در رده ســنی بین 3۰ تا ۵۰ سال تشکیل 
می دهند و در بهترین دوران از لحاظ میانگین درآمدی خود 
به سر می برند. آنها اغلب دوســتدار تجربه های کم نظیر و 
به یاد ماندنی هستند و هیچ مکانی بجز بوتیک هتل نمی تواند 

آرزوهای آنها را برآورده کند. با توجه به سبقه تاریخی اصفهان 
و وجود بافت فرسوده در این شــهر نیز مسئولین به صرافت 

استفاده از این پتانسیل و تبدیل تهدید به فرصت افتاده اند.
تبدیل خانه های تاریخی به بوتیک هتل ها

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهســازی شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه در بســیاری از مناطق شهر اصفهان دفاتر 
نوسازی بافت های فرســوده راه اندازی شده است،گفت: در 
آینده ای نه چندان دور بســیاری از خانه های تاریخی شهر 

اصفهان به بوتیک هتل برای گردشگران تبدیل می شوند.
حســین جعفری اظهار داشت: امروزه بســیاری از بناهای 

تاریخی به  بوتیک هتل ها تبدیل شده است.
بوتیک هتل ها؛ جاذب گردشگران خارجی

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز در 
این خصوص اذعان داشت: عمده بناهای تاریخی اصفهان که 
در تملک سازمان یا بخش خصوصی است، شناسایی و درقالب 

بسته های سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران معرفی شد.
فریدون الهیاری با اشاره به اینکه این بناهای تاریخی از نظر 
معماری جاذب گردشگران است،گفت: اقدامات الزم در جهت 
مرمت و تجهیز آنها انجام می شــود تا تجربه متفاوتی برای 

گردشگران خارجی به وجود آوریم.
این مقام مســئول، از استقبال زیاد گردشــگران خارجی از 
هتل های سنتی و بوتیک هتل ها در مقایسه با هتل های مدرن 
خبر داد و افزود: نقطه قوت ما در حوزه بازاریابی، گردشگری 

خارجی است.
الهیاری با اشــاره به اینکه در کاشان تجربیات بسیار موفقی 
از این هتل ها داریم، ادامه داد: بســیاری از این بناها در حال 
تبدیل به بوتیک هتل ها بوده و تعدادی نیز در مرحله مرمت 

و بازسازی قرار دارند.
وی از اقدامات موفق اصفهان در طول سه سال گذشته خبر 
داد و افزود: تبدیــل بناهای تاریخی بــه بوتیک هتل ها، در 

اولویت سازمان میراث فرهنگی قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اذعان 
داشــت: این اقدام با دو هدف جلوگیــری از تخریب بناهای 
تاریخی و در نتیجه توســعه ســریع تاسیســات و امکانات 
گردشگری صورت خواهد گرفت و از طرف دیگر افزایش زمان 
اقامت و تسهیالت گردشگری را برای بناهای تاریخی محقق 
می کنیم. الهیاری افزود: در کنــار تبدیل بناهای تاریخی به 
بوتیک هتل ها، سفره های سنتی و کاروانسراهای میان راه، 
باید به تبدیل بناهای فرهنگی به موزه های باستان شناسی و 

مردم شناسی نیز توجه کنیم.
وی در ادامه، از تبدیل حمام های تاریخی به سنتی به عنوان 

اولویت این سازمان خبر داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مطرح کرد:

بوتیک هتل ها؛نقطه قوتی در بازاریابی گردشگری خارجی

اینستاگردی

التاریرامتوقفمیکنیم
به دنبال حمله تروریســتی که شب گذشــته در منطقه منهتن 
نیویورک اتفاق افتاد، رییس جمهور آمریکا گفت که ورود مهاجران 
از طریق التاری به ایاالت متحده را متوقف می کند.پس از این اظهار 
نظر، سید محمود رضوی تهیه کننده سینما و تلویزیون که پروژه 
سینمایی »التاری« را در دست تهیه دارد، به این موضوع واکنش 

نشان داد.
این تهیه کننده خطاب به عوامل این پروژه سینمایی نوشت:

سالم علیکم
تقریبا پست مشترک

دیشب ترامپ گفته التاری را متوقف می کنیم
صبح دیدم بچه های گروه التاری نگران شدن

واقعا روزی که قرار شد این کار را شروع کنیم، فکرش رو نمی کردم 
که واسه ساختن این فیلم با همه باید بجنگیم!

مزایده اموال غیرمنقول 
8 شــماره ابالغنامــه: 9610103630400280 شــماره پرونــده:  /436
9209983630100211 شماره بایگانی شعبه: 940027 به موجب اجرائیه کالسه 
940027 اجرائی در اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران و کرون، محکوم له آقای 
اسماعیل نادری با وکالت هادی عباسی، محکوم علیه آقای سعید کاویانی قهرودی 
فرزند محمد، و معرفی دو پالک ثبتی برای فروش از طرف مجید یزدانی، دو پالک 
ثبتی 1( 504 فرعی از 36 اصلی و 2( 505 فرعی از 36 اصلی که توســط کارشناس 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است: مورد مزایده عبارت 
است دو پالک ثبتی 1( 504 فرعی از 36 اصلی، ششدانگ به مساحت 164/63 متر 
مربع عرصه و 90 متر اعیانی، واقع در روستای افجان خیابان شهید محمدرضا یزدانی 
بن بست شادی سرنبش، دیوارها آجری، سقف آهن، نمای خارج آجر، سطوح داخلی 
گچ، درب های خارجی فلزی، درب های داخلی چوبی، دارای سرویس بحد کفایت، 
دارای مشــترکات آب و گاز و برق، ششــدانگ عرصه و اعیان پالک مذکور به مبلغ 
650/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 2( 505 فرعی از 36  اصلی: ششدانگ به 
مساحت 130/50 متر مربع عرصه و 90 متر اعیانی، واقع در روستای افجان خیابان 
شهید محمدرضا یزدانی بن بست شــادی، دیوارها آجری، سقف طاق چشمه، نمای 
خارج کاه گل، ســطوح داخلی گچ، درب های خارجی چوب، دربهای داخلی چوبی، 
دارای ســرویس بحد کفایت، دارای مشــترکات آب و گاز و برق، ششدانگ عرصه 
واعیان پالک مذکور مبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی گردیده مقرر گردیده امالک 
موصوف روز یکشنبه تاریخ 96/9/12 ساعت 9/30 صبح الی 10 صبح از طریق مزایده 
در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت 
کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 
ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 
ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد طالبین در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 
از ملک مورد مزایده داده شود. م الف: 311 اجرای احکام حقوقی دادگستری تیران 

و کرون )352 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

8/212  آقای مهداد حسینی خراسانی با وکالت حقوقی از محمود حسینی ولی قهری 
نیما حسینی  دارای  شناسنامه شماره 260 به شرح دادخواست به کالسه  2215/96 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهشید مأموریان اصفهانی به شناسنامه 832 در تاریخ 96/4/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1 پســر و 1 دختر 
و مادر به نام ذیل: 1- نیما حســینی، ش.ش 1274210585 فرزند 2- آوا حسینی 
خراســانی، ش.ش 1276044844 فرزند 3- روح انگیز مرتضی، ش.ش 293 مادر 
 و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الف: 24500 شــعبه 10 شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )148 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/287  آقای فخری بکتاشیان اصفهانی  دارای  شناســنامه شماره 2061 به شرح 
دادخواست به کالسه  1557/96 ح 54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید احمد افتخاری قینانی به شناسنامه 
1244 در تاریخ 96/5/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پســر، چهار دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- سید 
علی افتخاری به ش.ش 97 نسبت با متوفی فرزند 2- سید رضا افتخاری به ش.ش 
1560 نســبت با متوفی فرزند 3- الهام افتخاری قینانی به ش.ش 728 نســبت با 

متوفی فرزند 4- المیرا افتخاری قینانی به ش.ش 410 نسبت با متوفی فرزند 5- النا 
افتخاری قینانی به ش.ش 2710 نسبت با متوفی فرزند 6- الیزا افتخاری قینانی به 
ش.ش 7806 نسبت با متوفی فرزند 7- فخری بکتاشیان اصفهانی به ش.ش 2061 
نبست با متوفی همسر 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: 24462 شعبه 54  مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/288  آقای حســین موذنی  دارای  شناسنامه شــماره 1948 به شرح دادخواست 
به کالسه  1553/96 ح 54 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان محمود موذنی آفارانی به شناسنامه 1375 در تاریخ 
96/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پســر، چهار دختر و یک همسر دائمی به اســامی: 1- حسین موذنی به 
ش.ش 1948 نســبت با متوفی فرزند 2- محســن موذنی به ش.ش 2080 نسبت 
با متوفی فرزند 3- مجتبی موذنی آفارانی به ش.ش 21878 نســبت با متوفی فرزند 
4- فاطمه موذنی آفارانی به ش.ش 1698 نسبت با متوفی فرزند 5- مهری موذنی 
آفارانی به ش.ش 1699 نســبت با متوفی فرزند 6- زهرا موذنی آفارانی به ش.ش 
1946 نسبت با متوفی فرزند 7- زهره موذنی آفارانی به ش.ش 1947 نسبت با متوفی 
 فرزند 8- فاطمه موذنی آفارانی به ش.ش 2 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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: 24461 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )208 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

8/289  علیرضا سلیمانی طادی  دارای  شناسنامه شماره 6472 به شرح دادخواست 
به کالسه  1550/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرتضی سلیمانی طادی به شناسنامه 14 در تاریخ 95/11/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- محمد حسین سلیمانی طادی، ش.ش 
63250 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا ســلیمانی طادی، ش.ش 6472 نسبت 
با متوفی فرزند 3- ســعیده سلیمانی طادی، ش.ش 1832 نســبت با متوفی فرزند 
4- آزاده سلیمانی طادی، ش.ش 551 نسبت با متوفی فرزند 5- ندا سلیمانی طادی، 
ش.ش 4377 نسبت با متوفی فرزند 6- اشرف مظاهری، ش.ش 3 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 24460 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/290  خانم الهه کریمی  دارای  شناسنامه شماره 1870033477 به شرح دادخواست 
به کالسه  1608/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امان اله کریمی به شناسنامه 557 در تاریخ 96/4/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 
چهار دختر به اسامی: 1- عباس کریمی، ش.ش 83 نسبت با متوفی فرزند 2- علیرضا 
کریمی، ش.ش 1 نســبت با متوفی فرزند 3- الله کریمی، ش.ش 10145 نسبت با 
متوفی فرزند 4- لیال کریمی، ش.ش 3056 نسبت با متوفی فرزند 5- ژاله کریمی، 
ش.ش 6817 نسبت با متوفی فرزند 6- الهه کریمی، ش.ش 1870033477 نسبت 

با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 24496 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )172 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/291  آقای حسن پور عجم  دارای  شناسنامه شماره 2041 به شرح دادخواست به 
کالسه  1605/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مرتضی پور عجم به شناســنامه 48 در تاریخ 96/4/26 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به سه پسر، چهار دختر و یک همســر دائمی به اسامی: 1- حسین پور عجم، ش.ش 
2209 نسبت با متوفی فرزند 2- حسن پور عجم، ش.ش 2041 نسبت با متوفی فرزند 
3- علی پور عجم، ش.ش 1650 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا پورعجمی، ش.ش 
2040 نسبت با متوفی فرزند 5- افســانه پور عجم، ش.ش 2042 نسبت با متوفی 
فرزند 6- نفیسه پور عجم، ش.ش 2208 نسبت با متوفی فرزند 7 – فاطمه پور عجم، 
ش.ش 1421 نســبت با متوفی فرزند 8- ملک پور عجم، ش.ش 8 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 24494 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/292  آقای حسن پرویز  دارای  شناسنامه شــماره 70523 به شرح دادخواست به 
کالسه  1606/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان هادی پرویز به شناســنامه 88 در تاریخ 96/4/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 
چهار دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- حسن پرویز، ش.ش 70523 نسبت با 
متوفی فرزند 2- امیره پرویز، ش.ش 188 نسبت با متوفی فرزند 3- معصومه پرویز، 
ش.ش 933 نسبت با متوفی فرزند 4- لیال پرویز، ش.ش 1172 نسبت با متوفی فرزند 
5- فاطمه پرویز، ش.ش 100 نســبت با متوفی فرزند 6- صدیقه سرخوش، ش.ش 
18057 نسبت با متوفی همسر 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: 24492 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

استان اصفهان )174 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/293  آقای سید ناصر خدائیان  دارای  شناسنامه شماره 1239 به شرح دادخواست 
به کالسه  1604/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ســید احمد خدائیان به شناســنامه 53 در تاریخ 96/7/5 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر به اسامی: 1- سید منصور خدائیان، ش.ش 42 نسبت با متوفی فرزند 2- سید 
ناصر خدائیان، ش.ش 1239 نسبت با متوفی 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: 24490 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/294  آقای آرمان شهریاری  دارای  شناسنامه شــماره 2031 به شرح دادخواست 
به کالسه  1598/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان مصطفی شهریاری به شناســنامه 30 در تاریخ 96/6/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: ســه پسر و سه دختر به اسامی: 1- آرمان 
شهریاری ،ش.ش 2031 نســبت با متوفی فرزند 2- رامین شهریاری، ش.ش 156 
نسبت با متوفی فرزند 3- آرمین شــهریاری، ش.ش 13376 نسبت با متوفی فرزند 
4- الهام شهریاری، ش.ش 2640 نسبت با متوفی فرزند 5- آزیتا شهریاری، ش.ش 
895 نســبت با متوفی فرزند 6- آناهیتا شــهریاری، ش.ش 1520 نبست با متوفی 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 24488 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)181 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/295  آقای مســعود ســلفیان اصفهانی  دارای  شناسنامه شــماره 547 به شرح 
دادخواســت به کالســه  1601/96 ح54 از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد حسن ســلفیان اصفهانی به 
شناســنامه 434 در تاریخ 96/5/24 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر به اســامی: یک پسر، دو دختر، یک 
 همسر دائمی به اسامی: 1- مسعود ســلفیان اصفهانی، ش.ش 547 نسبت با متوفی 
فرزند 2- بتول سلفیان اصفهانی، ش.ش 30668 نسبت با متوفی فرزند 3- ماه منیر 
سلفیان اصفهانی، ش.ش 1181 نســبت با متوفی فرزند 4- عفت شاه سیاه، ش.ش 
736 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
 مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
 متوفی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظــرف یک ماه به شــورا 
 تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهد شــد. م الــف: 24486 شــعبه 54 
 مجتمع شــماره ســه شــورای حــل اختــالف اســتان اصفهــان )167 کلمه،

 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/439 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 1975 فرعی از 15192 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی به نام محمد حســین 
قیصری فرزند محمد حســن و فخرالدین مصور خوراســگانی فرزند علی در جریان 
ثبت است و آرای شــماره 13960302027005888 و 13960302027005891 
مــورخ 1396/5/22 از طــرف هیات حل اختــالف موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
 اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده متقاضی تحدید حدود ملک

 مرقوم در تاریخ 1396/9/13 روز دوشنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شــد 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 یــا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
م الف:25340 هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)275 کلمه، 

3 کادر(
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حســاب کاربری رییس جمهور جنجالی آمریکا دیروز و برای مدت ۱۱ دقیقه از شــبکه اجتماعی توئیتر حذف شد، مسئله ای که 
واکنش های بســیاری را به دنبال داشــت و حتی عده زیادی را به تغییر در رفتارهای بعضا عجیب دونالد ترامــپ امیدوار کرد، اما 
 همان طور که اشاره شد این خوشحالی و امیدواری ها تنها ۱۱ دقیقه به طول انجامید و پس از آن حساب کاربری ۲ میلیارد دالری
 realdonaldtrump@ به توئیتر بازگشت. واکنش مقامات توئیتر به این ماجرا چندان دقیق نبود. آنها ابتدا در توئیتی مدعی شدند 
که این مسئله ناشی از یک »اشتباه انسانی« بوده، اما بعدتر اعالم داشتند تحقیقات بیشتر آشکار کرده که یک کارمند ناراضی در بخش 

پشتیبانی در آخرین روز کاری خود دست به این کار زده است.
واکنش برخی کاربران به ماجرای حذف موقتی حساب ترامپ نیز در جایگاه خود جالب بوده است. در ادامه تعدادی از این توئیت ها 

را مرور می کنیم:
   فکر می کنم ما فقط برای ۲۳ ثانیه یک ملت واحد شدیم.

   باید بگم که اون ۷۰ ثانیه ای که فهمیدم حساب ترامپ از توئیتر حذف شده، شادترین ۷۰ ثانیه کل امسال من بود.
   حیف، این بهترین ۵ دقیقه عمرم بود.

   لعنتی، خب حداقل االن بهتر می تونیم بفهمیم که 
ال ال لند چه جور جایی می تونه باشه.

  بیاید دعــا کنیم که این یک تســت اولیه بوده و به 
زودی اصل ماجرا اتفاق می افته.

الزم به یادآوری است که بنا بر یک برآورد، حذف حساب 
کاربری رییس جمهــور ایاالت متحده آمریــکا از توئیتر 

می تواند ضرری ۲ میلیارد دالری را به این شبکه اجتماعی 
 وارد آورد، بنابرایــن احتمــاال جــک دورســی و همکارانش تالش 

می کنند تا اتفاق پیش آمده هرگز تکرار نشود.
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 نو
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گ
گ
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سام

 8   بدون تردید فبلت »گلکســی نوت 8 سامسونگ« یکی از اصلی ترین 
و قدرتمندترین رقیب های اندرویدی آیفون X محســوب می شــود. نمایشگر این 
فبلت 6/۳ اینچی بوده و وضــوح تصویر ۲96۰ در ۱44۰ پیکســل را ارائه می کند. 
قدرت عملکرد فبلــت نوت 8 تقریبا بی نظیر اســت و 
رم 6 گیگابایتی آن سبب می شود که دستگاه از نظر 
مولتی تســکینگ قدرت فوق العاده ای داشته باشد. 
دوربین دوگانه ۱۲ مگاپیکســلی، دوربین سلفی 8 
مگاپیکســلی و باتری ۳۳۰۰ میلی آمپر ساعتی هم 
از دیگر ویژگی های فبلت نوت 8 هستند. ضمنا این 
 فبلت از قلم اســتایلوس اختصاصی هــم بهره مند

است. 

اپل، امسال برخالف گذشته از سه آیفون جدید رونمایی کرد که به ترتیب آیفون 8، آیفون 
8 پالس و آیفون X نام دارند. آیفون X یک گوشی منحصر به فرد است که طراحی کامال 
متفاوتی در مقایسه با نسل های پیشین سری آیفون های اپل ، به همراه دارد؛ همچنین این 
محصول با قیمتی نجومی روانه بازار می شود. از سوی دیگر شاید آیفون X از نظر طراحی 
در بین آیفون های دیگر اپل یک محصول نوآورانه باشــد، اما در مقایسه با گوشی های 

اندرویدی این چینی نیست!
به بیان دیگر بسیاری از ویژگی های آیفون X اپل مثل نمایشگر بدون حاشیه آن پیش از 
این در پرچمداران اندرویدی به کار رفته بودند؛ بنابراین و با توجه به این مسائل شاید این 
سوال در ذهن شما هم ایجاد شده باشد که چه گوشی های دیگری را می توان به عنوان 
جایگزین آیفون X خریداری کرد؟ در ادامه این مطلب به معرفی چند جایگزین قدرتمند 

آیفون X اپل می پردازیم.

 X  به جای آیـفـون
یکی از این گوشی ها را بخرید

 اچ تی سی 
یو 11 

 گوشی هوشمند» اچ تی سی یو ۱۱« که پرچمدار سال ۲۰۱۷ شرکت 
تایوانی اچ تی سی محســوب می شــود، پتانســیل الزم به عنوان جایگزین شدن 
با آیفون X اپل را دارد. این گوشــی اندرویــدی از نمایشــگری ۵/۵ اینچی با وضوح 
تصویر ۲۵6۰ در ۱44۰ پیکســل بهره مند است و از نظر رم شــامل دو نسخه 4 و 6 
گیگابایتی می شود که مطمئنا نســخه مجهز به رم 6 گیگابایتی آن رقیب جدی تری 

برای آیفــون X خواهد بــود. دوربین 
اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین سلفی 
فوق العاده عالی ۱6 مگاپیکسلی و 
باتری ۳۰۰۰ میلی آمپر ســاعتی 
 هم از دیگر ویژگی های گوشــی

 یو ۱۱ محسوب می شود.

ی 
ی و

ل ج
 »ال جی وی ۳۰ « از نمایشگر بدون حاشیه و بسیار شبیه به نمایشگر  ا

آیفون X بهره می برد؛ البته بــا این تفاوت که نمایشــگر آن 6 اینچی بوده و وضوح 
در   ۲88۰ ۱44۰ پیکســل را ارائه می کند. گوشی مذکور از رم تصویــر 

بهره مند اســت و دوربین اصلی آن از دو سنســور 4 گیگابایتی 
۱6 و ۱۳ مگاپیکسلی قدرتمند تشکیل شده است. 
دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی و باتری ۳۳۰۰ میلی 
آمپر ساعتی هم از دیگر ویژگی های ال جی وی ۳۰ 
به شمار می روند؛ بنابراین گوشی هوشمند ال جی 
وی ۳۰ هم می تواند یکی از رقیب های جدی آیفون 

X اپل باشد.

شال فون 
 اسن

»اسنشــال فون« هم می تواند یکی دیگــر از اصلی تریــن رقیب ها و 
جایگزین های آیفون X محسوب شود. این گوشی هم از نمایشگری بدون حاشیه بهره 
می برد که ۵/۷۱ اینچی بوده و وضوح تصویر ۲۵6۰ در ۱۳۱۲ پیکسل را ارائه می کند. 

رم 4 گیگابایتی در کنار تراشــه اسنپدراگون 
8۳۵ آن ترکیــب قدرتمنــدی را ایجــاد 
کرده است. دوربین اصلی گوشی دوگانه بوده و 
از دو سنسور ۱۳ مگاپیکسلی تشکیل می شود. 
دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی و باتری ۳۰4۰ 
میلی آمپر ساعتی هم از دیگر مشخصات فنی 

تو دستگاه هستند.
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 یکی دیگر از رقیب های اندرویدی آیفون X گوشی هوشمند» موتوروال 
موتو زد ۲ فورس«  است. این اسمارت فون به نمایشگری ۵/۵ اینچی با وضوح تصویر 
۲۵6۰ در ۱44۰ پیکسل مجهز است و رم 6 گیگابایتی و تراشه اسنپدراگون 8۳۵ به 

کار رفته در دستگاه سبب شده که قدرت پردازشی 
آن فوق العاده باشد؛ البته این گوشی شامل یک 
نسخه مجهز به رم 4 گیگابایتی هم می شود. 
از دیگر ویژگی های گوشی  موتوروال موتو زد 
۲ فورس باید به دوربین اصلی دوگانه ۱۲ 
مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی 
و باتری ۲۷۳۰ میلی آمپر ســاعتی اشاره 

کنیم.

برنامه NavBar Animations؛ 

نوار ابزارتو  شیک کن!
 اگر به دنبال برنامه ای برای کنترل و سفارشی کردن نوار ابزار بدون نیاز به نصب برنامه Xposed می گردید این برنامه برای شما طراحی شده است.

این برنامه انیمیشن های جذاب زیادی را به نوار ابزار شما اضافه می کند و آن را از حالت کسل کنندگی در می آورد.

:NavBar Animations برخی از ویژگی های نرم افزار 
    یک مدل انیمیشن را انتخاب  و آن را فعال کنید

    سرعت انیمیشن و رنگ آن را انتخاب کنید
    شروع خودکار در گزینه بوت
    امکان حذف همه تبلیغات

    مجموعه انیمیشن های در دسترس )انیمیشن های فعلی و آینده(

برنامه Learn with Talking Translator؛ 

مترجمی در جیب شما!
 برنامه Learn with Talking Translator یک نرم افزار فوق العاده بی نظیر به منظور ترجمه متون و جمالت شما از هر زبانی به زبان دیگر مخصوصا 
انگلیسی و فارسی است. این نرم افزار به دلیل اینکه قادر است ضمن ترجمه، جمالت متون را هم برای شما بخواند یک استاد واقعی آموزش زبان نیز 
برای شما فراهم می کند. این نرم افزار قادر است انواع و اقسام متون شما را همزمان هم ترجمه و هم بخواند و شما عالوه بر اینکه به معنای متون خود 
پی می برید در آموزش زبان نیز کمک شایانی به شما می کند. این نرم افزار در مدت کوتاهی توانسته در گوگل پلی بسیار محبوب شده و امتیاز 4/۵ از 

۵ را فقط از بین ۵۰۰ هزار کاربر به دست آورد.
:Learn with Talking Translator برخی از ویژگی های نرم افزار 

     پشتیبانی از زبان های مختلف از جمله انگلیسی و فارسی
    قابلیت ترجمه جمالت به صورت کامل و با کمترین اشتباه

    قابلیت خواندن جمالت و متون تایپی
    قابلیت دانلود دیکشنری ها برای استفاده آفالین

واکنش کاربران به حذف حساب توئیتری ترامپ؛

بهترین 5 دقیقه عمرم!

با آغاز اجرای طرح رجیســتری موبایل از ۲8 مهرماه و با وجود آنکه این طرح برای 
ثبت گوشی در شبکه، وارد فاز عملیاتی می شود، قیمت گوشی های تلفن همراه در 
بازار  افزایش یافت. به همین دلیل هفته گذشته وزیر ارتباطات به مردم توصیه کرد 

تا ساماندهی بازار و بازگشت قیمت ها به قبل، از خریدن گوشی خودداری کنند.
این موضوع انتقاد فروشندگان موبایل را به همراه داشت. فروشندگان تلفن همراه با 
انتشار تصویری در شبکه های اجتماعی خطاب به وزیر ارتباطات، نسبت به توصیه 

وی واکنش نشان دادند.
در این تصویر نوشــته شده است:  »وزیر محترم ارتباطات شــما که فرمودید مردم 
فعال گوشی موبایل نخرند لطفا به بانک بگویید از ما درخواست پرداخت قسط نکند 
و چک های ما را خودشــان پاس کنند. به صاحبان مغازه هم بگویید هر وقت مردم 
خرید کردند ما هم می توانیم اجاره بدهیم. در ضمن خرج زن و بچه هایمان بماند.«

در این زمینه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با انتشار این عکس در صفحه شخصی 
خود و با بیان اینکه تصویر باال را تعدادی از دوستان برای بنده ارسال کرده اند، بهترین 
راه حل بالتکلیفی بازار خرید و فروش گوشی موبایل را بازگرداندن قیمت ها به قبل 
از گرانی بی دلیل از سوی فروشندگان عنوان کرد. محمدجواد آذری جهرمی نوشت: 
»واقعیت این است که اگر دوستانی که به حرفه موبایل فروشی مشغول بودند در یک 
شب، همان گوشــی هایی را که در مغازه خود داشتند با قیمت هایی باالتر به مردم 

عرضه نمی کردند، نیازی به اظهار نظر بنده نبود.«

عکس روز

این جت، دیوار صوتی را شکست
یک جت جنگنده در پرواز آزمایشی، دیوار صوتی را شکست و چند دقیقه با سرعت 
مافوق صوت پرواز کرد.این جنگنده که  Gripen E نام گرفته با هزینه 8۵ میلیون 
دالر ساخته شده اســت. این هواپیما با سرعت بیش از  ۱۲۲۵ کیلومتر برساعت از 
باالی دریای بالکان پرواز کرد. به گفته رابین نوردلندر، خلبان این هواپیما، موتور 
پیشرفته و طراحی نوین ســاختار هواپیما سبب شــدند او اصال متوجه شکستن 
دیوار صوتی نشود.طی یک پرواز آزمایشی این جت جنگنده  توانست چند دقیقه 
با ســرعت مافوق صوت پرواز کند. طول این هواپیما ۱۵.۲ متر و عرض بال آن نیز 
8.6 متر است.  حداکثر وزن جت هنگام بلند شدن از زمین ۱6 هزار و ۵۰۰کیلوگرم 
تخمین زده می شود.  موتور GE Aviation F4۱4G، ۲۰ درصد قدرت بیشتری 

نسبت به نسخه پیشین خود دارد.

این موبایل، دو روز شارژ نگه می دارد
به تازگی از موبایلی رونمایی شده که عمر باتری آن دو روز طول می کشد.

 HMD Global شرکت تولید کننده موبایل از »نوکیا۲« رونمایی کرده که دارای 
باتری 4۱۰۰ میلی آمپری است و دوام شارژ آن دو روز است.  این درحالی است که 
باتری آیفون ایکس  ۲۷۱6 میلی آمپر و سامسونگ گلکسی S8 ،۳ هزار میلی آمپر 
است. به هرحال این موبایل دارای قاب آلومینیومی در سه رنگ سیاه، سفید و مسی 
عرضه می شود؛ همچنین شیشه نمایشــگر آن نیز از جنس گوریال گلس است که 
 LTPS LCD HD عالوه بر نازکی و سبکی، مقاومت زیادی دارد.   نوکیا ۲ نمایشگر
 ۵ اینچی دارد؛ همچنین موبایل مجهز به  اندروید نوقا و اندروید Oreo خواهد بود.
 این موبایل از اواســط ماه نوامبر بــا قیمت جهانی ۱۱۵ دالر بــرای فروش عرضه 

می شود.

 ۲۰ سیاره فرازمینی
 با احتمال وجود حیات رصد شدند

جدیدترین تحلیل از اطالعات مربوط به تلسکوپ ناسا نشان دهنده وجود ۲۰سیاره 
فرازمینی است که احتماال در آنها حیات وجود دارد. تحلیل جدید شامل چند سیاره 

است که دور ستاره هایی مشابه خورشید مدار می زنند.
یکی از این سیاره هاKOI- ۷9۲۳.۱ است که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته 
است. سیاره مذکور  9۷ درصد اندازه زمین است، اما هوای سردتری دارد. به گفته 
محققان مدار این سیاره دور ستاره اش معادل  ۳9۵ روز زمینی است. دلیل سردی 
آب وهوای آن نیز فاصله از ستاره است و البته باید توجه داشت که این ستاره نسبت 
به خورشــید گرمای کمتری دارد، اما به هرحال به تحقیقات بیشتری نیاز است تا 
 Robovetter این یافته ها تایید شوند. این تحقیق به وسیله ابزاری جدید به نام

انجام شده که به طور خودکار اطالعات کپلر را تحلیل می کند.

آیفون ایکس دوقلوها را 
شناسایی می کند

سیستم شناسایی صورت آیفون ایکس می تواند دوقلوها را شناسایی کند.
اپل هنگام عرضه آیفون ایکس هشــدار داده بود دوقلوهای همســان و 
کودکان زیر ۱۳ سال برای استفاده از سیستم جدید Face ID با مشکل 
روبه رو خواهند شــد،  اما اکنون ویدئوها نشــان می دهند این سیستم 
می تواند دوقلو یا ســه قلوهای همسان را شناســایی کند! به گفته این 
شرکت احتمال آنکه فردی بتواند با نگاه کردن به آیفون ایکس یک کاربر، 
قفل آن را باز کند یک در یک میلیون است. سیستم مذکور با استفاده از 
 دوربین جلوی موبایل از کاربر عکاسی می کند. از سوی دیگر بخشی به نام
 Dot Projector بیــش از ۳۰ هزار نقطه مشــهود روی عکس کاربر 
مشــخص می کند تا ســاختار آن را ردیابی کند. ســپس دوربین های 
مادون قرمز نقشه نقطه گذاری شــده را می خوانند و ساختار صورت به 
 وسیله تراشه Bionic  A۱۱ در آیفون ایکس ذخیره می شود. سیستم

 Face ID با استفاده از مادون قرمز صورت فرد را اسکن می کند به همین 
دلیل در شرایط نور کم و تاریک نیز کار می کند. سیستم تنها زمانی قفل 

دستگاه را باز می کند که کاربر با چشمان باز به آیفون نگاه کند.
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رییس اداره صنعت سمیرم خبرداد:

 تامین آب منطقه صنعتی سمیرم 
از روستای گرموک

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ســمیرم  اظهار کرد: تعدادی واحد صنعتی در این ناحیه سمیرم
صنعتی مســتقر هســتند که با تامین آب از روســتای گرموک 
مشکالتشان حل و فصل می شود. اردشیر نوابی گفت: این مهم با 
نظر کارشناسان اداره آب و فاضالب روستایی سمیرم مصوب شده 
و مقرر شد بعد از کارهای کارشناسی و مطالعات کافی، درخصوص 
انتقال آب اقدام شود. وی خاطر نشان کرد: تا آن زمان نیز تامین آب 
صنعت با توافق آبفای روستایی و شرکت شهرک های صنعتی برای 

این منطقه، به صورت سیار و با تانکرهای آبرسان انجام می شود.

شهردار نطنز:

 رونق گردشگری، راه خروج 
نطنز از رکود است

شهردار نطنز  اظهار کرد: بر همه آشکار است که  نطنز
نطنز با طبیعت زیبا، تاریخ، فرهنگ و جاذبه های 
گوناگون در هم تنیده، به لحاظ مباحث گردشــگری از موقعیت 
خوبی برخوردار اســت. علی پیراینده افزود: نطنز برای رسیدن به 
هدف غایی خود که از کدام گزینه برای برند شدنش استفاده کند، 
هنوز گزینه ای را انتخاب نکرده است؛ اما گزینه های فراوانی پیش رو 
دارد. رونق گردشــگری، راه خــروج نطنز از رکود اســت که باید 
درخصوص آن برنامه ریزی شود. وی بیان کرد: برای مطرح شدن 
کوه کرکس و آبشار یخ، نیاز است کارگروهی متشکل از شهرداری، 
اداره میــراث فرهنگی، محیط زیســت، منابع طبیعــی و گروه 
کوهنوردی، شاخصه های مهم را بررسی کرده و از این پتانسیل به 
شکل جدی استفاده کند. وی ضمن اعالم آمادگی و حمایت از گروه 
کوهنوردی نطنز گفت: امید اســت گروه کوهنوردی شهرستان 

برنامه ای را تهیه کرده و با عزم جزم پیگیر این مسئله مهم باشند.

فرماندار شهرستان تیران و کرون:

 اقدامات دامپزشکی، سالمت مردم 
را تضمین کرده است

فرماندار شهرســتان تیران و کرون اظهار  داشــت: تمهیدات الزم برای پیشگیری از  تیران و کرون
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرستان تیران و کرون صورت 
گرفته و سال گذشته هم با همکاری ادارات شهرستان و پیگیری 
شبکه دامپزشکی، از گسترش این بیماری در سراسر شهرستان و 
اعمال خســارت اقتصادی به مرغداری ها پیشــگیری شد. علی 
رحمانی ادامه داد: اگر اقدامات به روز سال گذشته انجام نشده بود 
منطقه صنعتی دامپروری شهرســتان تیران و کرون دچار بحران 
می شد. وی خاطرنشــان کرد: اقدامات دامپزشــکی در کنترل و 
پیشگیری از بیماری ها، سالمت مردم را تضمین کرده و به همکاری 
بیش از پیش مردم در رعایت قوانین بهداشتی نیاز است.رحمانی 
یادآورشــد: اعتبار مالی به منظور اجرای طرح های پیشگیری از 

بیماری ها و سایر طرح های دامپزشکی صورت گرفته است.

 با مسئوالن 

دیدگاه

فرماندار بوئین میاندشت:

کارآفرینی، موتور توسعه 
اقتصادی محسوب می شود

فرماندار بوئین میاندشت از  بوئین میاندشت
کارآفرینی به عنوان موتور 
توســعه اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: کسب و 
کارهای خانگــی، یکی از مهــم ترین بخش های 
کسب و کار است که در سال  های اخیر مورد توجه 
و حمایت مراجع سیاست گذاری و مسئوالن کشور 
قرار گرفته؛ چراکه این نوع کسب و کارها نقش قابل 
توجهــی در توســعه اشــتغال و کارآفرینی ایفا 
می کنند؛ بنابراین بایــد توجه ویژه ای به این مهم 

شود.
ماشاءا... طحانیان زاده  سهم اعتبارات تسهیالت 
قرض الحسنه مشاغل خانگی شهرستان را در سال 
جاری سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعالم کرد 
و با بیان اینکه بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی 
انقالب اسالمی، متاسفانه موضوع اشتغال به یک 
معضل و چالش بزرگ اجتماعی تبدیل شده است، 
افزود: امروز این مشکل از دغدغه های مقام معظم 
رهبری و دولت تدبیر و امید بوده و الزم است به این 

مهم توجه جدی صورت گیرد. 
طحانیان زاده گفت: براساس برنامه توسعه ششم، 
دولت باید نزدیک به ۹۷۰ هزار شغل برای جامعه 

بیکار در کشور ایجاد کند.

فرماندار فریدونشهر:

مکان یابی نامناسب مسکن مهر 
دلیل طوالنی شدن طرح است

فرمانــدار فریدونشــهر اظهار  داشــت: مکان یابی نامناسب و  فریدونشهر
در شیب باالی طرح های مسکن مهر فریدونشهر 
یکی از عوامل مهم در تحمیل هزینه های اضافی  

در روند تکمیل این واحدهاست. 
ناصر اســدی افزود: متاســفانه جانمایی مسکن 
مهر فریدونشــهر در زمینی نامناسب با شیب باال 
در دامنه کوه، با نقشــه های غیرمتعارف و خارج 
 از چارچــوب و ضوابط اجــرای مســکن همراه 

بوده است.
وی افزود: ایــن موضوع از دالیــل اصلی طوالنی 
شــدن طرح و به تبع آن افزایش چشمگیر قیمت 

واحدهای احداثی توسط تعاونی بوده است.

شهرســتان لنجان گفت: تربیت افسران لنجان رییس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
جنــگ نــرم وآمــوزش رزمنــدگان جبهــه فرهنگــی 
ومصونیت بخشی به نسل جوان در مقابل تهاجمات نامحدود 
فرهنگی، فقط در شعاع انوار فرهنگ شهادت و مکتب عاشورا 
 ودر سایه ســار امتثال از والیــت مطلقه فقیــه ظهور پیدا 

می کند.
مصطفی حبیب الهی افزود: فرهنگ ایثار وشهادت مجموعه 
ای از معانی نمادین اســت که ایثارگری و میل به شهادت را 
در افراد به وجود می آورد و با نهادینه شــدن آن، نگرش ها و 

رفتار افراد را به سمت رفتارهای ایثارگرانه سوق خواهد داد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان تصریح 
کرد: انقالب اســالمی که خود ثمره ایثار و شــهادت است، 
موجب تغییر و تحول در تمامی سطوح جامعه شد و مطمئنا 
در عصر حاضر، اگر ملتی در راه حفظ و تقویت دستاوردهای 
فرهنگی خود قدم پیش نگذارد، نمی تواند در مقابل تهدیدها 

مصون بماند.
وی ادامه داد: از این رو ارتقای فرهنگ شهادت و ایثار در بین 
نسل جوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که همواره باید 

مورد توجه قرار گیرد.
حبیب الهی اضافه کرد: رســالت اصلی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، ترویج فرهنگ شهید و شهادت و رسالت فرهنگی 

وخدمت رسانی به خانواده های شهداست.
وی با اشــاره به ســخنان امام خمینی)ره( درباره شــهدا، 
متذکر شــد: اصلی ترین نکته ای که ما در اندیشــه حضرت 
امام )ره( و انقالب اســالمی داریم، عنصر ایثار و شــهادت 
اســت و تمام آنچه را کــه از مباحــث تئوریک از اســالم 
ناب و جمهــوری اســالمی، عدالت خواهی و پیشــرفت به 
 ذهــن متبــادر می شــود، پیش برنــده آن روحیــه ایثار

 و شهادت است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان عنوان 
کرد: این روحیه، از فرد، انسانی می سازد که در برابر سختی ها 
و موانع موجود عکس العمل های خاصی از خود نشان می دهد.

وی یادآور شــد: امروز با توجه به هجمه های دشمنان ایران 
اســالمی، بنیاد شــهید نقش قرارگاهی خود را برای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت ایفا می کند تا به موفقیت دســت 

پیدا کنیم.
حبیب الهی تاکید کرد: ما گنج بزرگی با نام گلزار شهدا داریم 
که متولی آن بنیاد شهید و امور ایثارگران است و می توانیم 
با بهره مندی از این این ثروت، بسیاری از مسائل و مشکالت 

جامعه امروز را مرتفع سازیم.
وی خاطرنشــان کرد: گلزار شــهدای واالمقام آثار و برکات 
مهمی در هــر منطقــه دارد؛ به گونه ای کــه می توان گفت 
شهدا سرمایه هایی هســتند که معنویت را به جامعه منتقل 
می کنند؛ چراکه حماســه آفرینی های شهدای واالمقام در 
عرصه های انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس، سبب 

اقتدار و صالبت ایران اسالمی شد.
رییس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران شهرســتان لنجان 
اضافه کرد: شــهدای واالمقام ســبب افتخار این کشــور و 
مملکت اســالمی هســتند و وظیفه ملی و مذهبی  اســت 
که به گلزار شــهدا نگاه ویژه داشــته باشــیم؛ چراکه تداوم 
 این روح معنوی در گلزارهای شــهدا، مــا را در عرصه های 

مختلف یاری می رساند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان:

انقالب اسالمی، ثمره ایثار و شهادت است

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری   کاشان
کاشــان، اظهارکــرد: تخم مــرغ از جمله 
کاالهایی است که پس از مدتی فاســد شده و بی توجهی به آن 
باعث مشکل برای شهروندان می شود، بنابراین الزم است این کاال 
با بسته بندی و نصب برچســب، با تاریخ تولید و انقضا مشخص 

عرضه شود تا محصول با کیفیت و مناسب به دست مردم برسد.

مســعود خاندایی تصریح کرد: بســته بندی و لیبل دار کردن 
تخم مرغ نباید باعث ایجاد هزینه بیشتر برای مصرف کننده شود؛ 
چراکه افزایش عرضه می تواند قیمت را کنترل کند و ازســوی 
دیگر اجرای درست این طرح در شهرستان باعث اعتماد بیشتر 

مردم می شود.
وی گفت: بازار خدمات و کاالهای اساســی این شهرستان باید 

بر اساس نیاز و خواسته مردم ساماندهی شود که عرضه صحیح 
و اصولی تخم مــرغ و همچنین ســاماندهی و بهبود وضعیت 

کشتارگاه دام و طیور، از جمله موضوعات مهم است.
خاندایی با اشــاره به رشــد 1۵درصدی صــادرات محصوالت 
کاشــان گفت: باید بتوانیم به توسعه پایدار برسیم. اکنون بیش 
از ۷۰ درصد تولید مرغ و تخم مرغ این شهرســتان به بازارهای 
سراسرکشور ارســال می شود و با اســتفاده از فرصت به دست 
آمده و تالش بیشتر می توانیم به بازارهای کشورهای خارجی 

نیز دست پیدا کنیم.

معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشان خبرداد:

رشد15درصدی صادرات محصوالت در شهرستان

حصر وراثت
8/308  خانم سوسن کریمی  دارای  شناسنامه شــماره 324 به شرح دادخواست به 
کالسه  1565/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرید کریمی به شناســنامه 2 در تاریخ 96/5/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، 
یک دختر و یک همســر دائمی به اســامی: 1- فرید کریمی، ش.ش 391 نسبت با 
متوفی فرزند 2- ســعید کریمی، ش.ش 311 نســبت با متوفی فرزند 3- سعادت 
کریمی، ش.ش 312 نسبت با متوفی فرزند 4- سوسن کریمی، ش.ش 324 نسبت با 
متوفی فرزند 5- عصمت انصاری طادی، ش.ش 20 نسبت با متوفی همسر 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: 24468 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/309  آقای حســین وطنی  دارای  شناسنامه شــماره 715 به شرح دادخواست به 
کالسه  1574/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد مهدی وطنی به شناسنامه 1210 در تاریخ 96/4/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر، سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- کاظم وطنی، ش.ش 714 نسبت با 
متوفی فرزند 2- حسین وطنی، ش.ش 715 نسبت با متوفی فرزند 3 – عفت وطنی، 
ش.ش 53792 نســبت با متوفی فرزند 4 – عزت وطنی، ش.ش 15210 نسبت با 
متوفی فرزند 5- زهرا وطنی، ش.ش 1272818993 نسبت با متوفی فرزند 6- توران 
وطنی، ش.ش 719 نسبت با متوفی همسر 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: 24466 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/310  آقای احمدرضا ناظر دارای  شناســنامه شــماره 424 به شرح دادخواست به 
کالسه  1577/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان مهدی ناظر به شناســنامه 11588 در تاریخ 95/7/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شش پسر و دو دختر به اسامی: 1- امیررضا ناظر، ش.ش 1216 نسبت با متوفی فرزند 
2- احمدرضا ناظر ،ش.ش 424 نسبت با متوفی فرزند 3- محمودرضا ناظر، ش.ش 
29781 نسبت با متوفی فرزند 4- محمد جعفر ناظر، ش.ش 1491 نسبت با متوفی 
فرزند 5- هاشم ناظر، ش.ش 1815 نســبت با متوفی فرزند 6- محمد قاسم ناظر، 
ش.ش 1513 نسبت با متوفی فرزند 7- مریم ناظر، ش.ش 298 نسبت با متوفی فرزند 
8- زهره ناظر، ش.ش 40674 نسبت با متوفی 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: 24465 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/311  آقای پدرام نادرپور  دارای  شناسنامه شــماره 7680 به شرح دادخواست به 
کالسه  1583/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان نادر نادرپور به شناسنامه 1007 در تاریخ 96/6/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک فرزند 
و یک مادر به اسامی: 1- پدرام نادرپور، ش.ش 7680 نسبت با متوفی فرزند 2- آسیه 
شهناز، ش.ش 15113 نسبت با متوفی مادر 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: 24464 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/312  آقای منوچهر اسحاقی  دارای  شناسنامه شــماره 45 به شرح دادخواست به 
کالسه  1582/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحمت اله اســحاقی به شناسنامه 453 در تاریخ 96/6/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به دو پسر و سه دختر به اسامی: 1- منوچهر اســحاقی، ش.ش 45 نسبت با متوفی 
 فرزند 2- محمدرضا اسحاقی ،ش.ش 49 نسبت با متوفی فرزند 3- فریده اسحاقی،
 ش.ش 53 نســبت با متوفی فرزند 4- لیال اســحاقی، ش.ش 27 نسبت با متوفی 
فرزند 5- زهرا اســحاقی، ش.ش 4908 نســبت با متوفی فرزنــد و الغیر. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 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: 24463 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )163 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/313 بهجت تیموری جروکانی دارای  شناسنامه شماره 887 به شرح دادخواست 
به کالسه  2283/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس تیموری جروکانی به شناسنامه 21 در تاریخ 96/4/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
2 پسر و یک همســر و مادر و پدر: 1- محمدرضا تیموری جروکانی، ش.ش 4431 
نســبت با متوفی فرزند 2- حمیدرضا تیموری جروکانی، ش.ش 2 نسبت با متوفی 
فرزند 3- بهجت تیموری جروکانی، ش.ش 887 نســبت با متوفی همسر 4- عزت 
تیموری جروکانی، ش.ش 48 نســبت با متوفی مادر 5- رمضان تیموری جروکانی، 
ش.ش 11 نسبت با متوفی پدر 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: 24499 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)170 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/314  آقای احمد رضا حقیقت نژاد  دارای  شناسنامه شماره 322 به شرح دادخواست 
به کالســه  2361/96 ح54 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه طالئی به شناسنامه 84 در تاریخ 96/5/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 5 فرزند به نام ذیل: 1- علیرضا حقیقت نژاد، ش.ش 57001 فرزند 2- حســین 
حقیقت نژاد، ش.ش 64956 فرزند 3- احمدرضا حقیقــت نژاد، ش.ش 322 فرزند 
4- زهرا حقیقت نژاد، ش.ش 6867 فرزنــد 5- صدیقه حقیقت نژاد، ش.ش 6868 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه 

آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 شد. م الف: 24498 شعبه 10 شــورای حل اختالف استان اصفهان )152 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/315  خانم پروین آقایا با وکالت قاسم دهقانی عشرت آباد دارای  شناسنامه شماره 
27 به شرح دادخواست به کالسه  1612/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیلی به شناسنامه 436 در 
تاریخ 95/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به یک مادر به نام: 1- پروین آقایا، ش.ش 27 نسبت با متوفی مادر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 م الف: 24495 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)129 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/316  آقای مجید ال رسول  دارای  شناســنامه شماره 26529 به شرح دادخواست 
به کالسه  1610/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان بدرالزمان نجفی به شناســنامه 250 در تاریخ 96/5/28 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و دو دختر به اســامی: 1- مجید ال رسول، ش.ش 26529 نسبت با متوفی 
فرزند 2- منصوره آل رسول، ش.ش 1171 نســبت با متوفی فرزند 3- مهوش آل 
رسول، ش.ش 808 نسبت با متوفی 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: 24493 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )148 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/326  آقای حیدرعلی کریمیان نوکابادی دارای  شناســنامه شــماره 9 به شــرح 
دادخواست به کالسه  1566/96 ح54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن کریمیان نوکابادی به شناسنامه 1035 
در تاریخ 95/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک مادر و یک پدر به اسامی: 1- معصومه شفیعی نوکابادی، ش.ش 
1406 نبســت با متوفی مادر 2- حیدرعلی کریمیان نوکابادی، ش.ش 9 نســبت با 
متوفی پدر 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: 24470 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)139 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

پرونــده:  9610420351000261  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /417
9309980351000594 شــماره بایگانی شــعبه:930666 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطــه به شــماره 9415-96/7/24 و شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970351000380 بــه موجب درخواســت اجرای حكم مربوطه به شــماره 
9415-96/7/24 و شماره دادنامه مربوطه 9409970351000380 محكوم علیهم 

1- امیر ســعید اباذریان 2- امید پاســبان قریه صفا 3- شــهرام مختاری 4- عماد 
حقیقت همگی به نشــانی مجهول المــكان متضامنا محكوم هســتند به پرداخت: 
1- مبلغ 167/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه 4 فقره چک مندرج در دادنامه 
2- مبلغ 5/670/000 ریال بابت هزینه دادرســی 3- مبلغ 5/208/000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل 4- تاخیر تادیه از تاریخ چک ) 92/12/17( لغایت اجرای حكم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محكوم له موسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان به نشــانی اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان با وکالت  
سیما سلیمانی فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان خیابان چهار باغ خیابان شهید 
نیكبخت ساختمان ماکان 5 طبقه دوم واحد 24 و هاجر السادات رضویان فرزند سید 
علی به نشانی اصفهان فریدونشهر خ ولی عصر روبه روی مسجد حسینیه پ 147 و 
پرداخت حق االجرای دولتی بر اساس محكوم به در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت 
تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی اســت. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم 
و استیفا محكوم 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 مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به 
یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقــت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محكومیــت مالی 1394(. 
م الف: 23936 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)505 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/321 در خصوص پرونــده کالســه 960369 خواهان مهران طهماســبی نژاد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره سفته به طرفیت بهمن فرهنگی فرزند محمدعلی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/12  ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المكان 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 چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:23990 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
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اخبار

بامسئوالن

اهدای بیش از 13 هزار واحد خون 
در هفت ماهه نخست سال جاری 

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیــاری از اهدای بیش از 
13 هزار واحد خون در استان طی هفت ماهه نخست سال جاری 
خبر داد. محمد ملک محمدی اظهــار کرد: درهفت ماهه ابتدای 
ســال جاری 19هزار و 483 نفر برای اهدای خون به پایگاه های 
انتقال خون در شهرستان های شــهرکرد، بن و بروجن مراجعه 
کردند که از این تعداد 13 هزار و 805 نفر موفق به اهدای خون 
شدند. مدیرکل انتقال خون اســتان در ادامه افزود: از این تعداد 
اهداکننده، هشــت هزار و 745 نفر اهدا کننده مســتمر بودند. 
وی تعداد اهداکنندگان خانم در مــدت مذکور را 388 و آقایان 
13 هزار و 417 نفر اعالم کرد و گفت: متاسفانه اغلب خانم ها به 
دلیل باورهای نادرســت و اعتقاد به کم خونی از انجام این عمل 
خودداری می کنند. ملک محمدی گفت: خوشــبختانه به دلیل 
اهدای خون مردم استان، چهارمحال و بختیاری تا کنون با کمبود 

خون مواجه نبوده است. 

 برداشت هفت هزار تن گردو 
در چهارمحال و بختیاری 

 رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
هفت هزار تن گردو درچهارمحال و بختیاری برداشت شد، اظهار 
داشت: برداشــت گردو در چهارمحال و بختیاری در سالجاری 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.ذبیح ا... غریب عنوان 
کرد: برداشت گردو، 17 درصد در چهارمحال و بختیاری افزایش 
یافته است. رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح 
کرد: عملکــرد تولید گردو در یک هکتار در این اســتان بیش از 
یک تن است و پنج هزار هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری به 
گردو اختصاص دارد.وی اظهار داشت: بیشترین باغات گردو در 
شهرستان های سامان و بن چهارمحال وبختیاری قرار دارد. رییس 
جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پنج هزار 

هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری به گردو اختصاص دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

 1۸ هزار بافنده فرش در چهارمحال 
و بختیاری بیمه هستند

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: 18 هزار بافنده فــرش در چهارمحــال و بختیاری بیمه 
تامین اجتماعی هستند.نعیم امامی با اشــاره به اینکه 18 هزار 
بافنده فرش چهارمحال و بختیاری بیمه هستند، اظهار داشت: 
تعداد کل بافندگان فرش چهارمحال و بختیاری حدود 104 هزار 
 نفر هستند. امامی عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری

 5۲ هزار دار قالی فعال است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری بیان 
کرد: 9 تعاونی فرش روستایی، دو تعاونی قالی بافی شهری و یک 
اتحادیه  فرش در چهارمحال و بختیــاری فعالیت می کنند.وی 
عنوان کرد: توسعه فرش بافی از مهم ترین ظرفیت های اشتغالزا 
در استان چهارمحال و بختیاری است که این امر می تواند زمینه 

توسعه استان شود.

برگزاری راهپیمایی »حرم تا 
حرم« در شهرکرد و بروجن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری راهپیمایی بزرگ »حرم تا حرم« عزاداران 
حسینی در شهرستان های شهرکرد و بروجن خبر 
داد.حجت االسالم و المســلمین مرتضی عزیزی، 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
با اعالم این خبر، گفت: همزمان با اربعین حسینی، 
راهپیمایی عزاداران حسینی با  عنوان حرم تا حرم 
در شــهرکرد و بروجن برگزار می شــود.وی افزود: 
راهپیمایی بزرگ حرم تا حرم در شــهرکرد در روز 
اربعین، ساعت هشــت صبح از محل امامزاده سید 
محمد سلطان سبزپوش)ع( در غرب شهرکرد آغاز 
و به محل امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون)س( 

شهرکرد ختم می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری مراسم عزاداری در روز اربعین خبر داد و 
بیان کرد: اجتماع عظیم جاماندگان اربعین حسینی 
نیز ســاعت 9:30 همراه با مداحی و سینه زنی در 
محل امامزادگان حلیمــه و حکیمه خاتون برگزار 

می شود.
حجت االسالم عزیزی با بیان اینکه راهپیمایی حرم 
تا حرم در شهرســتان بروجن نیز برگزار می شود، 
عنوان کرد: راهپیمایی حرم تا حرم در این شهرستان 
از شهر بروجن شروع و به سمت امامزاده حیدر)ع( 

نقنه منتهی می شود.

 برگزاری »تریبون آزاد« 
در چهارمحال و بختیاری 

همزمان با راهپیمایــی روز 13 آبان ماه ویژه برنامه 
تریبون آزاد با موضوع »چرا مــرگ بر آمریکا« در 

شهرکرد برگزار می شود.
محل برگزاری ویژه برنامه تریبــون آزاد با موضوع 
»چرا مرگ بر آمریکا« در انتهای مسیر راهپیمایی 
13 آبان ماه در محل میدام امامزادگان دوخاتون)س( 
شهرکرد است.این برنامه از سوی بسیج دانشجویی 
استان چهارمحال و بختیاری در راستای پاسخگویی 
به پرسش آمریکا شیطان بزرگ آری یا نه؟ برگزار 
می شود.راهپیمایی روز 13 آبان ماه در مرکز استان 
از ســاعت 9 صبح در محل میــدان دوازده محرم 
آغاز و محل تجمع نیز رأس ســاعت 11 در محل 
میدان امامزادگان دوخاتون)س( شهرکرد با حضور 

سخنران، مهدی چمران برگزار می شود.

حیــدر علی پور با اشــاره بــه اینکــه همگان نســبت به 
دانش آموزان و دانشجویان انقالبی آن زمان متعهد هستیم، 
افزود: هم اکنــون نیز این قشــر از بالنده تریــن گروه های 
جامعه هســتند؛ بنابراین باید برای رســیدگی به امور آنها 
و ایجاد فضا و شــرایط مناســب فرهنگی برای آنها تالش 
 کرده و این امــر یکی از اولویت های برنامه ریزی در کشــور 

باشد. 
علی پور، شــهید حســین فهمیده را یکی از دانش آموزان 
پرورش یافته انقالب دانســت و عنوان داشــت: در دوران 

انقالب اسالمی دانش آموزان و دانشجویان به صف انقالبیون 
پیوستند و هم در انقالب و هم در دفاع مقدس حماسه های 

فراوانی آفریدند.
نایب رییس شورای اسالمی شــهرکرد با بیان اینکه بعد از 
انقالب شاهد یک رشد جمعیتی بودیم و وجود برخی تنگناها 
نیز باعث شد نتوانیم به کیفیت آموزش به خصوص در مراکز 
آموزشی و ایجاد فضای باز مناســب در محیط دانشگاهی 
بپردازیم، ادامه داد: در سال های گذشته تا حدودی از فشار 
جمعیتی کاسته و بحران کمبود امکانات تعدیل شده است؛ 

بنابراین باید محیطی برای رشد نسل آینده این کشور فراهم 
کنیم. نســل جوان باید به جریان آزاد اطالعات دسترسی 
داشته باشند، آزادانه اظهار نظر کنند و محرک  حرکت های 
جامعه باشند. چنین نســل انتخاب گری که بتواند شرایط 
امروز دنیا و وظایف خود را تبیین کند آینده کشــور را رقم 

می زند.
وی با تاکیــد بــر اینکــه کمبــود امکانــات از بالندگی 
نســل آینده و شــکوفایی در محیط هــای دانش آموزی و 
دانشــجویی کم می کنــد، گفــت: در این شــرایط آینده 
نامطمئن برای کشــور رقم می خورد، اگر نسل انتخاب گر 
داشــته باشــیم قطعا شــاهد حضور آنهــا در صحنه های 
علمــی و فرهنگــی و نقش آفرینی آنهــا در جامعه جهانی 
خواهیــم بود.علی پــور در ادامه خاطرنشــان کرد: نســل 
 جوان و نوجوان بــدون تحرک و انرژی، گرفتار مشــکالت 

متعددی می شود. 
تجربه ثابت کرده اســت که برخــورد بــا ناهنجاری های 
اجتماعــی بــدون فراهم کــردن محیطی مناســب برای 
 رشــد فکری جوانان پاسخگو نبوده و مشــکالت جامعه را
 برطرف نمی کند.وی اضافه کرد: اگر محیط مناســب برای 
رشد فکری جوانان فراهم شود و محیط دانشگاهی برای بحث 
و برخورد افکار آزاد باشد، دانش آموزان برای یک محیط آزاد 
و مردم ساالر آموزش ببینند و حس انتخاب کردن در وجود 
آنها تقویت شود و... آنگاه شاهد ورود تاثیرگذار نسل جوان 

به جامعه خواهیم بود.
نایــب رییــس شــورای اســالمی شــهرکرد بــه تالش 
مســئوالن در همه عرصه ها بــرای فراهم کردن شــرایط 
ذکر شــده برای جوانان اشــاره و بیان داشــت: با استفاده 
از ظرفیت هــای موجــود، امکانــات شــهرداری ها و 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای شهر 
شــهرکرد، ایجاد هم افزایی، اســتفاده هماهنگ از امکانات 
 فرهنگی و... می توان در راســتای بالندگی و رشــد نســل

 جوان گام برداشت.

   نایب رییس شورای اسالمی شهرکرد اظهار کرد: 13 آبان ماه در تاریخ انقالب اسالمی، روز دانش آموز 
و مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده است، روزی که دانشجویان و دانش آموزان ایرانی با حضور موثر 
خود خون تازه ای در رگ انقالب جاری کرده و حرکتی عظیم را ثبت کردنــد که همچنان از آن با بزرگی و 

عظمت یاد می شود.

 نماینده مردم شهرســتان های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار 
در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اینکه خانه های ورزش 
روستایی در چهارمحال و بختیاری توســعه یابد، اظهار داشت: 
چهارمحال و بختیاری دارای روســتاهای بسیاری است که باید 
برای توســعه ورزش، خانه های ورزش روستایی در چهارمحال 
و بختیاری توســعه یابند.علی کاظمی عنوان کــرد: خانه های 

ورزش روســتایی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز ارتقای 
بخــش ورزش چهارمحال و بختیاری می شــود .نماینده مردم 
شهرســتان های اردل، فارســان، کوهرنگ و کیــار در مجلس 
شورای اسالمی اظهار داشت: توسعه خانه های ورزش روستایی 
در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز شناسایی نخبگان ورزشی 
در روستاها می شود و با هدایت این نخبگان در مسیر قهرمانی، 

می توان موجب شکوفایی اســتعدادهای ورزشی در این استان 
شد. وی عنوان کرد: هم اکنون جوانان پر استعداد بسیار زیادی در 
حوزه ورزش در این استان وجود دارد که به علت ضعف در نبود 
 امکانات ورزشی در این استان زمینه برای  رشد استعداد های آنها

 فراهم نیست.
نماینده مــردم شهرســتان های اردل، فارســان، کوهرنگ و 
کیار در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: باید تالش شــود 
که خانه های ورزش روســتایی در این اســتان توســعه یابند 
 واســتعدادیابی ورزشی در روســتاهای چهارمحال و بختیاری 

انجام شود.

نماینده مردم کوهرنگ در مجلس:

خانه های ورزش روستایی در چهارمحال و بختیاری توسعه یابند

حصر وراثت
8/296  آقای تورج مالئی دســتجردی  دارای  شناسنامه شــماره 41800 به شرح 
دادخواست به کالسه  1600/96 ح54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان آذردخت میرشــمس به شناسنامه 666 در 
تاریخ 92/10/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر به اســامی: 1- نعمت اله مالئی دستجردی، ش.ش 610 
نبست با متوفی فرزند 2- تورج مالئی دستجردی، ش.ش 41800 نسبت با متوفی 
فرزند 3- رضا مالئی دستجردی، ش.ش 41801 نســبت با متوفی 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: 24484 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/297  آقای علی ماهری خوراســگانی  دارای  شناســنامه شــماره 258 به شرح 
دادخواست به کالسه  1572/96 ح54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه علی یاری به شناسنامه 56 در تاریخ 
95/11/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر و سه دختر و یک همســر و یک مادر به اسامی: 1- حمید ماهری 
خوراسگانی، ش.ش 5139 نســبت با متوفی فرزند 2- اعظم ماهری، ش.ش 284 
نسبت با متوفی فرزند 3- مریم ماهری، ش.ش 912 نسبت با متوفی فرزند 4- فائزه 
ماهری خوراسگانی، ش.ملی 1270178369 نسبت با متوفی فرزند 5- علی ماهری 
خوراسگانی، ش.ش 258 نسبت با متوفی همسر 6- حبیبه آدم خوراسگانی، ش.ش 
6 نسبت با متوفی مادر 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: 24483 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )183 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/298  آقای ســید احمد موســوی ولدانی دارای  شناسنامه شــماره 45 به شرح 
دادخواست به کالسه  1576/96 ح54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ســید مصطفی موسوی ولدانی به شناسنامه 
339 در تاریخ 73/10/22 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به یک پسر و دو دختر به اســامی: 1- سید احمد موسوی 
ولدانی، ش.ش 45 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه موسوی ولدانی، ش.ش 3 نسبت 
با متوفی فرزند 3- بیگم موســوی ولدانی، ش.ش 5 نسبت با متوفی 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: 24481 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )152 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

8/299  آقای رضا جانقربان  دارای  شناســنامه شــماره 5120002773 به شــرح 
دادخواست به کالسه  1594/96 ح54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی اصغر جانقربان به شناســنامه 17 در 

تاریخ 95/11/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه پسر، دو دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- عبداله جانقربان، 
ش.ش 17 نســبت با متوفی فرزند 2- ابراهیم جانقربان، ش.ش 5 نسبت با متوفی 
فرزند 3- رضا جانقربان، ش.ش 5120002773 نســبت با متوفی فرزند 4- سمیه 
جانقربان، ش.ش 14 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه جانقربان، ش.ش 9 نسبت با 
متوفی فرزند 6- ملوک جانقربان، ش.ش 13 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 24479 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/300  آقای محمدرضا قیصری حسن آبادی  دارای  شناسنامه شماره 1272146669 
به شرح دادخواست به کالســه  1591/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان صدیقه قیصری حســن آبادی به 
شناسنامه 1448 در تاریخ 94/6/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر و یک همسر و پدر به اسامی: 
1- جمال قیصری حسن آبادی، ش.ش 5210 نســبت با متوفی فرزند 2- علیرضا 
قیصری حسن آبادی، ش.ملی 1270382557 نسبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا 
قیصری حســن آبادی، ش.ش 1272146669 نســبت با متوفی فرزند 4- فهیمه 
قیصری حســن آبادی، ش.ش 1587 نســبت با متوفی فرزند 5 – غالمحســین 
قیصری حسن آبادی، ش.ش 59 نسبت با متوفی همسر 6- غالمرضا قیصری حسن 
آبادی، ش.ش 1684 نسبت با متوفی پدر 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: 24478 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف استان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/301  آقای عباس ســلطانی  دارای  شناسنامه شــماره 29 به شرح دادخواست به 
کالسه  1590/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسینعلی سلطانی به شناســنامه 55 در تاریخ 95/11/17 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسرو دو دختر به اسامی: 1- عباس ســلطانی، ش.ش 29 نسبت با متوفی فرزند 
2- اکبر سلطانی، ش.ش 2194 نســبت با متوفی فرزند 3- اصغر سلطانی، ش.ش 
2326 نسبت با متوفی فرزند 4- اکرم سلطانی، ش.ش 6884 نسبت با متوفی فرزند 
5- اعظم سلطانی، ش.ش 45 نسبت با متوفی 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: 24477 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/302  آقای غالمرضا محمد علی زاده سامانی  دارای  شناسنامه شماره 93554 به 
شرح دادخواست به کالسه  1586/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جعفر محمد علی زاده سامانی به شناسنامه 13 
در تاریخ 96/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک پسر و سه دختر و یک همسر به اسامی: 1- غالمرضا محمد علی 
زاده سامانی، ش.ش 93554 نسبت با متوفی فرزند 2- فریبا محمد علی زاده سامانی، 
ش.ش 222 نسبت با متوفی فرزند 3- سهیال محمد علی زاده سامانی، ش.ش 1337 
نســبت با متوفی فرزند 4- فرزانه محمد علی زاده سامانی، ش.ش 74476 نسبت با 
متوفی فرزند 5- زینب محمد علی زاده، ش.ش 8 نســبت با متوفی همسر 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: 24476 
شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
8/303  آقای اکبر طبیبی دارای  شناسنامه شماره 1983 به شرح دادخواست به کالسه  
1592/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرتضی طبیبی جبلی به شناســنامه 1578 در تاریخ 96/5/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر، 
چهار دختر، یک همســر دائمی به اســامی: 1- اکبر طبیبی، ش.ش 1983 نسبت با 
متوفی فرزند 2- اصغر طبیبی جبلی، ش.ش 39 نســبت با متوفی فرزند 3- ولی اله 
طبیبی، ش.ش 889 نسبت با متوفی فرزند 4- نصرت طبیبی جبلی، ش.ش 4 نسبت با 
متوفی فرزند 5- عفت طبیبی جبلی، ش.ش 38770 نسبت با متوفی فرزند 6- رضوان 
طبیبی جبلی، ش.ش 4 نسبت با متوفی فرزند 7- زهرا طبیبی جبلی، ش.ش 2263 
نسبت با متوفی فرزند 8- سکینه جعفری حاجی آبادی، ش.ش 2611 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 24474 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)200 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/304  خانم فاطمه مکاریان خوراســگانی  دارای  شناســنامه شماره 224 به شرح 
دادخواست به کالسه  1562/96 ح54 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان معصومه مکاری خوراسگانی به شناسنامه 
6848 در تاریخ 96/6/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به یک دختر به نام: 1 – فاطمه مکاریان خوراسگانی، ش.ش 
224 نسبت با متوفی 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: 24472 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان 

اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/305  خانم جمیله سلمانی خرزوقی دارای  شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست 
به کالسه  1551/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدرضا زراعت کار به شناسنامه 3033 در تاریخ 96/6/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
یک پسر و یک همسر به اسامی: 1- حســین زراعت کار، ش.ملی 1273910982 
نســبت با متوفی فرزند 2- جمیله ســلمانی خرزوقی، ش.ش 27 نسبت با متوفی 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 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: 24467 شعبه 54 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف استان اصفهان 

)139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/306  آقای سید محمد موسوی  دارای  شناسنامه شماره 2274 به شرح دادخواست 
به کالسه  1563/96 ح54 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رقیه فاتحی به شناســنامه 56 در تاریخ 96/1/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر 
و یک دختر به اسامی: 1- سید محمدرضا موســوی، ش.ش 2177 نسبت با متوفی 
فرزن 2- سید رضا موسوی، ش.ش 714 نســبت با متوفی فرزند 3- سید مرتضی 
موسوی، ش.ش 1729 نسبت با متوفی فرزند 4- سید محمد موسوی، ش.ش 2274 
نسبت با متوفی فرزند 5- سید حسین موسوی، ش.ش 1769 نسبت با متوفی فرزند 
6- زهرا موسوی، ش.ش 599 نسبت با متوفی 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: 24471 شعبه 54 مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف استان اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/307  آقای مجید کیان جو دارای  شناســنامه شماره 1141 به شرح دادخواست به 
کالسه  1575/96 ح54 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا کیان جو به شناسنامه 12427 در تاریخ 96/7/7 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر، 
سه دختر و یک همسر دائمی به اسامی: 1- مجید کیان جو، ش.ش 1141 نسبت با 
متوفی فرزند 2- توران کیان جو، ش.ش 627 نســبت با متوفی فرزند 3- منیر کیان 
جو، ش.ش 522 نســبت با متوفی فرزند 4- مرضیه کیان جو، ش.ش 444 نسبت با 
متوفی فرزند 5- بتول خانم گل بیدی، ش.ش 941 نسبت با متوفی همسر 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: 24469 
 شعبه 54 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف اســتان اصفهان )173 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/327 شماره صادره : 1396/42/424729- 1396/7/19 نظر با اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه پالک شــماره 4483/3072 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علیرضا اســدی آقبالغی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
 دوشنبه مورخ 96/9/6 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به

 موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
م الف: 25124 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان)140 

کلمه، 2 کادر(

نایب رییس شورای اسالمی شهرکرد:

کمبودامکاناتازبالندگینسلآیندهوشکوفاییآنهامیکاهد
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2276 | شنبه 13 آبان 1396 | 15 صفر 1439 معاون کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

»توانمندسازی«؛ مهم ترین اولویت 
کمیته امداد

معاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته امداد اســتان اصفهان، 
درخصــوص توانمندســازی مددجویان اظهار داشــت: ایجاد 
مهــارت و توانایی برای احراز شــغل یا افزایش 
مهارت در حرفه ای خاص، از اهداف ارائه 
آموزش های فنی به مددجویان تحت 
حمایت اســت. بهرام ســوادکوهی 
افــزود: 5 هــزار و 21  مددجوی 
اصفهانــی در هفت ماهه نخســت 
سال جاری با حمایت کمیته امداد 
آموزش های فنی وحرفــه ای را برای 
ایجاد شغل مناسب فراگرفتند، هرچند 
تعهد امســال کمیته امداد اصفهــان برای 
امسال 13 هزار و 805 نفر است که معموال آخر سال بیش از این 
مقدار هم محقق می شود. وی تصریح کرد: یک هزار و 401 نفر 
از این افراد در بخش مهارت آموزی، دو هزار و885 نفر در بخش 
آموزش های پایدارســازی و توســعه، 350 نفر در آموزش های 
کارآفرینی و 385 نفر از آموزش هــای حرفه آموزی ویژه دانش 
آموزان دبیرستانی بهره مند شدند. معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد:  به منظور 
ایجاد اشتغال برای خانوارهایی که قدرت ریسک اقتصادی ندارند، 
با تعاملی بین کارفرمایان، موسســات، شــرکت ها و صنایع، در 
صورت به کارگیری مددجویان، در سال اول کاری 100 درصد، 
در سال دوم 50 درصد و در سال سوم مبلغ تشویقی به عنوان حق 

بیمه کارفرمایان توسط کمیته امداد پرداخت می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

 دو ایستگاه سیار صدور کارت ملی
در اصفهان راه اندازی می شود

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: به منظور تســهیل 
در خدمت رسانی به شهروندانی که امکان حضور در دفاتر برای 

صدور کارت ملی را ندارند، دو ایستگاه سیار راه اندازی می شود.
حسین غفرانی با اشاره به 800 پایگاه ســیار صدور کارت ملی 
هوشــمند در کشور اظهار داشــت: به زودی 
دو ایستگاه سیار توسط اداره ثبت احوال 
اســتان در اصفهان به مرحله اجرا در 

خواهد آمد.
وی افزود: ایــن طرح از آسایشــگاه 
جانبــازان شــهید مطهــری آغــاز 
 می شود و بعد از آن به مراکز دیگر راه

 می یابد.
مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان 
اینکه پایگاه های سیار صدور کارت ملی هوشمند برای 
اخذ درخواست افرادی که توانایی جابه جایی ندارند، پیش بینی 
شده است، گفت: ســالمندان، معلوالن، جانبازان و تمام افرادی 
که امکان مراجعــه فیزیکی و حضوری به دالیــل مورد قبول را 
ندارند )مانند زندانیان و ســربازان( می توانند از این ایستگاه ها 

استفاده کنند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

35هزار نوزاد اصفهانی در بدو تولد 
غربالگری شنوایی شدند

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه 
42 هزار نوزاد، در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان اصفهان 
متولد شدند، گفت: از این تعداد، 35 هزار نوزاد مورد غربالگری 

شنوایی قرار گرفتند.
مجتبی ناجی با اشاره به تشــخیص و درمان به 
موقع ناشــنوایی نوزادان اظهار داشــت: 
در قالب برنامه غربالگری شــنوایی 
نوزادان در ۶ ماهه نخســت سال، 
از 42 هزار نوزاد بــه دنیا آمده در 
اســتان، 35 هزار نفر مورد معاینه 

شنوایی قرار گرفتند.
وی افزود: باتوجه به تعداد نوزادان به 
دنیا آمده در استان، جمعیت نوزادان 
معاینه شــده 82/5درصد کل نوزادان را 
شامل می شــود و امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع، والدین 
به محض تولد نوزادشــان، برای بررسی شــنوایی به پایگاه  های 

بهزیستی سراسر استان  مراجعه کنند.
معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان بیان کرد: در 
معاینه 35 هزار نوزاد، 183 نوزاد نیازمند مداخله توان بخشی و 

طبی تشخیص داده شدند.
وی با بیان اینکه 150 نوزاد مشکالت شنوایی دوطرفه و 33 نوزاد 
مشکالت شــنوایی یک طرفه داشــتند، گفت: برای 130 نوزاد 
سمعک تجویز شد و 53 نوزاد نیز تحت عمل جراحی یا مداخالت 

طبی قرار گرفتند.

رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر:

 حجم داروهای ارسالی به عراق 
از ۶۰ به ۱۲۰درصد افزایش یافت

رییس مرکز پزشــکی حج و زیارت جمعیــت هالل احمر گفت: 
به دنبــال افزایش تعــداد زائــران اربعین 
حســینی، حجم داروهای ارســالی به 
عراق، از ۶0 درصد بــه 120 درصد 

افزایش یافت.
علی مرعشی اظهار کرد: با افزایش 
استقبال مردم به حضور در مراسم 
پیاده روی اربعین حسینی، میزان 
داروهــای انتقالی به کشــور عراق 
نسبت به  سال گذشته، به ۶0 درصد و در 

نهایت به 120 درصد افزایش یافت. 
وی افــزود: بــه  منظــور ارائــه خدمــات دارویی بــه زائران 
اربعیــن حســینی، 120 نــوع دارو به کشــور عراق ارســال 
شــده اســت. با وجود این، همه بیمــاران دارای فشــارخون 
و بیماری هــای خــاص، دیابــت و بیمــاران تنفســی بایــد 
 داروهــای مصــرف روزانــه خــود را در حیــن ســفر بــه

 همراه داشته باشند.

محیط زیست

صدور مجوز شماره گذاری برای 
موتورسیکلت های انژکتوری

سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیســت با اشــاره به صدور مجــوز تولید 
موتورســیکلت های انژکتوری گفت: بســیاری از 
تولیدکنندگان موتورسیکلت انژکتوری هنوز موفق 

به تولید نشده اند.
مســعود زندی اظهار کــرد: تولیدکنندگانی که 
می خواهند موتورســیکلت انژکتوری تولید کنند 
به ســازمان محیط زیســت معرفی شده و سپس 
 این شــرکت ها به مراکــز ضد آالیندگــی ارجاع 

می یابند.
وی افزود: اگر این موتورســیکلت های انژکتوری 
بتوانند شرایط استاندارد یورو3 را پاس کنند، مجوز 

شماره گذاری برای آنها صادر می شود.
سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: براســاس اطالعــی که از 
وزارت صنعت داریم، بســیاری از تولیدکنندگان 
موتورســیکلت هنوز موفق به تولید نشدند و اگر 
هم اقدام به تولیــد موتور انژکتــوری کنند، این 
تولید با ضوابط ســازمان محیط زیست مغایرت 

نخواهد داشت. 
زندی تاکید کرد: اگر موتورســیکلت ها استاندارد 
یورو3 را پاس کنند، می توانند مجوز گرفته و تولید 

را شروع کنند.

برگزاری کارگاه پدافند 
غیرعامل زیستي در اردستان

به گــزارش پارما از اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان اردســتان، کارگاه آموزشي با موضوع 
پدافند غیــر عامل زیســتي، با همــکاري اداره 
حفاظت محیط زیســت، کانون پــرورش فکري 
کودکان و نوجوانان شــماره دو اردستان، دبستان 
 امیرکبیر و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي اردستان 

برگزارشد.
ایــن کارگاه  با حضــور دبیر  پدافنــد غیرعامل، 
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت وســایر 
 مســئوالن مرتبط شهرستان اردســتان تشکیل 

شد.
 دراین کارگروه درخصوص پدافند زیستي توسط 
رییس اداره حفاظت محیط زیست ودبیر پدافند 
غیر عامل شهرستان اردستان، براي دانش آموزان 

مطالبي بیان شد.

رزگار قادرپور مشــاور خانواده در گفت وگو با »فرارو«، به 
آسیب شناسی روابط عاطفی در سنین پایین و راهکارهای 

مواجهه با آن می پردازد.
به تازگی یک رفتارشــناس از پرونــده ای گفت که درآن 
دختری از سن ۹ تا 14 ســالگی درگیر رابطه عاطفی بوده 
است و در 14 سالگی متوجه می شود که پسر اصال عالقه ای 

به او ندارد و در نهایت تصمیم به خودکشی می گیرد.
پیشتر دکتر محمود گلزاری، معاون وزیر ورزش و جوانان، 
در نشســتی تحلیلی اعالم کرده بود که در چند سال اخیر 
سن ارتباط با جنس مخالف به 14 سالگی کاهش پیدا کرده 
اســت؛ به طوری که دوستی دختران و پســران با مسائل 
عاطفی آغاز می شود و ســرانجام به روابط جنسی و حتی 

ارتباط با چند نفر کشیده می شود. 
تحقیقات در این زمینه نشــان داده است که 40 درصد از 
دختران پیش از ورود به دانشگاه با پسری ارتباط داشته و 
20 درصد دیگر قطع ارتبــاط کرده اند؛ بنابراین ۶0 درصد 
آنها ارتباط با جنس مخالف را پیش از ســن 18ســالگی 

تجربه کرده اند.
همچنین مشخص شده است که حدود 40 درصد این افراد 

در زمانی ارتباط خود را شروع کرده اند که سنشان کمتر از 
14سال بوده است؛ یعنی در دوران راهنمایی.

دکتر گلــزاری پیش از این اعالم کرده بــود که 80 درصد 
دختران دبیرســتانی در ایران با یک پسر دوست هستند و 
حتی ممکن است ارتباط جنسی هم داشته باشند؛ در حالی 
که خانواده ها و مسئولین مدارس از این موضوع بی اطالع 
هستند. وضعیت خانواده های جامعه ما با توجه به شرایطی 
که در آن قرار گرفته اند و با توجه به نبود مهارت هایی که 
آنها را به سمت خانواده سالم ســوق می دهد، باعث شده 
است که نوجوانان ما بر اساس این آمار اعالم شده، به سمت 

این روابط عاطفی بروند.
یعنــی آن خالئی که به لحــاظ عاطفی در نظــام خانواده 
وجود دارد، نوجوانان را به این ســمت ســوق می دهد که 
جای دیگری به دنبال پرکردن آن باشد؛ مثل اسفنجی که 
اگر جای خأل داشته باشــد و ما آن را در معرض هر مایعی، 
چه خوب و چه بد، قرار دهیم، آن اســفنج مایع را به خود 

جذب می کند.
متاســفانه، در جامعه ما و در نظام کنونی خانواده های ما، 
این خأل بسیار بزرگ اســت و والدین شاید فرصت نداشته 

و مشکالت خاص خود را داشته باشند؛ از این رو از دیدگاه 
مِن خانواده درمانگر، عمده مشکالت به نداشتن صمیمیت 
والدیــن و رابطه با نوجوانــان خود برمی گــردد که باعث 
می شود این نوجوانان خأل عاطفی را به نوعی در جای دیگر 

پر و ترمیم کنند.
اگر این خأل در دوران راهنمایی و دبیرستان وجود داشته 
باشد، ارتباط عاطفی شکل می گیرد که آسیب های زیادی را 
هم به دنبال دارد که می تواند در آینده این افراد مشکالتی 
را به وجود آورد، چون معموال در حالــت پنهان کاری هم 
وارد این روابط می شوند و قطعا این سیکل معیوب ادامه دار 

خواهد بود.
پنهان کاری متاســفانه به شــکلی تعبیه شــده که حتی 
بزرگساالن هم زمانی که وارد یک رابطه عاطفی می شوند 
به خاطــر اینکه در نظام بیرونی دچار مشــکل نشــوند به 
محیط های خلوت پناه می برند. حاال در آن محیط خلوت 
نوجوان احساس صمیمیت بیش برآورد شده کاذب می کند 

و این صمیمیت برایش ایجاد می شود.
اما یکی دیگر از مهم تریــن پارامتر ها در چنین روابطی، به 
نبود مهارت ها و دانشی برمی گردد که این نوجوانان باید در 

هندل کردن رابطه عاطفی داشته باشند. 
رســالت آموزش مدیریت روابط در سن نوجوانی بر دوش 
آموزش و پرورش است که باید آن را انجام می داد و بدهد. 
اینکه یک ســری مهارت ها به آنها آموزش دهند که بدانند 
نیاز عاطفی به چه چیــزی می گویند و چگونــه باید این 

مشکل را برطرف کنند.
وقتی این آموزش وجود نداشته باشــد فرد هیچ شناختی 
ندارد و بخاطر همین اســت که ما در کلینیک با مراجعانی 
روبه رو می شویم که رابطه عاطفی را به سمت رابطه جنسی 
کشــیده اند و هیچ رضایتی ازین کار ندارند. البته من تابه 

حال با چنین موردی روبه رو نبوده ام.
مشــکلی که ازطریق این نوع رابطه به وجود می آید، این 
است که اگر به رابطه جنسی کشــیده شود، با توجه به آن 
قید و بند هایی که ما به لحاظ فرهنگــی در جامعه داریم، 

ازدواج آنها از روی فشار خواهد بود نه عقالنیت.
در رابطــه دختر و پســر در نوجوانی اکثــر دختر خانم ها 
تمام توانشــان را به خرج می دهند که فرد را به یک رابطه 
ازدواجی بکشــانند. این ازدواج اگر اتفاق بیفتد بر اساس 
یک فشــار بوده نه یک رابطه عاقالنه؛یک فشــار هیجانی 
 که فرد داشته و حاال در نتیجه  آن فشــار به سمت ازدواج 

می رود.
این رابطه، چون رابطه ســالمی نبوده اســت مشکالت را 

حادتر می کند.
به تعبیر ما روان شناساِن خانواده، ازدواج مثل موجود زنده 
متولد می شــود؛ یعنی آن دو نفری که می خواهند ازدواج 
کنند آن را متولد می کنند؛ مثل یک نهالی اســت که آن 
را می کارند و قطعا اگر این کار را درســت انجام ندهند به 
دنبال این ازدواج های تحت فشــار، برای آن خانواده نمی 

توان آینده خوبی را متصور بود.

    تا چندی پیش شاید خبر عاشق شدن دختر ۹ ساله یک شوخی تلقی می شد و فقط در بازی های دوران 
کودکی چنین اتفاقی ممکن بود؛ اما وقتی خبر واقعی خودکشی یک دختر را می شنوید که در ۹ سالگی عاشق 

شده است، تعجب و غم یکجا جلویتان قد علم می کند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت:  به مناسبت اربعین 
حسینی و امدادرسانی به زائران کربال، 30 درمانگاه موقت به صورت 
شبانه روزی در عراق راه اندازی شد. محسن مومنی با بیان اینکه این 
درمانگاه ها در شهرهای کربال و نجف اشرف مستقر هستند، ادامه داد: 
خدمات دهی این درمانگاه ها در مسیر پیاده روی نجف اشرف تا کربال 
ارائه می شود و هم استانی ها می توانند در طول مسیر از این خدمات 
بهره مند شوند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان اضافه 
کرد: همچنین این درمانگاه ها در شهرهای کاظمین و سامرا نیز آماده 
خدمات رسانی به زائران اصفهانی است.وی گفت:  به افرادی که قصد 
سفر به کربالی معلی و نجف اشــرف را دارند توصیه می شود به علت 
وجود ریزگردها در شهرهای زیارتی، از ماسک فیلتردار استفاده کرده 

و در زمان آلودگی هوا، متوقف شده و نکات بهداشتی را رعایت کنند.

امدادرسانی به زائران 
کربال در 3۰ درمانگاه 

شبانه روزی هالل احمر

چرا سن ارتباط عاطفی کاهش یافته است؟

سونامی در کمین خانواده ها

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: محدودیت های ترافیکی در 
تعدادی از خیابان های شهر اصفهان در روز 13 آبان )امروز( اعالم شد.

سرهنگ رضا رضایی با بیان اینکه با توجه به برگزاری راهپیمایی روز 
جهانی مبارزه با استکبار در شــهر اصفهان محدودیت های ترافیکی 
تعریف شده است، اظهار داشت: این محدودیت ها در خیابان هایی که 

راهپیمایی در آنها انجام می شود، اعمال خواهد شد.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهــان با بیان اینکه تــردد خودرو  و 
موتورسیکلت ها از ساعت هشت صبح روز  13 آبان ماه)امروز( در مسیر 
پل ابوذر به سمت میدان انقالب، از شمال پل فردوسی به سمت میدان 
انقالب و از تقاطع آمادگاه، پاسداران به سمت خیابان کمال اسماعیل، 
پاسداران ممنوع است، اضافه کرد: این محدودیت ها تا پایان مراسم 

ادامه خواهد داشت.

محدودیت های ترافیکی 
راهپیمائی ۱3 آبان در 

اصفهان اعالم شد

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان:

 اهدای پالکت و پالسما 
به جای اهدای خون

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان در خصوص آخرین آمار اهدای خون در استان اصفهان اظهار کرد: در 7 ماهه نخست امسال، حدودا 81 هزار واحد اهدای خون 
در استان اصفهان ثبت شده است، 102 هزار مراجعه کننده به مراکز اهدای خون استان مراجعه کرده و از این تعداد 81 هزار نفر موفق به اهدای خون شده اند. مجید 
زینلی گفت: ۹7 درصد اهدا کنندگان اصفهانی آقا و تنها 3 درصد از آنها خانم هستند که این امر بیشتر به مسائل فرهنگی و باورهای غلط رایج در جامعه برمی گردد. 
وی عنوان کرد: در کشورهای توسعه یافته نیمی از جمعیت اهدا کننده خانم هستندوی با بیان اینکه در مرکز خواجو تمام خدمات انتقال خون از جمله اهدای اجزای 
جزئی خون از جمله پالکت و پالسما نیز انجام می شود، افزود: افراد می توانند وارد چرخه ای شوند که به صورت سنتی خون خود را اهدا نکنند و تنها اجزایی که نیاز 
است )پالکت یا پالسما(، از فرد اهدا کننده دریافت می شود و بقیه خون به بدن اهدا کننده باز  گردد. هم اکنون سیستم تهیه پالسما فرز تولیدی در مرکز خواجو 

وجود دارد.زینلی در پایان خاطرنشان کرد: این از خدمات نوین اهدای خون در دنیاست و به کار فوق العاده موثری برای بیماران نیاز داریم.

تعاون

رییس بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
بیماری های شغلی ۶ برابر بیش از حوادث کار، عامل مرگ 

کارگران می شود.
علی مظفری اظهار داشت: ایمنی و بهداشت کار از اهمیت 
وجایگاه باالیی برخوردار است؛ به طوری که ساالنه بیش 
از 23 هزار نفر در سطح جهان بر اثر بیماری های شغلی و 

حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.
وی بیان داشــت: تعداد مرگ و میر بر اثــر بیماری های 

شغلی، بیش از شش برابر حوادث ناشی از کار است.
رییس بازرســی کار وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
افزود: بیماری های شــغلی به دلیل اینکــه در بازه زمانی 
بلند مــدت اتفاق می افتــد، کمتر مورد توجــه قرار می 
گیرد و این در حالی اســت که ســاالنه مبلغــی معادل 
دو هــزار و 800 میلیــارد دالر از ثــروت هــای جهان 
 بــرای بیماری های شــغلی و حــوادث ناشــی از کار به

هدر می رود.
وی اضافه کرد: در سطح ملی نیز شــورای عالی حفاظت 
فنی به عنوان پارلمان ملی کار کشور با اعضای عالی رتبه 
و وظیفه مدار ارگان های مربوطه، اســاتید دانشــگاهی و 
شرکای اجتماعی، وظیفه تدوین دستور العمل ها و آیین 
نامه های مربوط به حوزه صیانــت از نیروی کار را برعهده 

دارند.
مظفری اعالم کــرد: در نتیجــه تالش های این شــورا، 
دســتور العمل و آیین نامه هایی در سطح کشور در حوزه 
سالمت و نیروی انســانی تدوین شده اســت که اجرای 
 آنها برای همه کارفرمایان و متناســب با شــرایط شغلی،

 الزامی است.
وی با بیان اینکه تعــدادی از این آییــن نامه ها به عنوان 
آیین نامه بنیادی مطرح اســت اعالم کــرد: از مهم ترین 
آیین نامه های تدوین شــده، آیین نامــه تایید صالحیت 
 ایمنی پیمانکاران و آیین نامه به کارگیری مسئوالن ایمنی

 در کارگاه هاست.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان، از آزادسازی بیش از 
800 هزار مترمربع زمین متعلق به اراضی ملی به ارزش 
110 میلیارد ریال از دست زمین خواران و دستگیری 15 

نفر در این رابطه خبر داد.
ستار خسروی اظهار داشت: در اجرای منویات فرماندهی 
معظم کل قــوا مبنی بر لــزوم اهتمام بیــش از پیش 
دستگاه های مسئول در پیشــگیری از جرایم مرتبط با 
زمین خواری، مقابله با این پدیده در دستور کار جدی 

پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان بعد از استان های کرمان، 
یزد و سیســتان و بلوچســتان رتبه پنجم را در عرصه 
منابع طبیعی کشــور دارد افزود: به همین جهت این 
استان مورد توجه زمین خواران قرارگرفته و این افراد با 
یکسری اقدامات متقلبانه، زمین های دولتی و غیردولتی 
را با سندسازی، جعل اســناد و مدارک و تغییر کاربری 

تصاحب می کنند.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان به تشریح اقدامات 
صورت گرفته در خصوص برخورد با این پدیده در سطح 
استان پرداخت و خاطر نشان کرد: در هفت ماهه امسال 
18 فقره پرونده زمین خواری توســط کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی اســتان مورد 

بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: در این رابطه بیش از 800 هزار متر مربع زمین 
متعلق به منابع طبیعی و راه و شهرسازی )که جزو اراضی 
ملی به شمار می آمدند و توسط زمین خواران به صورت 
تصرف عدوانی مورد تصاحب قرار گرفته و تغییر کاربری 

شده بودند( توسط پلیس آگاهی استان آزادسازی شد.
خســروی عنوان ارزش زمین های آزاد شــده از دست 
زمین خواران را 110میلیارد ریــال عنوان کرد و گفت: 
در این رابطه تعداد 15 نفــر از متصرفان و متجاوزان به 
اراضی ملی، دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

با آزادسازی بیش از 800 هزار مترمربع اراضی ملی صورت گرفت؛

کشف زمین خواری ۱۱ میلیاردی و دستگیری ۱5 نفر در اصفهان
رییس بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بیماری های شغلی ۶ برابر بیش از حوادث کار،  عامل مرگ کارگر می شود

 ناجا

اخبار
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تاریخ
 مناسبت های قدیم 
در آینه مطبوعات

      جشن در ساحل زاینده رود
 »چنــد روز اســت که حســب االشــاره

)ظل السلطان( صاحب منصبان سرکاری و عمال شهر، سراپرده ها 
و اسباب چراغان و کرجی های معموله هرساله را در کنار زاینده رود 
آماده کرده است، اردوی بسیار باشکوهی برپا کرده اند. کرجی ها را 
در رودخانه انداخته، هر روز عصر برای تماشا و گردش در رودخانه 
ازدحام زیاد می شود و سه شب تمام امتداد رودخانه را از دوطرف 
پل خواجو تا پل چوبی چراغان کرده اند و آتش بازی بسیار خوبی 
به عمل آمد. شــب دوم آتشــبازی، میرزا تقی خان حکیم باشی 
سرکاری، تمام صاحب منصبان خارجه و اعیان اصفهان را دعوت 
کرده، تشــریفات الزمه معمول داشته شــد. تعداد اشخاصی که 
برای صرف شام در میز دعوت شده بودند بیست نفر بود؛ چند نفر 
شاهزادگان عظام و خلیفه اعظم ارامنه ایران و هندوستان و سایر 
خلفا و پادریان مســیحی و صاحب منصبان انگلیسی و شرکای 
کمپانی و ... پس از صرف شام و تماشای آتشبازی به منازل خود 

معاودت کردند.«
)روزنامه فرهنگ، 10 جمادی االخر 1297 ه.ق(

      عزاداری های ماه صفر عصر قاجار
»چون)ظل السطان( همه ساله محض سالمتی)ناصرالدین شاه( 
گذشته از ایام عاشورا که پانزده شبانه روز اشتغال به تعزیه داری 
جناب خامس آل عبا... دارند، در عشــر ثالث شــهر صفرالمظفر 
هم ده شــب، علی التوالی در عمارت باغ کاج که محل ســکنای 
حضرت معظم له اســت، مجلس روضه خوانی منعقد و هر شب 
یکی از مجتهدین و یکصد نفر از طالب و ارباب استحقاق را دعوت 
می فرمودند، در این دهــه آخرماه صفر هم به قاعده مســتمره، 
آن مجلس منعقد و هر شــب یکی از معارف علما و مجتهدین و 
صد نفر از طالب به استحقاق در مجلس روضه خوانی حاضر و با 
حضور حضرت مســتطاب معظم الیه واال به استماع ذکر مصایب 
جناب اباعبدا... الحســین علیه السالم مشغول و حضار مجلس از 
ذاکر و مســتمع به دعای دوام عمر و دولت شاهنشــاهی...رطب 
اللسان گردیده و پس از فراغت از روضه همگی با حضور حضرت 
معظم الیه واال صرف شام نموده و هنگام رفتن به منازل و مساکن 
خود)ظل السطان( محض تکمیل دعاگویی آنها به وجود مسعود 
مبارک شاه... به دســت مبارک نفری یک تومان به آنها مرحمت 
می فرمودند که بیشتر مشعوف گردیده از دل و جان به دعای بقای 

عمر و دولت جاوید مدت قاهره اشتغال ورزند.«
)روزنامه فرهنگ، 7ربیع االول 1302 ه.ق(

      ماه رمضان در اصفهان قدیم
»به مناســبت حلول ماه مبارک صیام مغفرت فرجام، اهالی هر 
روزه در مساجد مشغول عبادات و طاعات و شنیدن مواعظ حسنه 
و تالوت کالم ا... مجید و ادعیه ماثوره ومواظبت دعای بقای دولت 
ابد آیت و ســالمتی ذات ملکوتی صفات همایونی می باشند و در 
مسجد شاه و مسجد جمعه ومسجد ســید و سایر مساجد حالیه 
اصفهان از اناث و ذکور، جماعات انبوه برای ادای صلوات مفروضه 
و استماع مسائل دینیه و اصغای احادیث نبویه حاضر گشته و از 
حســن مواظبت حکومت، بی آنکه به قدر ذره ای بی نظمی و یا 
خالف شرعی واقعی شود، عباد مسلمین روز و شب با کمال راحت 

و امنیت در طرق و شوارع ایاب و ذهاب دارند.«
)روزنامه فرهنگ،9 رمضان 1304ه.ش(

اگر رنج کوهنوردی را بر خود 
هموار کنید و پس از عبور از 
پیچ و خم کوه صفه به قله آن 
دست برسید، می توانید بر 
فراز این کوِه نشسته بر دامان تاریخ، بقایای قلعه ای 
باستانی را مشاهده کنید که شاهدژ نامیده می شود؛ 
البته در محل قرارگیری قلعه شاهدژ و ماهیت تاریخی 
آن تردیدهایی وجود دارد. برخــی آن را در منطقه 
لنجان اصفهان می داننــد و برخی هم، قله کوه صفه 
 را به عنوان مکان تاریخی شــاهدژ معرفی می کنند. 
در هر حال، ویرانه های قلعه کوه صفه حرف های نگفته 
فراوانی دارد. از هزاره های باستانی اصفهان تا غوغای 

سلجوقیان و اسماعیلیه و عیش و آرامش صفوی.

      ایواِن اصفهان
»صفه« را به »ایوان« ترجمه می کنند. شاید توپوگرافی کوه 
تاریخی اصفهان علت این نام گذاری باشــد. شاید هم روایت 
کتاب سبع المثانی نوشته شــیخ نجیب الدین رضا تبریزی 
اصفهانی درست باشد که وجه تســمیه این کوه را به اقامت 
درویشــی به نام میرعلی صفه در غارهای کوه نســبت می 
دهد. احتماال نام چشمه درویش هم به همین اقامت عارفانه 
بازمی گردد. وجود حفره های طبیعی و دست ساز درکوه صفه 
که درواقع محل استخوان دان های)استودان( ایرانیان باستان و 
محل قرارگیری اجساد آنها بوده و قدمت حضور تاریخی در این 
کوه را تا دوره ساسانیان عقب می برد. بقایای شاهدژ در قله کوه 
هم بی ارتباط با دوره تاریخی ساسانی نیست، اما هرچه مربوط 
به این دوره است در پس پرده تاریخ از نظر پنهان مانده است. 
شاهدژ تنها در دوره سلجوقیان است که از پشت غبار تاریخ سر 
برمی کشد و روایت های زنده و جانداری از این برهه تاریخی به 
دست می دهد. از روزهایی پرهیاهو که فرقه اسماعیلیه تا بیخ 
گوش سالطین سلجوقی در اصفهان رخنه کرده اند و پایتخت 
این امپراتوری جهانی را هر لحظه مورد تهدید خود قرار می 

دهند. آن هم از یک پایگاه مهم بر فراز قله کوه صفه. 

     سنگر مخالفان
در دورانی که امپراتوری ســلجوقی قدرت خــود را در دنیا 
گسترش می داد و اقتدار داخلی خود را به همه تحمیل می کرد 
فرقه مذهبی اسماعیلیه به همت شخصی به نام حسن صباح 
وارد فاز سیاسی شــد و تحرکات خشونت آمیزی علیه سران 
حکومت سلجوقی در سراسر امپراتوری آغاز کرد. این تحرکات 
که اغلب به شیوه تروریســتی انجام می شد خیلی زود چنان 
وحشتی در دل ها ایجاد کرد که اسماعیلیه را تبدیل به دولتی 
در سایه کرد. حسن صباح در لباس یک معلم وارد قلعه ای در 

اطراف قزوین به نام الموت شد و کم کم حاکمیت آن را از دست 
حکمران سلجوقی قلعه بیرون آورد و الموت را بدل به پایگاه 
دولت در سایه اسماعیلیه کرد. درست شبیه کاری که معلمی 
به نام احمد بن عطاش در اصفهان با قلعه شاهدژ کرد. آشفتگی 
های پس از مرگ ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک برای 
اسماعیلیان فرصت مناسبی فراهم آورد تا بتوانند یکی از مهم 
ترین پایگاه های نظامی ســلجوقی بر فراز کوه صفه را بدون 
خون ریزی تصرف کنند. ابن عطاش در لباس معلمی وارد قلعه 

شد و خیلی زود توانست مورد اعتماد کوتوال قلعه واقع شود و 
کم کم با نفوذ یارانش قلعه سقوط کرد. احمد پسر عبدالملک 
بن عطاش خطاط برجسته و اسماعیلی مشهور عصر سلجوقی 
بوده است. فرزندش احمد اما مبارزه علیه دولت سلجوقی در 
اصفهان را وارد مرحله تازه ای می کند. راوندی می نویسد:»این 
احمد عبدالملک)ابن عطاش( خود را به معلمی ... جای کرد 

و هروقت به شهر آمدی... با آن دیالم)دیلمیان( خلوت ها می 
ساخت و دوســتی می نمود... همه دعوت قبول کردند. آنگاه 
او حاکم قلعه شد و جمله تبع گشــتند. بعد از آن بر در شهر 
به نزدیکی دشت گور دعوت خانه ســاخت و هر شب از شهر 
جماعتی بیامدندی و دعوت پذیرفتندی و تقریر کردندی تا هر 
قومی به محله خویش جمعی را برین دعوت راست نهادندی 
و پس به دعوت خانه آوردندی. تا سی هزار مرد دعوت قبول 
کردند و مسلمانان را دزدیدندی و هالک کردند...«. این گروه 

در میان سران دولت سلجوقی در اصفهان هم رخنه کرده بوده 
و نفوذی عجیب یافته بوده اند. دوران آشفتگی سلجوقی با به 
حکومت رسیدن محمد سلجوقی موقتا خاتمه می یابد و این 
پادشــاه جوان به فکر تصرف دژ اسماعیلیان در کوه صفه می 
افتد، اما شاهدژ بســیار صعب العبور بوده و فتح آن به راحتی 
میسر نمی شــود. کوه صفه برای مدتی طوالنی محاصره می 

شود تا سرانجام در سال 501 ه.ق شاه سلجوقی موفق به فتح 
خونین شــاهدژ می شــود. کتاب مجمل التواریخ و القصص 
شرح این فتح را نوشته اســت:»...و در این سال حصار دزکوه 
بود به اصفهان که باطنیان)اسماعیلیه( از مدت ها بازگرفته 
بودند تا بعد از این حادثه اول سنه احدی و خمسمائه بستدند 
و جمله ملحدان را بکشتند و مهتر ایشان عطاش را بکشتند و 
بیاویختند و بعد از آن سلطان، سعدالملک را با چند تن دیگر 
از خواجگان معروف سیاســت فرمود و بــدر اصفهان بر کنار 
زرینه رود همه را بیاویخت.« ظاهرا وزیر ســلطان سلجوقی، 
سعد الملک در فتنه ضد حکومت همدست باطنیان یا همان 
اسماعیلیان بوده است. ابن عطاش را بر چهارپایی نشانده و در 
اصفهان می گرداندند و مردم بر او لعنت می فرستادند. سرانجام 
او را در ساحل زاینده رود به دار می آویزند و فتنه اسماعیلیه 

موقتا در اصفهان خاموش می شود.

     قلعه خاموشان
به درستی نمی دانیم که قلعه شاهدژ چه زمانی روبه ویرانی 
رفته؛ البته به احتمال زیاد فتح قلعه به دست سلطان محمد 
سلجوقی همراه با ویرانی های بسیاری بوده است. در دوره های 
بعدی نیز حتما قلعه به مرور متروکه شــده و در اسارت باد و 
باران ویران شده است، اما از آنچه باقی مانده معلوم می شود 
که این قلعه روزگار پر شــکوهی داشــته است. استحکامات 
 باقی مانده نشان می دهد که در واقع ما با یک شهرک نظامی 
روبه رو هســتیم. 6 دروازه و 20 برج نگهبانــی و همچنین 
دیوارهای حفاظتــی دور قلعه، به همــراه انبارهای تغذیه و 
حوض ها و آبگیرها و ســایر تاسیسات آبرســانی و حتی سد 
آبگیری قلعه در دره غربی صفه گویای وجود یک پایگاه عظیم 
نظامی بر فراز کوه است. اینطور که معلوم است، شاه نشین یا 
ارک مرکزی قلعه در شمال شرقی قله کوه واقع بوده و در سمت 
جنوب و شرق، سربازخانه ها قرار داشته و  در سمت غرب هم 
انبارها و تاسیسات قلعه برپا بوده است. دورتر، بقایای برج های 
نگهبانی، دروازه ها و دیواره های دفاعی هم به چشم می خورد. 
در دوره صفوی، آثار ساخت و سازهای شاه سلیمان در دامنه 
کوه با عنوان تخت سلیمان به چشم می خورد. می دانیم که 
شاه صفوی از کوه صفه به عنوان تفریحگاه استفاده می کرده 
است، اما به درستی معلوم نیست که وضعیت شاهدژ در این 

دوره چگونه بوده است. 
آنچه به خوبی مشخص اســت وضعیت ناگوار امروزی قلعه 
است. قلعه ای باســتانی که مورد هجوم ســازه های مدرن 
یک تله کابین قرار گرفته. حریــم تاریخی قلعه مورد هجوم 
واقع شــده و نهصد ســال پس از دوران رونق و شــکوهش، 
 امــروز پیکــره باســتانی اش بــه مــرور در حــال ویران 

شده است.  

»شاهدژ« قلعه اسرارآمیز کوه صفه
باقی مانده قلعه شاهدژ بر فراز کوه صفه پس از نهصد سال، ناگفته های بسیاری دارد

در عکسی که از پل خواجوی عصر قاجار دیده می شود عمارتی بر فراز پل به چشم می خورد که به عمارت بیگلربیگی معروف 
بوده و ظاهرا در عصر قاجار ساخته شده و در دوره ظل السطان خراب شده است. در سمت جنوبی پل هم سازه هایی به چشم 

می خورد که در همان دوره قاجار هم نیمه ویرانه بوده و احتماال بخشی از بدنه باغ های مجموعه سعادت آباد بوده است. 

عصر قاجار با پادشاهان رنگارنگش عصر عقب ماندگی و انحطاط در زمینه های مختلف بود، اما گاهی در این چند 
صد سال تاریکی کورسوی امیدی هم طلوع می کرد که به خاطر استبداد و بی تدبیری همین شاهان به خاموشی 
می گرایید. یکی از این اندک انوار امید بخش طی دوران طوالنی مدت همراه با ظلمت قاجاریه، میرزا تقی خان 
معروف به امیر کبیر بود. وی یکی از کســانی بود که تمام سعی خود را کرد تا جامعه ایران از عقب ماندگی رها 
شود و یکی از اقدامات او تاسیس مدرسه دارالفنون بود. دارالفنون تاسیس شد تا فرزندان اجتماع به تعلیم علوم 
جدید که باعث پیشرفت بسیاری کشورها شده بود، بپردازند. یکی از این علوم طب بود.  از اولین فارغ التحصیالن 
دارالفنون در رشته طب، یک اصفهانی بود که بعدا به اصفهان بازگشت تا خدمت خود را در این شهر ادامه دهد. او 
میرزا موسی خان طبیب بود که حافظ الصحه اصفهان شد. از سال  1294 ه.ق از اطبای معروف و حافظ الصحه 
اصفهان بوده است. پیش از این طب در ایران کامال سنتی بود. در طب سنتی طبق گفته سرجان ملکم: » جمیع 
امراض و معالجات را راجع به چهار اصل می کنند: حرارت و برودت و رطوبت و یبوست. قانون کلی این است که 
مرض را معالجه به ضد کنند.« اما رفته رفته و پس از ســال 1294 ه.ق علم پزشکی در ایران پیشرفت کرده تا 
اینکه در نهایت در سال 1325 ه.ش آموزشگاه عالی بهداری تاسیس و در سال 1329 ه.ش نیز این پیشرفت ها 
منجر به تاسیس دانشکده پزشکی در اصفهان شد. از جمله اولین روزنامه هایی هم که به مسائل پزشکی یا طب 
جدید در آن روزگار می پرداختند روزنامه ایران بود که در شماره 1 خود در 11 محرم سال 1288 ستونی تحت 
عنوان مسائل علمیه در آن باز شد و اولین مطلب آن در رابطه با گردش خون در بدن انسان بود. در مقدمه این 
ستون در شماره اول آن این گونه بیان شده بود: » از آن راهی که تاکنون بسیاری از مسائل علمیه برای بعضی از 
دانشمندان پوشیده بود و همواره بر عقاید سست متقدمین باقی بودند، الزم شد که برای تربیت ملت و استحضار 
اهل فضل از علوم شریفه مجهول القدر، پیوسته مسائل مختلف بدیعه نوشته شده...« میرزا موسی خان سه فرزند 
پسر داشت که از اشخاص معروف اصفهان در آن دوره بودند و هرسه از اثر گذاران عهد مشروطیت در اصفهان 
بوده اند. فرزندان او دکتر مسیح خان حافظ الصحه و دکتر عیسی خان و دکتر نورا... دانشور علوی که نویسنده 
کتاب زیبای تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری هم هست، می باشند. سرانجام 
میرزا موسی خان طبیب در سال 1304 ه.ق دار فانی را وداع گفته و در نزدیکی تکیه ملک در قبرستان تخت 

فوالد به خاک سپرده شد.

نخستین فارغ التحصیل دارالفنون
عکس روز

چهارسوق

اینجا زمین سخن می گوید...
در  کـه  نـد  بدا کسـی  کمتـر  شـاید 
نزدیکـی تکیـه ملـک در قبرسـتان تخـت 
فـوالد اصفهـان کسـی بـه خـاک سـپرده شـده کـه جـزو اولین 
فارغ التحصیـالن دوره پزشـکی بـه سـبک جدیـد از مدرسـه 
دارالفنـون اسـت. میـرزا موسـی خـان طبیب کـه حافـظ الصحه 
اصفهان در دوران ناصرالدین شـاه بوده در آن محل مدفون شـده 
اسـت. تکیـه ملـک یکـی از بـزرگ تریـن و معروف تریـن تکایای 
لسـان االرض در تخـت فوالد اسـت. حـاج محمـد ابراهیـم ملک 
التجـار اصفهانـی کـه از تاجـران محتـرم اصفهـان بـوده پـس از 
درگذشـت مـال محمد کاشـانی در سـمت جنـوب لسـان االرض 
تکیـه ملـک را بنیان گذاشـت. مـال محسـن از اسـاتید فلسـفه و 
علوم عقلی بود. لسـان االرض در شـمال شـرقی تخت فوالد واقع 
شـده اسـت و محلی اسـت که طبق روایتی از گذشـته هـای دور، 
در آن محـل زمیـن در مقابـل امام حسـن )ع( کـه در سـفری به 
اصفهان آمده بـود زبان گشـوده تا 250 تـن از دشـمنانش که در 
محل آب 250 کمین کرده بودند تا وی را به شـهادت برسـانند را 
رسـوا کند. حافظ ابونعیم اصفهانـی در کتاب ذکر اخبـار اصفهان 
از صحابـه پیامبـر )ص( ذکـر می کند که بـه اصفهان آمـده بودند 
کـه از جملـه آنهـا امـام حسـن )ع( بوده اسـت کـه قصد سـفر به 

گـرگان را داشـته انـد. وی مـی نویسـد: » ... در حال عبـور جهت 
جنـگ جرجـان داخـل اصفهـان شـد...« از آن زمان کـه عقب تر 
برویم یعنی در بیسـت قـرن قبـل آرامگاه یکـی از پیامبـران بنی 
اسـرائیل به نـام حضـرت یوشـع )ع( هـم در ایـن مـکان و در زیر 
بقعه ای قرار داشـت که اکنـون اثـری از آن بقعه نیسـت و قبر در 
هـوای آزاد در کنار سـایر قبور قـرار دارد. ایـن قدیمـی ترین قبر 
این محـل اسـت. بـزرگان دیگری هـم در ایـن زمین مقـدس در 
کنـار یکدیگـر و در زمان هـای متفاوت به خاک سـپرده شـده اند. 
استاد جالل الدین همایی، اسـتاد دانشـگاه تهران و یکی از مفاخر 
علمی و ادبـی و تاریخی در این خاک خفته اسـت. حـاج آقا رحیم 
ارباب، عالـم زاهـد و حکیـم اصفهانـی و متخصص در فقـه و ادب 
و فلسـفه. حکیم باشـی شـاه سـلطان حسـین صفـوی بـا عنوان 
طبیـب اصفهانی کـه در حمله افغان ها کشـته شـد نیـز در اینجا 
مدفون اسـت؛ البته بزرگان دیگری هم در اینجا مدفون هسـتند. 
لسـان االرض دارای یک مسـجد قدیمی و یـک آب انبـار هم بوده 
که از مسـجد به آب انبار راه داشـته اسـت ولـی اکنـون تغییراتی 
کرده اسـت. در لسـان االرض این مسـجد قدیمی و چنـد عمارت 
مخروبـه به همـراه بقعه یوشـع نبـی که اکنـون هیچکـدام وجود 

ندارنـد، همگـی نشـانه ای بـر قدمت این سـرزمین اسـت.

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

محاصره و قحطی اصفهان
»کروسینسکی« کشیش لهستانی که در روزهای محاصره اصفهان 
در عصر صفوی از پیشــوایان مذهبی جلفا بوده تصویر هولناکی از 
روزهای محاصره به دست می دهد:»...با گذشت ســه ماه از محاصره اصفهان، در 
بازار چهارسوق نان و گوشت و مأکوالت قدری یافت می شد ولی بعد از آن گوشت 
خر و استر فروخته می شد و قیمت زردك به 12 تومان رســیده بود و خر را به 50 
تومان می خریدند. بعد از آن، آن هم پیدا نشــد، بنای خوردن سگ و گربه نهادند. 
روزی از خانه ایلچی فرانســه بیرون آمدم، در پیش خانه او زنی را دیدم که گربه 
را گرفته و می خواســت ذبح کند و گربه به او آویخته، دســتش را زخم کرده بود 
و فریاد می کشــید، من به زن کمك کردم تا گربه را ذبح کنــد...«. وضعیت ناگوار 
مردم در روزهای محاصره از این هم بدتر می شــود تا آنجــا که برای زنده ماندن، 
اهالی اصفهان اقدام به خوردن گوشــت انســان می کنند»در عــرض چهار ماه 
مردم بنای خوردن گوشت انســان کرده، پنج نفر قصاب به این امر مشغول بودند 
... و مرده تــازه را دیدم که در بازار ران های مرده را بریده، می خوردند...«. شــهر 
اصفهان در اثر این قحطی خونبار، تبدیل به گورســتان اجساد می شود:»...مردم 
در کوچه ها و گذرها افتاده، جان شــیرین می دادند....شهرستان از الشه ایشان 
 پر شــد...«.محاصره اصفهان و در پی آن وقوع قحطی بزرگ، باعث سقوط صفویه

 می شود.  

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود
زاینده رود

قرائتخانه

هیچ آداب و ترتیبی مجوی...!

»ایرانیان باادب ترین افراد مشــرق زمین و 
نرمخوترین و خوش خلق ترین مردم جهانند 
و تربیت یافتگان ایراني اهلیت و ســزاواري 
دارند که بــا مودب ترین افراد اروپایي برابــري کنند. آنان بیش 
از اندازه گشــاده رو، آرام، مالیم، متین، موقر، باشکوه و نوازشگر 
هســتند. هنگام ورود یا خروج از محلي براي مقدم بودن به هم 
تعارف مي کنند. در موارد دیگر نیز تعــارف را از یاد نمي برند، اما 
آن که حق تقدم با اوســت زیاد درنگ نمي کند. از آداب و رسوم 
ما اروپاییان دو چیز در نظرشان عجیب و شگفت انگیز مي نماید. 
نخست این که ما براي تقدم خود هنگام درآمدن به جایي چندان 
درنگ و تعــارف نمي کنیم؛ دو دیگر اینکه هنــگام اداي احترام 
کالهمان را از ســرمان برمي داریم و ایــن کار در نظر آنان نوعي 
بي ادبي و بي احترامي به شمار مي رود  و فقط ممکن است درباره 
افراد مادون یا بستگان و خویشاوندان انجام بگیرد. رسم ایرانیان 
بر این است که در همه عیدها و سوگواري ها با آداب تمام به دیدار 
هم مي روند. بزرگان توقع دارند هر زمان برایشان مصیبتي وارد 
مي شود کوچک تران به منظور تسلیت گفتن و دلداري دادن، از 
آنان دیدن کنند؛ همچنین در اعیاد به دیدارشان بروند و مبارکباد 
و تهنیت بگویند. از آن پس بزرگان به بازدید کوچکان مي روند.

منسوبان دربار صبح و بعدازظهر به دولتسراي وزیران مي روند تا 
هنگامي که آنان به دربار مي روند همراه ایشان باشند. در چنین 
موارد این افراد را در تاالر بزرگي جا مي دهند؛ براي آنان چاي و 
قلیان مي آورند و به انتظار مي نشینند تا وزیر از اندرون به درآید. 
همین که وارد تاالر مي شود حاضران به نشــان احترام از جاي 
خود برمي خیزند و بي حرکت برپا مي ایستند. آن گاه وزیر اندکي 
ســر خود را پایین مي آورد و بدین عالمت نسبت به همگان ابراز 
عطوفت و عنایت مي کند. حاضران نیز هر یک به نوبت خود هرچه 
بیشتر و بهتر از تفقد وزیر، سپاســگزاري مي کنند. وقتي کسي 
به بازدید شــخصیت بزرگي که در تاالر خانه اش آماده پذیرایي 
نشسته مي رود رســم براین اســت که آرام و بي صدا وارد اتاق 
مي شود، در اولین جاي خالي برپا مي ایستد، پاهایش را کنار هم 
جفت مي کند، دست به سینه مي ایستد، سرش را اندکي پایین 
مي گیرد، نگاهش را مترصد اجازه نشســتن مي کند و همین که 
با اشاره دست و سر چنین اجازه اي به او داده شد، مي نشیند؛ اما 
اگر بزرگ تري به دیدن کسي رفت صاحب خانه به محض دیدن 
وي از جا برمي خیزد، به سوي وي پیش مي رود و چنین مي نماید 
که به پیشوازش روان شده اســت. در موقع ورود افراد هم مقام 
صاحب خانه نیم بلند مي شــود و اگر مادوني درخور احترام بر او 
وارد شود فقط از جاي خود مي جنبد و چنان مي نماید که قصد 
برخاستن داشته اســت.حاضران در مجلس هنگام ورود کسي 
به تاالر نباید از جاي خود برخیزند مگــر آن که صاحب خانه به 
 احترام وي از جا بلند شود یا ســبب خاصي برخاستن ایشان را 

ایجاب کند.

زاینده رود

سفرنامه
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در شهر

رییس هیئت ووشوی اصفهان:

المپیکی نبودن ، سبب دیده 
نشدن ووشو شده است

رییس هیئت ووشــوی اصفهان در مورد مشکالت 
ورزش ووشو در اصفهان اظهار داشت: با وجود اینکه 
اصفهان از قطب های ورزش ووشو در کشور است، اما 
حمایت الزم از قهرمانان صورت نمی گیرد؛ همچنین 
باید اماکن الزم برای توسعه این ورزش از نظر کمی 
در اختیار هیئت ووشــو قرار گیرد.محسن روناسی 
افزود: خانه ووشو از مرکز شــهر فاصله دارد و در این 
مرکز مشکل آموزشی داریم و اســتعداد یابی انجام 
می شــود، اما به خاطر بعد مســافت ورزشکاران در 
تمرینات شــرکت نمی کنند؛ طبق هماهنگی هایی 
که با اداره ورزش و جوانان داشتیم، قرار شد مراکزی 
را در مرکز شهر در اختیار هیئت ووشو قرار دهند تا 
این مشکل تا حدودی حل شود.رییس هیئت ووشوی 
اصفهان تصریح کرد: در شهرستان ها به دلیل محدود 
بودن، وضعیت از شهر اصفهان بهتر است، اما المپیکی 
نبودن رشته ووشو سبب می شود این رشته به اندازه 
کافی دیده نشود و کمتر مورد حمایت مالی قرار گیرد؛ 
شهرستان ها موفق تر از اصفهان عمل می کنند زیرا 
منابع مالی بهتری جذب می کنند و اداره ها کمک های 

بیشتری به آنها انجام می دهند.

رییس هیئت دوومیدانی استان اصفهان:

عملیات ایجاد پیست تارتان 
به زودی آغاز می شود

رییس هیئت دوومیدانی استان اصفهان اظهار کرد: با 
توجه به نیاز دوومیدانی اصفهان به سالن سرپوشیده، 
در مزایده سالن آزادی شــرکت کردیم و این سالن 
را در اختیار گرفتیم.عبدالرســول یزدی زاده افزود: 
وضعیت فعلی ســالن آزادی، مناســب تمرین برای 
دوومیدانی نیست و باید پیست تارتان این ورزشگاه 
نصب شود.رییس هیئت دوومیدانی استان اصفهان 
با اشــاره به رایزنی های صورت گرفته یادآور شــد: 
با تصمیــم اداره ورزش و جوانــان، بودجه ای برای 
ایجاد پیست تارتان سالن آزادی در نظر گرفته شده 
که حدود یک ســوم هزینه برآورده شــده است.وی 
تصریح کرد: عملیات ایجاد پیست تارتان در این سالن 
به زودی آغاز می شــود تا قبل از ســرمای زمستان، 
 پیست مهیا شده و ورزشکاران امکان استفاده از آن را

 پیدا کنند..

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان در گفت و گو با ایسنا  با 
اشاره به اینکه این باشگاه هر ساله برای قهرمانی هدف گذاری 
می کند، گفت: با توجه به برند بودن آقای شــمس و رابطه 

خوبش با بازیکنان او را به عنوان سرمربی انتخاب کردیم. 
علی جنتی با رد کردن شایعاتی مبنی بر دخالتش در کار مربی 
قبلی باشگاه، اضافه کرد: در این مورد افضل کمی بی انصافی 
کرد. ما به هیچ عنوان با هیچ بازیکنی جلســه  جداگانه ای 

نداشــتیم و در انتخاب بازیکنان دخالتی نمی کردیم. افضل  
اول فصل به ما چهار پنج اســم داد و ما کمک کردیم تا آنها 
را جذب کنیم. به همه بازیکنان هم گفته بودیم که گوش به 

فرمان مربی باشند.
جنتی در خصوص جام باشگاه های جهان اضافه کرد: در این 
مسابقات هفت تا از بهترین تیم های دنیا شرکت خواهند کرد. 
نظر ما این بود که تیم های اول و دوم هر قاره را برای شرکت 

در این مسابقات به ایران بیاوریم. ما پیشنهاد دادیم و آقای تاج 
و کفاشیان هم از این موضوع استقبال کردند. آنها به مسئوالن 
فیفا و AFC درخواست دادند که موافقت اولیه را گرفته اند، 
اما ما مثل قطر نمی توانیم هزینه کنیم و جایزه های ریالی و 

دالری در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه در ایران فقط چهار پنج باشــگاه به صورت 
حرفه ای در فوتســال فعالیت می کنند، گفت: ما حرفه ای 
هستیم و تفکر حرفه ای داریم. ان شاءا... تا آخر فصل با آقای 

شمس ادامه می دهیم.
در ادامه نیز محمدحســین عراقی زاده، قائم مقام باشــگاه 
گیتی پســند در خصوص وضعیت این باشــگاه و حواشی 
اطراف تیم، اظهار کرد: کار در باشــگاه گیتی پســند یک 
فعالیت شخصی نیست. ما در باشگاه یک هیئت مدیره داریم 
 و من به عنوان مسئول اجرایی مصوبات هیات مدیره را اجرا 

می کنم.
وی ادامه داد: حاشیه همیشه اطراف تیم های بزرگ وجود 
دارد. گیتی پسند به حاشــیه های ورزشی هم عادت کرده 
است. انتظارات از ما باالست و هواداران از ما فقط قهرمانی می 
خواهند و این کار را سخت می کند ولی اصال نگران نیستیم و 

به کمک بازیکنان تیم را تا پایان فصل هم می بریم.
قائم مقام باشگاه گیتی پسند در مورد جام باشگاه های جهان، 
گفت: دید مسئوالن ما باید نسبت به فوتسال عوض شود. بعد 
از جام جهانی و کسب مقام ســوم اگر بخواهیم مثل والیبال 
موفق شویم باید تورنمنت هایی در سطح جهانی برگزار کنیم 

و تیم های بزرگ را به ایران بیاوریم.
وی اضافه کرد: صداوسیما، رسانه ها و اسپانسرها می توانند 
با حضور خود به رشــته فوتســال کمک کنند. هدف ما از 
پیشنهاد جام باشگاه های جهان این بود که بهترین تیم های 
جهان به ایران بیایند، اما هر جا که می رویم به ما می گویند 
چقدر به ما پول می دهید؟ قرار شد آقای ترابیان در خصوص 
 برنامه ریزی این مســابقات به ما یک بســته پیشــنهادی 

بدهند.

مدیرعامل گیتی پسند: 

خبری از بازیکن ساالری نیست

پیشنهاد تیم ملی کرواسی به برانکو 
جدی شد

برانکو ایوانکوویچ بــه پایان قرارداد خود با پرســپولیس نزدیک 
شده و این در حالی اســت که هنوز 
توافقی برای تمدید آن از سوی 
او و باشگاه صورت نگرفته تا 
شایعه جدایی اش جدی تر 
از قبل شــود. ســرمربی 
سرخپوشــان کــه طی 
حضورش در این تیم آنها 
را از تیمی که با مشــکالت 
فنی و تکنیکی مواجه بودند به 
تیمی با قواره قهرمانی تبدیل 
کرد که عنوان نایب قهرمانی 
لیگ، قهرمانی لیگ و سوپرکاپ را از آن خود کرد و در این فصل 
نیز مدعی جدی قهرمانی محسوب می شود.با این حال اکنون او 
به ماه های پایانی قراردادش نزدیک شــده تا چالش بزرگ پیش 
روی این باشگاه تمدید قرارداد با او باشــد. هر چند طرفین این 
ماجرا از سوی مدیریت باشگاه و سرمربی هیچگاه پاسخی قطعی 
به زمان این مذاکره نداده اند، اما گفته می شــود حضور احتمالی 
برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت تیم ملی کرواسی جدی تر از سابق 
شده است. تیم ملی کرواسی اکنون در مرحله پلی آف جام جهانی 
روســیه قرار دارد و نیمکت خود را به زالتکو دالیچ سپرده است. 
مردی که رفاقتی دیرینه با برانکو ایوانکوویچ دارد و احتماال تنها 
در دو دیدار پیش رو برابر یونان هدایت کشورش را برعهده دارد و 
بعد از آن توسط فدراسیون کرواسی فردی دیگر که گفته می شود 

برانکو ایوانکوویچ است عهده دار این سمت خواهد شد.

خبر روز

آرش میراسماعیلی، جودوکار کشوربا تاکید بر اینکه 
حضورش در انتخابات کمیسیون ورزشکاران قانونی 
است، گفت: می خواستند به خاطر محرومیت ٥ ساله 

مانع از حضور من شوند.
آرش میراســماعیلی که در انتخابات کمیســیون 
ورزشکاران شرکت داشــت بعد از نوشتن رای خود 
ابراز امیدواری کرد که این کمیســیون برای قشــر 

ورزشکاران مثمرثمر باشد.
این جودوکار کشــورمان گفت: برگزاری انتخابات 
کمیســیون ورزشــکاران اتفاق خوبی است و حق 
ورزشکاران است که چنین کمیسیونی داشته باشند 
به خصوص اینکــه تعداد زیادی از ورزشــکاران ما 

المپیکی و آسیایی هستند.
وی تصریح کرد: کمیســیون ورزشکاران متعلق به 
خود ورزشکاران است و می توانند در قالب آن و در 
راستای منافع شان تصمیمات کارسازی اتخاذ کنند. 
میراســماعیلی در مورد نامه فدراســیون کوراش 
به کمیته ملی المپیک کــه در رابطه با منع حضور 
وی در انتخابات کمیســیون ورزشــکاران به خاطر 
 محرومیت ٥ ســاله اش ارســال شــده بــود نیز

 توضیح داد.
وی در این رابطه گفت: متاسفم که دو نفر از اعضای 
فدراســیون اقدام به ارســال چنین نامه ای کرده و 
حتی تهدید کرده بودند که اگر به خاطر محرومیت ٥ 

ساله من، از حضورم در انتخابات ممانعت شود به 
کمیته بین المللی المپیک اطالع می دهند. این 
ثابت می کند که خیلی از مسائل از داخل کشور 

به نهادهای بین المللی اطالع داده می 
شود.جودوکار کشورمان تاکید کرد: 
نام جودو و یک فدراســیون با نام 
آرش میراسماعیلی می چرخد، ٤ 
مدال از ٦ مدال جهانی این رشته 
متعلق به من است. این موضوع و 
طرح چنین مسائلی باید آسیب 
شناســی شود.میراســماعیلی 
تاکید کرد: در هــر صورت هیچ 

مشــکلی نبود و من کامال قانونی 
رای دادم.

میراسماعیلی: جودو با نام من می چرخد

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

 آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 960/6006
 و 960/6007 و 960/6008 

شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزیابی کیفی توان طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تســت و راه اندازی پست ٦00٦/9٦0
)AIS/DCS( 230/٦3/20 کیلوولت مهیار

دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 3 نیرو و 
حداقل رتبه ٥ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارزیابی کیفی توان احداث بانک های خازنی 20 کیلوولت در پست های فوق توزیع ٦007/9٦0
شرکت برق منطقه ای اصفهان

دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه ٥ نیرو و 
حداقل رتبه ٥ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ارزیابی کیفــی توان تأمین تجهیــزات نگهدارنده کابل تونــل کابل زیرزمینی ٦008/9٦0
پاکدل- طالقانی

تأمین کننده می بایســت ســازنده داخلی تجهیزات موضوع فراخوان 
ارزیابی باشد

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 
کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 
خواهد بود. ) اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی)توکن(: مرکز راهبری و پشــتیبانی: ٤193٤-021 دفتر ثبت نام: 889٦9737 و 8٥1937٦8-021 تماس با 

کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-3٦2٦99٤8( 
مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9 روز شنبه مورخ 9٦/08/0٦ لغایت ساعت 1٦ روز چهارشنبه مورخ 08/17/9٦ 
مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی کیفی بایستی حداکثر 
تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 9٦/09/0٤ در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری ونسخه فیزیکی آن در موعد مذکور 
)ساعت 9 روز شنبه مورخ 9٦/09/0٤( به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ها:
 1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد 

و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.

3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.erec.co.ir
www.tavanir.org.ir

http://iets.mporg.ir
www.setadiran.ir

شرکت توزیع برق  منطقه ای اصفهان

م الف: 100578

)شماره 200961188000031 و 200961188000032 و 200961188000033 در سامانه ستاد(

نوبت دوم  دو چهره متفاوت رونالدو 
در لیگ قهرمانان و اللیگا

کریس رونالــدو در لیگ قهرمانان ســال های اخیر و حتی فصل 
جاری درخشش خوبی داشته، اما در رقابت های این فصل اللیگا 
نتوانسته دستاوردی برای تیم زیدان داشته باشد.کریس رونالدو 
با اینکه در دیدار تیم فوتبال رئال مادریــد مقابل تاتنهام یکی از 
روزهای خوبش را تجربه نمی کرد، توانست مقابل این تیم یک گل 
بزند تا تیمش به جای 3 بر صفر با نتیجه 3 بر یک شکست بخورد.

با ٦ گل زده در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان، ستاره پرتغالی 
حاال بهترین گلزن این رقابت هاســت و در همین بازی با تاتنهام 
از هری کین، مهاجم تیم لندنی پیش افتــاد. رونالدو در فصول 
اخیر هم در لیگ قهرمانان خوش درخشیده و همیشه گل هایش 

به موفقیت رئال مادرید در تورنمنت اروپایی کمک کرده است.
هرچند در رقابت های لیگ خبری از این بخت خوب نیست و در 
رقابت های این فصل که در چند بازی اول او به دلیل محرومیت 
غایب بوده، آمار گلزنی خوبی نــدارد.در اللیگا، رونالدو تنها یک 
گل زده دارد، آن هم با ٥٤0 دقیقه بازی کــه این موضوع باعث 
شــده رئال مادرید زین الدین زیدان به دردسر بیفتد و 8 امتیاز با 

بارسلونای صدرنشین، رقیب دیرینه شان، فاصله پیدا کند. 

 حمایت کمیل قاسمی
 از ریاست خادم 

دارنده مدال المپیک در کشتی آزاد درباره حضورش در انتخابات 
کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملی 
المپیک اظهار داشت: من تجربه 
مسابقات جهانی و المپیک 
دارم و سختی های ورزش 
قهرمانی را لمس کرده ام 
و می دانــم ورزشــکاران 
چــه شــرایطی را تجربه 
می کنند. بــه همین دلیل 
فکــر می کنــم می تــوان 
راهکارهایــی را بــرای بهبود 

ورزشــکاران ارائه داد و آنها را شرایط 
به گوش مسئوالن رساند.وی درباره نامزدی اش در این انتخابات 
گفت: کاندیداتوری من به معنای جدایی از ورزش قهرمانی نیست. 
در واقع به فکر رفتن از ورزش قهرمانی نیستم، اما تا جایی که بتوان 
ورود پیدا کرد و نظرات ورزشکاران را درج کرد، جلو می روم. باید 
بگویم هدفم المپیک توکیو اســت. وی در خصوص انتقادات از 
عملکرد محمد طالیی عنوان کرد: موضوع سرمربیگری یک بحث 
کارشناسی می خواهد. ما شورای فنی داریم و این شورا مسلما به 
کسی اعتماد می کند که بتواند به کشتی کمک کند. طالیی هم 
آدم بزرگی است و افتخارات زیادی در کارنامه دارد. به هر حال هر 
کسی ایراد و حســن دارد. نمی توان گفت که ایراد فقط از طالیی 
است، بلکه همه اعضای کادر فنی در برد و باخت ها سهیم هستند.

قاسمی در پایان درباره انتخابات فدراسیون کشتی گفت: کارنامه 
نامزدها مشخص است. به نظرم رسول خادم به لحاظ مدیریتی و 
فنی کمک زیادی در چهار سال اخیر داشته و معتقدم کسی بهتر 

از خادم برای ریاست فدراسیون کشتی نداریم.

حمایت روز

»روماریو«  در راه استقالل
یکی دو هفته قبل بود که شایعه تمایل استقالل به جذب روماریو 
ویلیامز، مهاجم اهل جامائیکا در رسانه 
ها منتشر شد. همان زمان وینفرد 
شفر در مصاحبه هایش این 
نکته را تکذیب کرد و گفت 
که برخالف شــناخت از 
ویلیامز، برنامــه ای برای 
جذب او ندارد. با این همه 
دوبــاره بحث حضــور این 
مهاجم در استقالل در رسانه 
ها مطرح و خبرگزاری ایلنا در 
گزارشی مدعی شــده که این 
مهاجم جامائیکایی در نیم فصل به استقالل اضافه خواهد شد. باید 

دید واکنش شفر و باشگاه استقالل به این خبر چیست.

شایعه روز

 دستیار سابق کارلوس کی روش 
دوباره باز می گردد؟

تیم ملی فوتبال ایــران تمرینات 
خود قبل از سفر به اتریش را در 
تهران دنبال می کند.میک 
مک درموت، مربی سابق 
تیم فوتبال اســتقالل که 
چندی قبــل از کادرفنی 
این تیم جدا شد، به محل 
تمریــن تیم فوتبــال ایران 
رفــت. چند روزی اســت که 
شایعه بازگشــت این مربی به 
تیم ملی فوتبال شنیده می شود که با حضور او در تمرین تیم ملی 

این واقعیت یافتن این شایعه، قوت گرفته است.
کارلوس کی روش بعد از اینکه میک را در تمرین دید او را صدا کرد 

و دقایقی با هم به گفت و گو پرداختند. 

سوال روز

میهمان ویژه کی روش در تمرین تیم ملی
پژمان منتظری، بازیکن تیم ملی برخالف اینکه به اردوهای 
تیم ملی دعوت نشد، در حاشیه برگزاری تمرینات نظاره گر 

تمرین ملی پوشان  بود.
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اصفهان سال 96 پر تغییر و تحول ترین اصفهان طی سال های اخیر در حوزه مدیریتی بوده است؛ چرا که تنها در دو ماه اخیر  فاطمه کاویانی
شاهد تغییرات اساسی در پست های کلیدی استان وشهر اصفهان از جمله استانداری شهرداری ارشاد بوده ایم. استاندار 
اصفهان هم پس از 6 ماه کش و قوس فراوان و اعالم گزینه های مختلف برای این پست، باالخره دستخوش تغییرات مدیریتی شد؛ به هر حال 
پنجشنبه گذشته استان اصفهان میزبان وزیر کشور بود تا در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید اصفهان شرکت کرده و طی حکمی رسما 

استاندار جدید را معرفی کند.
انتخاب سالن اتاق بازرگانی اگر در نگاه اول بسیار سوال برانگیز بود )از این نظر که چرا برای مراسمی با این اهمیت و وسعت، چنین سالن کوچکی 
انتخاب شده است(، اما مسئوالن برگزاری جلسه، علت این انتخاب را در گام اول اهمیت دادن به بخش خصوصی عنوان کردند. این گام اگر چه 

لرزان، اما برداشته شد؛گذشته از تمام محدودیت فضای موجود و ناهماهنگی هایی که در تمام مراسم هایی از این دست به چشم می خورد.

مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزارشد؛

استارت اصفهاِن اصالحاتی
 دولت برای اشتغال 
کاری نمی تواند کند

رییس مجمع نمایندگان اصفهان با بیان اینکه 
دولت نمی تواند برای اشــتغال جوانان کاری 
بکند و الزم اســت بخش خصوصی وارد عمل 
شود،گفت: در اســتان اصفهان بروکراسی ها 
سرمایه گذاران را فراری داده اند و باید به بخش 
خصوصی که دلسوزان نظام هستند بها دهید 
تا مشکل اشــتغال، تولید و وابستگی هایی که 

درحال ایجاد شدن است، از بین برود.
حجت االسالم ســید ناصر موسوی الرگانی با 
اشاره به اینکه در مدت استانداری زرگرپور تعامالت استان بی نظیر بود، افزود: 
به ویژه در بحث آب و کشــاورزی مدیریت خوبی صورت گرفت و بســیاری از 
مشکالت در این دوره وجود نداشت. وی با مثبت عنوان کردن انتخاب استاندار 
جدید اصفهان ادامه داد: در چند وقت اخیر شــاهد تجمع ها و اعتراض های 
مردم اصفهان بوده ایم. زاینده رود اصلی ترین مطالبه مردم اصفهان است. اگر 
در اتاق ها برای زاینده رود تصمیم درســت گرفته شود دیگر شاهد تجمعات و 
شعارهای ناهنجار نخواهیم بود و مردم اصفهان همچنان در انتظار تحقق وعده 
رییس جمهور مبنی بر جاری شــدن دائمی زاینده رود هستند. رییس مجمع 
نمایندگان اصفهان وضعیت اقتصادی صنعتی ترین اســتان کشور را مطلوب 
ندانســت و گفت: صنعت در حال رکود اســت و در حال حاضر تنها 40درصد 
صنایع این استان با 60 درصد توان در حال فعالیت هستند؛ این درحالی است 

که فشارهای مالیاتی و بانکی بر صنایع اصفهان مضاعف شده است.

توجه 10 درصدی، حداقل توجهی است 
که دولت به اصفهان  می تواند داشته باشد

نماینده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان با بیان اینکه مردم اصفهان در طول 
تاریخ انقالب همواره ۱0 درصد از سهم اتفاقات 
بزرگ را به خود اختصاص داده اند، ابراز داشت: 
باید توجه دولت به اصفهان یک دهم باشــد و 
نه یک سی و یکم و هم تراز سایر استان ها؛ چرا 
که اصفهانی ها امــروز در حال تحمل مصائب 
زیادی از جمله آلودگی ها و گرد و غبار هستند 

و باید به این استان بیش از پیش توجه شود. 
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد عنوان کرد: استاندار ســابق اصفهان 
فعالیت های زیادی در حوزه آب استان داشــته؛ اما متاسفانه نتیجه مطلوبی 
حاصل نشده اســت و نمی توان دلیل این امر را تنها در استان پیگیری کرد؛ 
چرا که توجه در حوزه ملی بــه این امر مهم تر بوده که تــا این لحظه صورت 

نگرفته است.
وی با بیان اینکه اســتخدام نیروهای ارزش مدار و نخبه در بدنه دولت امری 
ضروری است و استان اصفهان نیازمند مدیران کارآزموده و متخصص است، 
تصریح کرد: این امر موجب پیشرفت کار می شــود و از این طریق می توان به 
توسعه اســتان کمک کرد. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱0 سال 
است که در راستای راه اندازی تونل ســوم کوهرنگ پیگیری می کنیم، افزود: 
باید ابتدا سد این پروژه بهره برداری شود و ساماندهی رودخانه نیز در دستور 

کار قرار گیرد.

 انتخاب استاندار
 غیر بومی برای اصفهان 

وزیر کشور، انتخاب اســتاندار غیر بومی برای 
اســتان اصفهان را از اولویت هــای انتخاب 
مهرعلیزاده برای این پست عنوان کرد و گفت: 
اعتدال گرایی، دیگــر اولویت ما برای انتخاب 
اســتاندار اصفهان بود؛ چرا که طی 4 ســال 
گذشته استاندار ســابق اصفهان در استانی با 
چنین وسعت و اهمیت و شرایط استراتژیکی، 
توانســت عملکرد مطلوبی از خــود به جای 
بگذارد و رضایت مردم را از عملکرد خود حاصل 

کرده و کمترین حواشی را برای استان به همراه داشته است.
عبدالرضا رحمانی فضلی ادامه داد: زرگرپور انصافا در این 4 سال زحمت کشیده 
است و هریک از کارهایی که در این 4 سال انجام شد فرآیند و پیچیدگی های 
خود را داشت؛ به عنوان نمونه حداقل 3 جلسه شــورای امنیت با موضوع آب 
اصفهان تشکیل شد. همه تالش ما این اســت که مردم خوب اصفهان به ویژه 
مردم شرق اصفهان که تاثیرپذیری باالیی از خشکسالی دارند، در حوزه اقتصادی 
و کشاورزی در زحمت نباشند و این تالش در کوتاه مدت با تامین آب و در میان 

مدت با همه قول هایی که داده شده محقق شود.
وی با اشاره به سابقه کاری مهرعلیزاده گفت: انتظار ما این است که همه مدیران 
و مسئوالن، احزاب و گروه ها، ســتادهای روحانی، روحانیت و نمایندگان و به 
ویژه امام جمعه اصفهان، کماکان همکاری و همدلی خود را با استاندار جدید 

اصفهان ادامه دهند.
وزیر کشور با بیان اینکه هماهنگی برای اجرای برنامه ها در استان ها نیاز است، 
گفت: برنامه ها بدون هماهنگی قابلیت اجرایی ندارند و اســتاندار باید قدرت 
تعامل و هماهنگی داشته باشد. اولویت مهم ما اجرای اقتصاد مقاومتی است، 
این موضوع تاکید مقام معظم رهبری و ضرورت تاریخی، اجتماعی، سیاسی و 
امنیتی جامعه ماست که در این راســتا کار باید به مردم واگذار شود. کشور با 
روش های کنونی اقتصادی مدیریت نمی شود، توقع 8 درصد رشد اقتصادی، 

اقتضای شرایط کشور است که برای رسیدن به آن باید مقاومت کنیم.

 اصفهان اولین استانی است 
که آمایش سرزمین در آن اجرا می شود 

استاندار سابق اصفهان با بیان اینکه در ۵0 ماه 
فعالیت در پست استانداری اصفهان هیچ جلسه 
سیاسی و فرهنگی لغو نشده است، تصریح کرد: 
همچنین با توجه به وضعیت اقتصادی صنایع 
و تجمعات کارگری، فضای ناامنی ایجاد نشد 
و از این رو به استاندار اصفهان تاکید می کنم 
که مردم اصفهان امنیت را برای کار و فعالیت 

مطالبه می کنند.
رسول زرگرپور با اشاره به اینکه استان اصفهان 
باید برنامه بلند مدتی داشته باشد و نباید انتظار داشت طی 4 سال بتوان به تمام 
اهداف دست یافت، ابراز داشت: اصفهان اولین استانی است که آمایش سرزمین 
در آن اجرا می شود و برای 20 سال آینده برنامه های اصلی را تعریف کرده است.
وی در خصوص آب اصفهان نیز اضافه کرد: مسائل حوضه آبریز زاینده رود ظرف 
40 سال ایجاد شده و طی چهار سال برطرف نخواهد شد؛ مگر اینکه معجزه شود 
و ما اهل معجزه نبودیم. کارهای بزرگی در حوزه آب انجام شده است، در سال 
۹2 که آمدم همه گفتند همه چیز از بین رفته و باید به باغ رضوان برویم؛ این 

درحالی است که امروز در روند اجرای طرح ۹ ماده ای قرار دارند.
زرگرپوربا اشاره به اینکه برای اولین بار در کشــور و با ابتکار اصفهانی ها طرح 
۹ ماده ای تعریف شــد، افزود: اتفاقات خوبی بر اساس این طرح برای اولین بار 
ایجاد شد و امروز درخصوص دوبند از طرح ۹ ماده ای مشکل داریم. اگر برخی 
دوستان طرح ۹ ماده ای را در کشوی میزشان نگذاشته بودند امروز این طرح 

اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکــه اگر همکاری مرکز نشــینان ادامه داشــت، احیای دائمی 
زاینده رود ممکن بود، اظهار کرد: امروز مشکل زاینده رود فنی و اعتباری نیست 
بلکه مسائل امنیتی و سیاسی است و باید مرکز نشینان این موضوع را برطرف 
کنند. زرگرپور با اشاره به اینکه در دولت قبلی طی چهار سال تنها چهار بار به 
کشاورزان آبرسانی شد، تاکید کرد: این درحالی است که در ۵0 ماه گذشته برای 

کشت های مختلف آب در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

زاینده رود، اولویت اصلی استانداری خواهد بود
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اتکا به منابع دولتی در اصفهان خطاست،گفت: باید تمام حق استان از بودجه های دولتی 
دریافت شود و با صرفه جویی بهترین بهره برداری را داشته باشیم؛ همچنین منطقه ویژه اقتصادی اصفهان باید فعال شود که 
در این زمینه استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار می گیرد. محسن مهر علیزاده حل مشکالت و تحقق 
مطالبات را وظیفه شرعی و قانونی خود دانست و افزود: در این زمینه با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی 

تعامل و همراهی خوبی خواهیم داشت؛ چرا که این امر فرصت و سرمایه خوبی برای ادامه فعالیت خواهد بود.
در ادامه با بیان اینکه زاینده رود ستون فقرات شهر و استان اصفهان است، افزود: آسیبی طی چند دهه گذشته به این رودخانه 
وارد شده است که حل این مشکل را در اولویت قرار خواهیم داد. تجدید نظر در حوزه برداشت ها و الگوی کشت در حوضه 

آبریز زاینده رود امری ضروری است که آن را در دستور کار قرار داده و اجرایی خواهیم کرد.

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: خودم و همه شما 
نمازگزاران را به تقوای الهی دعوت می کنم؛ بحثی که در خطبه قبل داشتیم 
پیرامون تاثیر تقوا در بصیرت انســان و در انجام وظایــف فردی و اجتماعی 
اوست.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه تاثیر تقوا در روشنگری 
تاثیر طبیعی است، توضیح داد: نه اینکه اگر انسان کار خوب انجام دهد، خدا 
در عوض ترک گناه راه را به او نشان دهد؛ بلکه به این معناست که خدا راه را 
نشان داده و عقل را هم به عنوان راهنما قرار داده اما گاهی این عقل موانعی 

پیدا می کند که نمی تواند راه را روشن ببیند؛ مثل آبی که لجن بگیرد.
امام جمعه اصفهان ادامه داد: عقلی که گرد و  غبار و کدورت بگیرد نمی تواند 

رسالت روشــنگری خود را به جا آورد؛ صفاتی در ما هست که نمی تواند راه 
را روشن کند، حسد یکی از این  صفت هاست که در مقابل عقل می ایستد.

طباطبایی نژاد با اشاره به داستان حضرت یوسف)ع( بیان کرد: برادران یوسف 
که همه فرزندان حضرت یعقوب  بوده و افراد معمولی نیســتند که حق را به 
خوبی نشناسند یا آشنای به دین نباشــند، عقل کامل هم داشتند، عقل هم 
به آدم می گوید نباید جنایت کند؛ بخصوص نسبت به برادر، اما حسادت  بر 
این راهنما غالب می شــود. وی با بیان اینکه ۱3 آبان ماه یادآور سه خاطره 
بزرگ است که ســختی هرکدام از آنها در قلب ماست، گفت: اولین خاطره، 
تبعید امام)ره( به ترکیه و سپس به نجف در پی اعتراض و سخنرانی به الیحه 

کاپیتوالسیون بود، اما همین تبعید با اینکه برای مردم و  علما سخت بود، به 
رشد انقالب کمک کرد.امام جمعه اصفهان تصریح کرد: زمانی که امام)ره( به 
نجف تبعید شدند، شاید بسیاری از فضال نسبت به ایشان از جهت مرجع دینی 
بودن شناخت نداشتند اما بعد از مدتی دو حوزه بزرگ نجف به عظمت ایشان 
پی بردند و  شاگردان خود را در تقوا، صحبت کردن و حتی راه رفتن توصیه به 

پیروی از امام)ره( می کردند.
وی دومین خاطــره ماندگار ۱3 آبان را کشــتار جمعــی از دانش آموزان و 
دانشجویان دانست و خاطرنشان کرد: ســال ۵7 دانش آموزان به حمایت از 
امام)ره(، مدارس را تعطیل کرده و همراه با دانشــجویان در تجمع دانشگاه 
تهران شعار مرگ بر شاه دادند که تعدادی از این دانش آموزان و دانشجویان 
در حمله مزدوران مجروح و کشته شدند. حکومت وقت به خیال خودشان با 
این کار مردم را ترساندند اما مردم هشیارتر شدند، کینه به دل گرفتند و پایه 

انقالب محکم تر شد.طباطبایی نژاد تسخیر النه جاسوسی آمریکا را سومین 
خاطره ۱3 آبان برشمرد و یادآور شد: ســال ۵8 تعدادی از دانشجویان پیرو 
خط امام)ره(، سفارتخانه آمریکا در ایران را تسخیر کردند و امام)ره( این عمل 

آنها را که سبب ترس برخی و استعفای بازرگان شده بود، انقالب دوم نامید.
وی ضمن توصیه به شــرکت همگان در راهپیمایی ۱3 آبان تاکید کرد: باید 
همه سعی کنیم در این روز شرکت و اعالم کنیم که ملت ایران از تحریم ها، 
مخالفت های آمریکا با کشورهای اسالمی و دست و پازدن های این انسان های 
پلید، کوچک ترین ترســی به دل نمی دهد و در برابر استکبار جهانی خواهد 
ایستاد.امام جمعه اصفهان درخصوص ایام اربعین حسینی بیان داشت: شاید 
ســال ها قبل علت تاکید معصومان بر زیارت پیاده امام حســین )ع( در روز 
اربعین را نمی دانستیم؛ اما امروزه می فهمیم که آنها از این روز اطالع داشتند 

و به همین سبب روایات زیادی درباره پیاده روی اربعین وجود دارد.

معاون فرهنگی و امور جوانان مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، از فعالیت نزدیک به ۹0 سازمان مردم نهاد 
در این استان خبر داد.

حسین زیبایی گفت: تشکل های غیردولتی ظرفیتی مناسب برای ورود نوجوانان به مسائل اجتماعی است تا انگیزه 
ایجاد اشتغال در آنها به وجود آید و در این راستا ۵0 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای امور جوانان در شهرهای 
اصفهان، کاشان، خمینی شهر، نجف آباد، زرین شهر و شهرضا 

اختصاص یافته است.
وی اعتیاد و بحران هویت را تهدیدی جدی برای نســل جوان 
عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۱7 دستگاه در زمینه امور جوانان 
درگیر بوده و تاکنون افزون بر یک میلیون نفر را جذب کالس ها 

و برنامه های اوقات فراغت کرده اند.
معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان بیان کرد: موضوع 
اشتغال، ازدواج و آسیب های اجتماعی از دغدغه های امروز نظام 
است که جوانان با آن در گیر هستند و در این میان دشمن برای 

ضربه زدن به نظام اسالمی در حوزه فرهنگی هزینه زیادی اختصاص می دهد.
او اضافه کرد: مسئوالن فرهنگی باید اعتبارات بیشتری برای مقابله با توطئه دشمنان اختصاص دهند زیرا با وجود 

اقدام هایی که در حوزه جوانان انجام شده، همچنان مشکالت زیادی بر سر راه دارند.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: اخیرا تعداد ۵4 شهید مفقوداالثر ژاندارمری که 
در سال 67 همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹8 در حمله ناجوانمردانه رژیم بعثی عراق به شهادت رسیده و به صورت 
دسته جمعی مدفون شده بودند، مورد شناسایی و تفحص قرار گرفتند که دو نفر از این شهدا به نام های شهید محسن 

ملکیان و شهید سعید شکریان متعلق به نیروی انتظامی استان اصفهان هستند.
محسن عقیلی افزود: بر این اساس مراسم استقبال از پیکر این شهدا 
امروز ساعت 8 صبح در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان صورت گرفته 
و ساعت ۹ صبح فردا نیز مراسم وداع کارکنان پلیس با پیکرهای مطهر 

آنان در مصالی ستاد انتظامی استان برگزار می شود.
  معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: مراسم تشییع پیکر شــهدای تازه تفحص شده نیروی انتظامی 
اصفهان به همراه پیکر دو شــهید مدافع حرم از ســاعت ۹ صبح روز 
دوشــنبه ۱۵ آبان ماه از خیابان فیض به سمت گلستان شهدا برگزار 
می شود و این دو شهید در کنار هم رزمان شهیدشان به خاک سپرده 

خواهند شد. عقیلی از مردم شهیدپرور و والیتمدار و قدرشناس اصفهان دعوت کرد تا با حضور پرشکوه و گسترده 
خود در مراسم تشییع پیکرهای پاک این عزیزان، به مقام شامخ همه شــهدا و ایثارگرانی که برای حفظ امنیت و 

تمامیت ارضی این کشور از جان خود گذشتند ادای احترام کنند.

معاون فرهنگی و امور جوانان مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

وجود 90 سازمان مردم نهاد فعال در اصفهان
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

شهیدان تازه تفحص شده نیروی انتظامی، دوشنبه تشییع می شوند
رییس اداره امور قرآنی اوقاف اصفهان:

نخستین دوره مسابقات قرآن مهاجران 
افغانستانی برگزار می شود

 رییس اداره امور قرآنی اداره 
خیریه  امور  و  اوقاف  کل 
استان اصفهان اظهار داشت: 
مسابقات  دوره  نخستین 
مهاجران  ویژه  کریم  قرآن 
استان  مقیم  افغانستانی 
اصفهان، سال جاری به  همت 
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری اصفهان و با مشارکت 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار می شود.
یحیی قاسمی افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران و در 
رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ یک جزء، حفظ 3 جزء، حفظ 
۵ جزء، حفظ ۱0 جزء، حفظ 20 جزء، حفظ کل، ترجمه و تفسیر بر اساس 

جلد پنجم خالصه تفسیر نمونه برگزار می شود.
وی اضافه کرد: زمان و مکان برگزاری مسابقات و اسامی داوران متعاقبا 

اعالم می شود.

امام جمعه اصفهان:

دلیل تاکید روایات  بر پیاده روی اربعین را امروز می فهمیم

                          مهدی زرگر/ زاینده رود
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امام سجاد  علیه السالم :
بهترین گشاینده کارها، راستی و بهترین پایان برنده آن، وفاداری 

است.
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وقتی همسرتان در هم شکسته 
است چه باید بکنید؟)2(

۷. شریکش باشید
ازدواج یعنی شریک شدن یک زندگی و به دوش 
کشیدن دشواری های زندگی به همراه هم. یعنی 
گریه کردن با هم، خندیدن با هم. یعنی حمایت 
کردن از یکدیگر در مواقع ســختی. ازدواج یعنی 
دوست، پشتیبان و عاشق هم بودن. شما فقط دو 
انسان نیستید که با هم زندگی می کنند؛ یک اتحاد 
زیبا از دو انسانی هستید که می خواهند تا آخر عمر 

یکدیگر را دوست داشته باشند.
۸. به او امید بدهید

تشــویقش کنید. بــه او بگویید کــدام یک از 
ویژگی هایش را دوست دارید. کاری کنید نقاط 
مثبت خود را در هر موقعیتی ببیند. وقتی ناامید 

و خسته است، به او امید و انگیزه  دوباره بدهید.
۹. مفید باشید

عادت کنید همیشه چشمتان به دور و بر خانه باشد 
تا چیزی که نیاز به تعمیر دارد را درست کنید. آیا 
ظرفشویی پر از ظرف است؟ الزم است سگتان را 
برای پیاده روی بیرون ببرید؟ المپ های لوســتر 
سوخته است؟ نباید صبر کنید تا همسرتان به شما 

بگوید، خودتان زودتر دست به کار شوید!
۱۰. بگذارید یــک روز را فقط به خودش 

اختصاص دهد
هیچ چیز بیشتر از یک مانیکور، پدیکور، اصالح 
موها، ماساژ و یک لباس جدید احساس خوبی در 
خانم ها ایجاد نمی کند. بگذارید یک روز دیرتر از 
خواب بیدار شود، یک دوش آب داغ بگیرد و تا آخر 
روز را تنها به کارهایی اختصاص دهد که خودش 
دوســت دارد. از او حمایت کرده و ســعی کنید 
کارهای روزانه اش را آن روز به گردن بگیرید تا او 

بتواند بدون دغدغه به خودش برسد.
۱۱. برایش دعا کنید

درست قبل از خواب، با هم کنار تختتان زانو بزنید و 
دست در دست  هم دعا کنید. به خدا بگویید تا چه 
اندازه همسرتان را دوست دارید و بگذارید بداند 
که چه ویژگی هایی را در او تحسین می کنید. از 

خداوند کمک بخواهید.
 از او بخواهید نشــانتان دهد که چطور می توانید 
همسر بهتری باشید و از خداوند برای همسرتان 

آرامش بخواهید.
۱۲. از او بپرســید که چطور می توانید به او 

کمک کنید
همسرتان می داند که شما برای کمک کردن به او 
چه می توانید بکنید. مطمئن باشید خیلی بیشتر از 

آنچه فکر می کنید خوشحال خواهد شد. 
می دانید چرا؟ چون او هم شــما را خیلی دوست 
دارد و هر روز برای کمک هایی که به او می کنید 

قدردانتان خواهد بود.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

ثعلبه انصاری
 ثعلبه انصاری خدمت پیامبر )ص( آمد و عرض کرد: یا رسول ا...)ص( دعا کن 
خداوند به من ثروتی عنایت کند. فرمود: مقدار کمی که شکر آن را بتوانی، بهتر 
از ثروت زیاد است که نتوانی سپاس آن را انجام دهی. ثعلبه رفت، دو مرتبه آمد 
و تقاضای خود را تکرار کرد. فرمود: تورا پیروی از من نیســت؟ به خدا سوگند 
اگربخواهم کوه ها برایم طال شود، خواهد شد. ثعلبه رفت و برای بار سوم مراجعه 
کرد و گفت: برایم دعا کن. اگر خدا مــرا ثروتی بدهد، هرکه را حقی در آن مال 
باشــد حقش را خواهم داد. پیامبر )ص( دعا کرد که خداوند مالی به او بدهد. 
دعای پیامبر  )ص( در حقش مستجاب شد. چند گوسفند تهیه کرد و کم کم 
گوسفندان او چنان رو به افزایش گذاشتند که حد و حصر نداشت. اول تمامی 
نمازهای خود را پشت سر پیامبر  )ص( می خواند، بعد که اموالش بیشتر شد فقط 
ظهر وعصر را به مسجد می آمد و بقیه اوقات نزد گوسفندان بود. اشتغال او به 
جایی رسید که روز جمعه فقط به مدینه می آمد و نماز جمعه را می خواند. بعد 
از مدتی دیگر روز جمعه هم نیامد ولی در آن روز بر سر راه می آمد و از عابرین 
اخبار مدینه را می پرسید. روزی پیامبر )ص(جویای حال ثعلبه شد، گفتند: 
گوسفندان او زیاد شده و در بیرون مدینه زندگی می کند. سه بار فرمود: وای بر 
ثعلبه! بعد آیه زکات نازل شد و پیامبر دو نفر، یکی از بنی سلیم و دیگری از جهنیه 
را انتخاب کرد و دستور گرفتن زکات را برای آنها نوشت. آنها به نزد ثعلبه آمدند و 
برای او نامه گرفتن زکات را خواندند. او فکری کر د و گفت: این جزیه یا شبیه جزیه 
است؛ فعال بروید، از دیگران که گرفتید آن وقت نزد من برگردید. ماموران نزد 
مرد سلیمی رفتند ودستور گرفتن زکات را  به او رساندند و او از بهترین شترهای 
خود را انتخاب  کرد و سهم زکات را داد. گفتند: ما نگفتیم بهترین شترهای ممتاز 
را بده! گفت: خودم مایلم این کار را بکنم. ماموران نزد دیگران هم رفتند و زکات 
را گرفتند. وقتی برگشتند به نزد ثعلبه آمدند. او گفت: نامه را بدهید ببینم. پس 
از خواندن باز پاسخ داد: این جزیه یا شبیه آن است؛ بروید تا من در این باره فکر 
کنم. فرستادگان خدمت پیامبر )ص( آمدند و قبل از نقل جریان ثعلبه، حضرت 
فرمودند: وای بر ثعلبه! و برای مرد ســلیمی دعا کردند.  در آن زمان  این آیه بر 
پیامبر)ص( نازل شد:» از جمله منافقین کسانی هستند که با خدا پیمان می 
بندند که اگر از فضل خود مالی عنایت کنی صدقه خواهیم داد و از نیکو کاران 
خواهیم بود؛ همین که خداوند از فضل خویش به آنها عنایت کرد، بخل ورزیده 
و از دین اعراض نمودند؛ بنابراین به واسطه این پیمان شکنی و دروغ گویی، نفاق 
را در قلب های آنها تا روز قیامت جایگزین کرد. یکی از اقوام ثعلبه هنگام نزول 
آیه حضور داشت و جریان را شــنید. پیش ثعلبه رفت و او را از نزول آیه اطالع 
داد. ثعلبه خدمت پیامبر )ص( آمد و تقاضــای قبول زکات کرد. پیامبر )ص( 
فرمود: خدا مرا امر کرده زکات تو را نپذیرم. او از ناراحتی خاک بر سر می ریخت. 

پیامبر)ص(فرمود: این کیفر عمل خودت است؛ تورا امری کردم، نپذیرفتی.

باغ 
کاغذی

              
کتاب »میهمان منیر« عنوان داستانی از »روح ا... مالمیر« 
بوده که موسسه فرهنگی و انتشاراتی»ستاد اقامه نماز« آن 

را برای نخستین بار چاپ کرده است.
  »مراد«، شخصیت اصلی داستان، جوانی عیاش و مردم آزار 
اســت. دزدی می کند اما در نهایت به سمت مسجد و نماز 
کشیده می شود، نماز و حضوراین فرد در مسجد، از او آدمی 
ساکت می سازد؛  فردی که در نهایت همه مردم روستا به او 

احترام می گذارند.

 در پایان داستان متوجه می شویم که این داستان برگرفته از 
واقعیت است و تنها نام روستا و شخصیت های اصلی داستان 

تغییر کرده اند.
 در بخشی از این اثر می خوانیم:

» کربالیی حسین دوباره گفت:« خب همه ما می ریم سر کار 
عرق می ریزیم؛ مگه قراره هر کسی می ره کار، دیگه مسجد 
نیاد؟! من هر چقدر هم کار داشته باشم، همین که نزدیک 

اذان می شه، دست از کار می کشم می آم مسجد.«

میهمان منیر بخیل

نکاتی  که قبل از فروش خانه باید بدانید )1(

دانستنی ها

 در سینه همه ما رازی است
 در ســینه همه ما رازی اســت که نباید برمال 
شــود؛ باید تا آخر عمر، همان گوشــه، همان 
گوشــه تاریک و نمور باقی بماند تا مرگ آن را 
نابود کند. ایــن جور رازها نه شــیرین اند و نه 
دوست داشــتنی؛ رازهای ترســناکی هستند 
 که فاش شدنشــان، می تواند چهره ها را تغییر 

دهد.

»معلم بانو«
 میشائیل هانکه

حرف حساب
بسیاری از افراد تصور می کنند برای فروش خانه، کافی 
است یک آگهی فروش منتشر کرده و به یک مشاور امالک 
مراجعه کنند، سپس منتظر بمانند تا خریداران، خانه  آنها 

را بپسندند و کار تمام شود! 
درحالی که بســیاری از همین افراد، مدت ها پس از درج 
آگهی های فراوان و سپردن به تعداد زیادی از مشاوران 
امالک، هنوز هم با مشــکل فروش خانه خــود مواجه 
هستند. آنها می بینند که خریداران پس از بازدید از خانه 
می روند و دیگر پشت سرشــان را هم نگاه نمی کنند؛ اما 

مشکل از کجاست؟
همراه ما باشــید تا نکات مهم در فروش خانه را با شــما 

درمیان بگذاریم.
در این مطلب، به چند مورد از مهم ترین این نکات اشاره 
خواهیم کرد که با رعایت آنها می توانید هرچه سریع تر 

خانه تان را با قیمت مناسب به فروش برسانید.
۱. خانه را به مزایده بگذارید

ابتدا به این فکر کنیــد که آیا حاضر به ریســک کردن 

هســتید؟ یکی از راهکارهای فروش خانه در بازار راکد 
امروز، »به مزایده گذاشتن« آن است. البته این کار کمی 
دل وجرأت می خواهد. اگر حاضر به پذیرش این ریسک 
هستید، ابتدا نقاط مثبت و ارزشمند خانه تان را بسنجید 
و قیمت واقعی آن را محاســبه کنید؛ سپس آن را با ۱۵ 
تا ۲۰ درصد کمتــر از قیمت اصلی به مزایــده بگذارید. 
می توانید ایــن کار را از طریق وب ســایت های معتبر یا 
بنگاه های مخصوص مزایده انجام دهید. پس از آن باید 
به صورت ناشناس، یک قیمت پایه و کمی باالتر برای آن 

پیشنهاد کنید.
خواهیــد دید کــه ایــن کار در خریــداران، هیجان و 
جنب وجوش پدید می آورد و در نهایت قیمت اصلی خانه 

یا باالتر از آن را به دست خواهید آورد.
نگران نباشید، زیرا در صورت شکست هم مبلغ چندانی 
را از دست نخواهید داد. البته مبلغ پرداختی به بنگاه یا 
وب سایتی که با شــما در این امر همکاری می کند هم 

چندان زیاد نیست.
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