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چهره جدید ظل السطان

     ظل الســطان، پل خواجو را تعمیر 
می کند!

»از جمله تعمیراتی که در مدت توقف چند ساله)ظل السطان( در 

اصفهان به ظهور رسیده، تعمیر پل های زاینده رود است. به خصوص 

پل خواجو که قریب االنهدام بود. اکنون دوسال است که در کمال 

استحکام، تعمیرات کامله یافته است و چند کرجی با لوازم آن ساخته 

شده است که هر ساله به هنگام طغیان آب در اواخر بهار چند روز 

برای تعییش عموم اهالی ، کرجی ها را در رودخانه انداخته مردم در 

کمال خوبی در رودخانه سیر و گردش می کنند؛ بنابراین پل به نوعی 

است که در زمان بنا کردن و ساختن برای بستن و جمع شدن آب، 

جای تخته ها گذاشته اند و چون تخته ها را می انداخته اند، بحیره 

وسیعی می شده که طول آن قریب نیم فرسخ و عرض آن از سیصد 

الی چهارصد ذرع بوده که اکنون هم به همان قسم بسته و آب جمع 

می شود. امسال موسیو مکنتر، شریک کمپانی خواهش نمود که او 

نیز کرجی مخصوصی بسازد. اکنون مشغول ساختن است و تا چند 

روز دیگر برای سیر در رودخانه حاضر می شود و چراغان و سایر لوازم 

تماشای عموم اهالی فراهم خواهد شد.«

)روزنامه فرهنگ، 3 جمادی االخر1297ه.ق( 

    امنیت، ثروت می آورد

»از آنجا که دارالسلطنه اصفهان اکنون مرکز حکومت و ایالت چندین 

والیت اســت و حکومت های بزرگ حکومت واحده شده و اهالی 

چندین ملک برای اجرای مهمات و تفریغ محاسبات و ارسال مالیات 

و اقساط دیوانی به این نواحی آمد و شد پیدا کرده اند، از این جهت 

اصفهان به کمال آبادی رسیده، مکنت و وسعت اهالی آن افزون تر و 

اغلب کسبه و تجار و زارعین دارای ثروت و تمول شده، داد و ستد و 

معامالت کلیه پیدا کرده اند و بسیاری از کسبه بازار به جهت ازدیاد 

تمول و وفور دخل، دســت از کسب خود برداشــته به کار تجارت 

پرداخته اند، چنان که در هیچ زمانی از این عصر جدید کار کسب و 

تجارت به این خوبی نبوده و چنین رونق و رواجی نداشته، بسیاری 

از رعایا و تجار و کسبه بازار، صاحب بضاعت و استطاعت شده تقریبا 

در هذه السنه هزار نفر از اصفهان و توابع به فرض و استطاعت زائر و 

طایف بیت ا... و مکه معظمه شده اند.«

)روزنامه فرهنگ، 10 شوال 1297ه.ق(

    تفاوت ره از کجاست تا به کجا!

»دانشمندان و ارباب بصیرت آگاهند که در این مدت شش، هفت 

ســال فرمانفرمایی حضرت واال در اصفهان اگــر مالحظه کنند، 

خواهند دانست که چقدر تا کنون بر آبادی اصفهان و رفاه عمومی 

اهالی و رواج کســب و تجارت و زراعت افزوده شده است. سابقا هر 

گاه کسی بعضی از پارچه ها یا اسباب های بدیعه فرنگ و مبل منازل 

می خواست به هیچ وجه پیدا نمی شد. اکنون چند کمپانی فرنگی 

در اصفهان در کمال منفعت تجارت می کنند و متاع های بســیار 

از هرگونه به فروش می رســانند. در اوایــل حکومت حضرت واال، 

خانه های بسیار عالی در اصفهان زیاد و بدون اجاره و غیر مسکون 

افتاده بود، اکنون در محالت دور از آبــادی به هیچ وجه خانه برای 

استجاره پیدا نمی شود. چند سال قبل خانه ها را خراب نموده جای 

آنها زراعت مــی کردند، اکنون باغات و اراضــی مزروعه را متدرجا 

عمارت و خانه می کنند. ببین تفاوت ره از کجاســت تا به کجا. باز 

بعضی از مبغضین که اظهار اسم آنها الزم نیست دور هم نشسته از 

ادارات حکومتی ما بدگویی می کننــد و خود را به الطائل جاهالنه 

دلخوش می نمایند.«

)روزنامه فرهنگ،27 محرم1298ه.ق(

جوان های قدیم بــه خاطر دارند که وســایل نقلیه 

موتوری از روی سی و سه پل چگونه عبور می کردند. 

برای سواره رو شدن این پل تاریخی، در دوره پهلوی 

ســنگفرش های آن ویران و زیرســازی الزم برای 

آسفالته شدن مسیر پل فراهم شد. این ضربه ای بزرگ بر هویت پل تاریخی چهارباغ 

بود. حاال که چندین دهه از این آسیب بزرگ گذشته، منظر چهارصد ساله این بنای 

تاریخی مورد هجوم مجدد قرار گرفته است. بحث نرده کشی سی و سه پل، به هویت 

تاریخی این سازه صفوی عمیقا آسیب می زند. حال اگر سی و سه پل را تنها بخشی 

از گردشگاه افسانه ای چهارباغ صفوی بدانیم، طرح بزرگ پیاده 

راه سازی چهارباغ هم شکل و شمایل دیگری می یابد. طرحی 

که در نهاد خود بسیار مفید است، اما آسیب هایی هم به همراه 
خواهد داشت.

     جایگاه آب در چهارباغ

به لطف گزارشات دقیق ســفرنامه نویسان عصر صفوی، شکل 

شــمایل تاریخی مهم ترین گردشــگاه عمومی ایرانیان در آن 

دوره یعنی چهارباغ اصفهان، امروز برای ما به خوبی روشن است. 

یکی از دقیق ترین این گزارشات متعلق به شاردن است که بارها 

طول و عرض این گردشــگاه را پیاده طی کرده و مشاهداتش را 

به دقت ثبت کرده است. مشاهداتی که امروزه در مسیر اجرای 

طرح پیاده راه ســازی چهارباغ از آن باید استفاده شود. یکی از 

مهم ترین عناصر هویت بخش چهارباغ در عصر صفوی، حضور 

آب در بافت این خیابان بوده؛ آب در جوی میانی خیابان حوض به 

حوض جاری می شده و به دلیل اختالف سطح خیابان در بخش 

ها مختلف به صورت آبشار در حوض های سرازیر می شده است. این عنصر غایب 

اصلی چهارباغ امروزی است. شاردن از این سامانه آبرسانی دلنشین اینطور صحبت 

می کند:»لبه هاي جویي که در تمام طول خیابان کشــیده شده و در آن آب روان 

است با سنگ هاي تراشــیده آرایش یافته و باالتر از سطح زمین تعبیه شده است؛ 

دو طرف جنوبي چندان عریض اســت که از هر جانب دو تن اسب سوار به راحتي 

گذشتن مي توانند. عرض سنگ هاي لبه حوض ها نیز همچند پهناي سنگ هاي 

کناره جوي مي باشند. ارتفاع قسمت سنگفرش بین درختان و دیوار خیابان برابر 

بلندي گذرگاه هاي دو طرف جوي مي باشد، اما عرض آن بیشتر است. در هر طرف 

این خیابان زیبا و خوش منظر باغ هاي بزرگ و فرح انگیزي اســت که در هر یک 

دو عمارت کاله فرنگي ساخته شــده.« بخش مهمی از این سامانه آبرسانی هفت 

حوض کوچک و بزرگ چهارباغ بوده. این حوض ها با ابعاد دقیق و مکان قرار گیری 

مشخص امروزه کامال قابل بازسازی و احیا می باشند. به بیان دیگر طرح پیاده راه 

کردن چهارباغ بدون احیای این سامانه آبرسانی به هیچ وجه کامل نخواهد بود.

     آرایش گیاهان در چهارباغ

گل و گیاه یکی از ارکان اصلی باغ سازی ایرانی است. در چهارباغ هم این رکن مهم 

با مهندسی و دقت بسیار زیادی شکل گرفته است. از درختان چنار و سرو در بدنه 

سازی چهارباغ فراوان استفاده می شده؛ این درختان در حاشیه پیاده روی شرقی 

و غربی خیابان کاشته شده بوده اند. لطف ا... هنرفر، مهندسی چهارباغ را در یک 

مقطع عرضی به خوبی تشریح کرده است. در این مقطع عرضی، از دیواره مشبک 

باغ حاشیه خیابان تا آبراه وســط آن چندین عنصر مهم قرار دارد:»دیوار مشبک 

باغ، پیاده رو سنگی، درخت چنار، جوی آب، باغچه گل های رنگارنگ، جوی آب، 

درخت چنار، سنگفرش عریض، نهر سنگی...«. این برشی از یکی از اضالع گردشگاه 

چهارباغ اســت. جایی که در دوره صفوی باغچه گل های رنگارنگ بوده در دوره 

پهلوی تبدیل به سواره رو خودروها می شود و امروزه با طی عملیات پیاده راه سازی 

دوباره سنگفرش شده است. این سنگفرش سازی با الگوی چهارباغ صفوی به هیچ 

وجه خوانایی ندارد. چهارباغ در آن دوران دارای دو مسیر عبور و مرور در وسط و 

کناره ها بوده است. آب و گل و گیاه ســایر اجزای این گردشگاه را شکل می داده. 

امروزه اما با سنگفرش شدن جایی که باید باغچه های با طراوت قرار گیرد، عمال این 

پیاده راه دارای 5 مسیر تردد می شود که ماهیت چهارباغ را خدشه دار می سازد. 

غیبت عنصر گل و گیاه در این طرح آشکارا احساس می شود. حتی اگر خودروهای 

برقی و پاتوق های فرهنگی و تفریحی در این مســیر ســنگفرش قرار گیرد، روح 

باستانی چهارباغ را بازنمایی نخواهد کرد. 

     عمارت های چهارباغ

یکی دیگر از مهم ترین بخش های باغ ایرانی، عمارت میانی آن است. در چهارباغ، 

این رکن مهم در کاخ ها و سردرهای باشکوه باغ های دو سوی خیابان متجلی شده 

بوده. جایی که امروزه با ردیف مغازه ها و پاســاژها و بدنه سازی بی هویت هشت 

بهشت پر شده است. از نمای بد منظر بسیاری از مغازه ها و واحدهای تجاری که 

بگذریم، بدنه سازی چهارباغ در مقابل باغ بلبل)پارک شهید رجایی( هیچ تناسبی 

با معماری ســنتی مکتب اصفهــان در عصر صفوی ندارد. بی جهت نیســت که 

مغازه های داخل این سازه، تا کنون خالی مانده است. عابران پیاده چهارباغ ترجیح 

می دهند از پیاده روی باریک این بخش عبور کنند تا پای در این فضای محصور 

و بی هویت بگذارند. با اینکه احیای ســردرهای با شکوه باغ های ده گانه چهارباغ 

دیگر امکان پذیر نیست، اما دست کم در حین بدنه سازی می 

توان تا حدی به الگوی بومی وفادار ماند. به ویژه اینکه مدرسه 

چهارباغ که بخش وســیعی از بدنه گردشگاه را شکل داده، به 

خوبی الگوی بدنه سازی چهارباغ را پیش روی مدیران شهری 

قرار می دهد، اما این تصویر بدنه اصلی چهارباغ در عصر صفوی 

از دید شاردن:» طرز ساختمان کاله فرنگي هاي همه باغ ها با 

هم متفاوت است، اما وسعت همه یکسان است و داخل همه 

با نقاشي هاي دلپذیر  و زرنگاري هاي زیبا و نقوش الجوردین 

دیده پســند آرایش یافته اســت. دیوار باغ ها اغلب مشبک 

مي باشد و به چشم، بسان خشت هایي که براي خشک شدن 

چیده شده باشد مي نمایند و بدین گونه درون باغ ها به خوبي 

از بیرون دیده مي شود.«

     یک پل و سی و سه چشمه

سی و سه پل)پل ا... وردی خان( با هدف اتصال دو چهارباغ باال 

و پایین به یکدیگر بنا شده است. بدین ترتیب این پل درواقع 

بخشی از خود پیاده راه چهارباغ است. معماری پل پیرو الگوی تکرارشونده عصر 

صفوی، به صورت غرفه غرفه)یا چهل چشــمه( یک پل معمولی را تبدیل به یک 

شاهکار مهندسی وهنری کرده اســت. منظر و نمای این سازه بدین ترتیب یکی 

از مهم ترین ارکان هویت بخش آن محسوب می شود. طرح نرده کشی پل در پی 

اتفاقات انگشت شــمار ناگواری که رخ داده چندان توجیه شدنی نیست. به ویژه 

اینکه در طول چهارصد سال گذشته هرگز این سازه تاریخی، به عنوان مکانی نا امن 

شناخته نشده است. شاردن از سی و سه پل در دوره ای گزارش می کند که اصفهان 

با تراکم شدید جمعیت روبه رو بوده و سی و سه پل محل تردد دائم و پر شمار عابران 

پیاده و سواره بوده است، اما هرگز گزارش تلفات جاده ای روی این پل در تاریخ ثبت 

نشده است:» سطح آن از سنگ هاي تراشــیده فرش شده، اما دیوارهاي دو طرف 

که به جاي جان پناه مي باشد، از آجر است. در تمام طول)پل( غرفه هایي مي باشد 

و در باال به نوعي طارمي آجري مشبک اســت که ارتفاعش به سه پا مي رسد. این 

طارمي مشبک آجري چنان تعبیه شده که باالي دیوارهاي پل را چونان مهتابي 

یا داالني درآورده و مي توان از راه برج ها به بــاالي آن رفت. در تمام طول دیوار به 

فاصله هر نه قدم و به ارتفاع دیوار غرفه هایي تعبیه شده که از آنها مي توان جریان 

آب رودخانه را مشاهده و نفس را تازه کرد. هر طرف پل چهل غرفه دارد. بیست تا 

کوچک و بیست تا بزرگ است و ســر جمع )گذرگاه های این پل( چنان است که 

هشت نفر مي توانند همزمان با هم از راه هاي مختلف این پل، خود را از یک طرف 

رود به طرف دیگر برسانند.«

الگوهای تاریخی پیاده راه سازی چهارباغ

با وجود الگوهای صفوی، سی و سه پل و چهارباغ، در مسیر پیاده راه سازی آسیب های زیادی دیده اند

نمایی یگانه از چهارباغ دوران جدید که تنها شبحی از چهارباغ صفوی را باز می نمایاند. این عکس از فراز »هتل آمریک« 

که در عصر پهلوی اول، گران قیمت ترین و مجلل ترین هتل اصفهان بوده)ویرانه هایش امروزه در ضلع غربی خیابان مقابل 

مدرسه چهارباغ به چشم می خورد( گرفته شده. صادق هدایت نویسنده مشهور، از میهمانان ویژه این هتل بوده است. 

» به ارواح پدرم سرت را می برم، از شــهر بیرونت می کنم، صد تا چوبت می زنم.« این 

سخنان میرزا سلیمان رکن الملک است، در مقابل کسانی که خطایی از آنها سر می زد ، در 

آن وقتی که وی در سمت رییس دیوان خانه عدلیه بود. البته رکن الملک بسیار فروتن بود و 

این تهدیدات تنها گفتاری بیش نبود و نهایتا منجر به بخشودگی یا پرداخت جریمه می گردید. مسجد سرخی مسجدی 

است در درب کوشک و با نام اصلی خلف بیک سفره چی که در کتیبه سر درب آن با نام سازنده مرقوم شده است. او 

خوانساالر شاه عباس اول صفوی بود. از جمله نوادگان وی در عهد قاجار، میرزا سلیمان رکن الملک است. رکن الملک 

شاعر و ادیب بود و در اشعار قصیده و غزلی که می سرود  تخلص خلف را به مناسبت نام جدش انتخاب کرده بود. او در 

اصفهان سمت منشی باشی ظل السلطان حاکم اصفهان را بر عهده داشت. پس از 

چندی در سال 1296 ه.ق نایب الحکومه ظل السلطان و رییس دیوان خانه عدلیه او 

شد. میر سید علی جناب در مورد او می نویسد: »... با قناعتی که در گرفتن جریمه ها 

داشت در اثر زندگانی و معیشت با اقتصاد او که یقینا مخارج یک نفر بازاری بیش از 

او بود یک ترکه مهمی از خود مخلف نگذارد با اینکه ارباب او هم بهره مند از فضایل او 

می گردید...«  در واقع او از مردان نیکوکار و مهربان و در کارش هم فردی کاردان بود. 

رکن الملک کتاب های قرآن و زادالمعارف و صحیفه سجادیه و جامع عباسی را چاپ 

کرده و به رایگان در دسترس مردم و علما قرار می داد. نایب الحکومه بر خالف حاکم 

وقت یعنی ظل السلطان که عالقه وافری در تخریب آثار گذشته داشت چند تعمیر 

و ساخت ابنیه در کارنامه خود دارد. جای تعجب است که فردی عادل و نیکوکار و 

مهربان توانسته نایب الحکومه ظل السلطان که در ظلم و جور سرآمد روزگار خود بود، شود. او مسجدی بزرگ به همراه 

مدرسه ای در اول تخت فوالد بنا کرد. در محله حسن آباد هم مسجد و حمام و چاپخانه سنگی از احداثات او بود. از آثار 

دیگر او ساخت بقعه ای برای آقا محمد بید آبادی و همچنین ساخت گنبد برای تکیه حاج محمد جعفر آباده ای است. 

او به صورت ماهیانه در تکیه میر فندرسکی نیز تعمیراتی انجام می داده است. سرانجام رکن الملک در سن 77 سالگی 

در سال 1331 ه.ق دار فانی را وداع گفت. مدفن او به همراه همسرش در مجاورت مدرسه و مسجدی که در تخت فوالد 

خودش بنا کرده بود قرار گرفته است.

نایب الحکومه عادل و حاکم ظالم

عکس روز

چهارسوق

یک مسجد در حاشیه تخت فوالد

در دهلیز مسجد رکن الملک و در اتاق سمت چپ 

واقع در داالن ورودی به مســجد، ضریح کاشی 

کاری کوچکی مشاهده می شود که عکسی در آنجاست که رکن الملک را 

با کاله پوستی و ریش بلند در قابی نشان می دهد. روی کاشی های محل 

ورودی دهلیز نقاشی و کاشی کاری های ظریف مشاهده می شود. اینجا 

مقبره میرزا سلیمان خان معروف به رکن الملک 

است و مســجد رکن الملک از مساجد معروف و 

تاریخی اصفهان مربوط به قرن چهاردهم هجری 

است. این مسجد هم از لحاظ معماری و هم از نظر 

خطوط نستعلیق نوشته اساتیدی که در مسجد 

به کار رفته، حائز اهمیت است. مسجد در ابتدای 

قبرستان تخت فوالد قرار دارد. ساخت مسجد به 

مساجد زمان صفویه نزدیک است و از جنس گچ و 

آجر است و کاشی کاری های زیبایی دارد. »والهیه« 

که مدفن واله شاعر قاجاری است چسبیده به آن است و در واقع زمین 

مسجد در گذشــته جزو  باغ والهیه بوده است. ساخت این مسجد پنج 

سال طول کشیده و در سال 1324 ه.ق به اتمام رسیده است. در مدخل 

ورودی مســجد، از طریق حجره های کناری می توان وارد مدرسه شد 

و کال مسجد و مدرسه به هم مربوط و متصل هستند. مدرسه از صحن 

کوچک و تعدادی حجره تشکیل شده است، آب انباری هم در گذشته 

بوده و در این قسمت در سمت چپ قرار دارد )شمال غربی(. پس از آن 

در صحن غربی سردری است کاشی کاری شده و سپس صحن بزرگی 

قرار دارد و مقبره رکن الملک سمت چپ قرار دارد. در دو طرف در ورودی 

مسجد در کنار اتاقی که مقبره او در آن قرار دارد دو تصویر رکن الملک بر 

کاشی نقش شده است. در اطراف تصویر به خط نستعلیق اشعاری نوشته 

شده است. پس از ورود به صحن بزرگ مسجد 

در سمت جنوب ایوان معروف به چهل ستون 

قرار دارد و گنبد کاشی کاری شده و شبستان 

بزرگی دارد. ســتون های آن سنگی و مشابه 

عمارات صفویه اســت. همچنین در شبستان 

هم از ستون های ســنگی مدور استفاده شده 

است. در آن سوی دیگر صحن و در ضلع شرقی 

یک  ایوانچه زیبا قــرار دارد و البته دور تا دور 

صحن هم حجره هایی ســاخته انــد. کتیبه 

های مختلف در جاهای مختلف این مسجد به چشــم می خورد و در 

جنب مسجد رکن الملک تکیه حاجی محمد جعفر آباده ای قرار دارد. 

این تکیه نیز به دستور رکن الملک بنا شده است. حاجی محمد جعفر 

آباده ای از روحانیون قرن ســیزدهم هجری است که مسجدی به نام او 

در بازار اصفهان بنا شده اســت. وی در 19 رمضان سال 1280 ه.ق دار 

                                                  
                                                  

دنیا را وداع گفته است.                     

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

قصه آب و خاک

هرچند سفرنامه نویســی مانند »تاورنیه« که در عصر صفوی از 

اصفهان دیدن کرده، چندان بی طرفانه به سبک زندگی ایرانیان 

نگاه نمی کند، اما حقایق جالب توجهی از خالل صحبت هایش می توان برداشت 

کرد:»کوچه های اصفهان هم مثل همه شهرهای ایران سنگفرش ندارند. به همین 

جهت در تابستان و زمستان اسباب زحمت و ناراحتی است، خاصه در تابستان 

که به اندک بادی، گردو خاک چشم را کور می کند. در کوچه های تجار بزرگ و 

اطراف میدان)نقش جهان( اشخاصی موظف هستند روزی سه چهار مرتبه آب 

پاشی کنند که هم گرد و خاک کم شود و هم هوا را تلطیف و خنک نماید. همین 

طور جماعتی هستند که مشک آب به دوش و جام در دست مقداری یخ در کیسه 

دارند)سقاها( و دائم در کوچه های می گردند که هر کس آب یخ بخواهد به او 

بدهند بدون اینکه چیزی دریافت نمایند، خرج این کار از موقوفاتی است که 

بزرگان هنگام مردن مقرر می دارند. گرد و خاکی که در تابستان آنطور اسباب 

زحمت است در زمستان مبدل به گل و لجن می شود که تا قوزک پا در آن فرو می 

رود، خاصه وقتی که باران ببارد یا برف آب بشود. اگرچه در آن موقع کسی در 

کوچه ها دیده نمی شود زیرا چنان که گفته شد در وسط کوچه نهر بزرگی حفر 

کرده  و رویش را پوشانده اند. وقتی که زمین خیس می شود اغلب غفلتا زیر پای 

سوار، سوراخی باز شده، راکب و مرکوب فرو می غلتند.«

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود

زاینده رود

قرائتخانه

 عصر صفوی
 دوران اوج صنعت نساجی

»حقیقت این است که صنعت نساجي نخي و 

پشمي ایران که شامل پشم و کرک گوسفند 

و شــتر مي باشد پیشــرفت کلي یافته است. 

مخصوصا در صنعت تولید ابریشــم و بافتن پارچه هاي ابریشمین 

موفقیت هاي عظیمي نصیبشان شده است و کارخانه هاي بزرگ و 

مجهزي به کار انداخته اند. هنرمندان و متخصصان ابریشم کاري به 

تخصیص در این رشته دستگاه هاي ریسندگي و بافندگي و دوک ها و 

چرخ هایي اختراع کرده اند که با ماشین ها و ابزار و آالتي که ما در این 

صنعت به کار مي بریم رقابت مي کنند. ایرانیان هر سال مقدار زیادي 

ابریشــم به خارج صادر مي کنند و چون به وزن مي فروشند پیش از 

توزین، ابریشم خام را مدتي در جایي مرطوب نگه مي دارند، و گاهي 

نیز روي آنها آب مي پاشند تا سنگین تر شوند. آن گاه در کیسه هاي 

چرمین جاي مي دهند و براي صدور آمــاده مي کنند...پارچه هاي 

زربفت یا زرین تار انواع مختلف دارد. بعضي ساده اند که اقسام آن از 

صد افزون است و نوع دیگر زربفت هاي دو رو است؛ یعني پارچه هایي 

که رو و پشت ندارند. قســم دیگر مخملهاي زرتار است، در برخي 

کارگاههاي ایران منسوجات زربفتي مي بافند که هر گِز آنها پنجاه 

تومان ارزش دارد...و در هیچ نقطه دنیا پارچه اي بدین بهاي سنگین 

نیست. براي بافتن این نوع پارچه ارزشمند باید پنج یا شش کارگر 

ماهر و چابک دست با هم به کار بنشینند، و از بیست و چهار تا سي 

نوع ماکو و قالب مختلف اســتفاده کنند، و حال آن که براي بافتن 

پارچه هاي معمولي بیش از دو نوع ماکو به کار نیست. شگفت این که 

مزد روزانه کارگران ماهري که هرچند بکوشند نمي توانند روزي بیش 

از اندازه یک سّکه سي ســویي از این پارچه نفیس را ببافند از روزي 

پانزده یا شانزده سو درنمي گذرد. با این پارچه هاي زربفت سنگین 

قیمت پرده در و پنجره مي دوزند. و از جمله زینتهایي است که برخي 

از مردم براي آراستن اتاقهاي خود به کار مي برند.مخمل هاي زربافت 

ایران مخصوصا نوعي که با پرزهاي مجعد بافته مي شود ،عالي و بادوام 

است و تا دیرزماني که رشته هاي ابریشــمین آن ساییده مي شود 

تارهاي سیمین یا زرینش همچنان با جلوه و جالي خود باقي مي ماند. 

هر چند تارهاي نقره پس از سپري شدن بیست سي سال یا بیشتر 

رنگش اندکي به تیرگي مي گراید، اما هرگز از میان نمي رود. به اعتقاد 

من یکي از موجبات عمده دوام و رخشندگي و تابناکي نقره در ایران 

خشکي و لطافت هواي این ســرزمین است و خوبي هوا هم چندان 

که صنعتگري بافندگان مخمل در خوبي و دوام آن موثر اســت، اثر 

دارد.بهترین پارچه هاي زربفت و سیمین تار را در کارخانه هاي یزد و 

کاشان و اصفهان مي بافند.«

)سفرنامه شاردن( 

زاینده رود

سفرنامه

محمدرضا 
موسوی خوانساری

 از نمای بد منظر بسیاری از مغازه ها و واحدهای تجاری 

که بگذریم، بدنه سازی چهارباغ در مقابل باغ بلبل)پارک 

شهید رجایی( هیچ تناســبی با معماری سنتی مکتب 

اصفهان در عصر صفوی ندارد
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پارلمان

جلیل رحیمــی جهان آبادی، رییــس کمیته بین الملل 
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اظهار داشت: به نظر 
من داعش یک کاتالیزور موقــت و نیرویی بود که برخی 
کشــورهای منطقه آن را طراحی کرده بودند که بتوانند 
دولت بشــار اســد را تضعیف کنند و در خأل  قدرتی که 
بعد از ناامنی ها در ســوریه ایجاد شده بود، منافع خود را 
تامین کنند.رحیمی جهان آبادی با بیــان اینکه »ایران 
نقش خود را در سرکوب داعش به خوبی ایفا کرده است« 
تاکید کرد: البته در دوران پســاداعش اگــر ایران به هر 
میزان خود را با ترکیه نزدیک کند و سیاســت های خود 
را هماهنگ تر کند شاید بتواند بخش مهم تری از فضای 
سیاسی سوریه را در اختیار داشته باشد ولی اگر با ترکیه 
دچار اختالف نظر باشــد و تشــتت میان ایران و ترکیه 
در سوریه رخ دهد قدر مسلم ســعودی ها، آمریکایی ها، 
ترک ها و برخی دیگر از کشــورهای منطقه در دوره پس 
از داعش اعمال نفوذ بیشتری در سوریه خواهند داشت 
و این به قدرت دیپلماســی و ابزارهایی که ما در اختیار 
 داریم بر می گردد که چقدر بتوانیم از آن درست استفاده 

کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی گفت: 
طرف های بدعهد برجام نتوانستند کوچک ترین خدشه ای 
به منافع ملی ما وارد کنند.پورابراهیمی درباره آینده توافق 
هسته ای برجام گفت: ما به همه تعهداتی که در برجام با 
گروه ۱+ ۵ توافق کردیم، جامه عمل پوشــاندیم و قاعدتا 
طرف های دیگر مذاکره  هم باید بــه صورت کامل به این 

توافق نامه پایبند باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون رویه به گونه ای بوده که توانستیم 
با مذاکره و چانه زنی کارها را به سمت جلو هدایت کنیم، 
اظهار کرد: با وجود اینکه ما تاکنون شاهد موارد زیادی از 
نقض فاحش برجام بوده ایم، اما این بدعهدی ها در حدی 
نبوده که منافع ملی ما را تحت تاثیر خود قرار دهد که اگر 

اینگونه بود تاکنون از برجام خارج می شدیم.
پورابراهیمی خاطر نشــان کرد: طرف های بدعهد برجام 
باید بر این مسئله واقف باشــند که شاید تاکنون با نقض 
این توافق نامه سنگ جلوی پای ما انداختند، اما با وجود 
همه تالش هایشان نتوانســتند کوچک ترین خدشه ای 
به منافع ملی مــا وارد کنند و هیچ گاه هــم به این هدف 

نخواهند رسید.

نماینده مجلس:

 ایران نقش خود را در سرکوب 
داعش به خوبی ایفا کرد

رییس کمیسیون اقتصادی:

  به همه تعهداتمان
 در برجام جامه عمل پوشاندیم

سرلشکر فیروزآبادی: 

تحت تاثیر تهدیدها و تحریم ها 
نبوده و نیستیم

مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: قطعا به هیچ کس 
اجازه دخالــت در امور مربــوط به اســتقالل خود را 

نمی دهیم.
سرلشکر بســیجی محمدحســن آقایی فیروزآبادی، 
مشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: برنامه موشکی ایران 

به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
 ما در جریان مذاکرات قبلی، رسما این موضوع را اعالم 
و در بیانیه ای ۱0 صفحه ای نیز اعالم کردیم که قدرت 
دفاعی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. ما برای 
مقابله با تهدیدات دشمنان نیاز به تقویت برنامه دفاعی 

خود داریم.
وی ادامه داد: ما هیچ گاه تحت تاثیر تهدیدها و تحریم ها 
نبوده و نیستیم. برای دفاع از اسالم ناب محمدی تالش 
می کنیم و ذره ای در این مســیر کم نگذاشــتیم و به 
هیچ کس هم اجازه دخالت در امور مربوط به استقالل 

خود را نمی دهیم.
مشــاور فرمانــده معظم کل قــوا خاطرنشــان کرد: 
موشک های ما ثمره استقالل ما و مدافع این خاک است 
و تنها رهبر معظم انقالب می تواند برای برنامه  های ما 

حدود تعریف کند.

توضیحات معاون روحانی 
درخصوص یک الیحه جنجالی

حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور درباره الیحه 
الحاق دولت به کنوانســیون بین المللی مقابله بــا تامین مالی 
تروریســم و انتقاداتی که در این زمینه مطرح اســت مبنی بر 
اینکه آمریکا این موضوع را دســت مایه تحریم جدید کشورمان 
قرار می دهد، اظهار کرد: مبارزه با تروریسم یکی از سیاست های 
راهبردی نظام جمهوری است و کشورمان بزرگ ترین آسیب را 

از تروریست ها دیده است.
امیری با اشاره به انجام کارهای کارشناســی در تدوین لوایح و 
رعایت مصالح و منافع ملی، تصریح کرد: در مورد الیحه »الحاق 
دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم« 

هم قطعا منافع و مصالح ملی رعایت شده است.
گفتنی است که رییس جمهور روز دوشنبه 22 آبان الیحه الحاق 
 دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله

 با تامین مالی تروریسم را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس 
شورای اسالمی ارسال کرد.

ادعاهای معاون دبیرکل اتحادیه 
عرب علیه ایران

حســام زکی، معاون دبیر کل اتحادیه عرب مدعی شد: احتمال 
رجوع به سازمان ملل و شورای امنیت با توجه به موضع خطرناک 
ایران و تهدید آن ضد امنیت و ثبــات عربی و بین المللی را بعید 

نمی دانم.
وی ادعا کــرد: آنچه ایران ضــد برخی کشــورهای عربی انجام 
می دهد، اقدام مضاعفی را برای توقف ایــن دخالت و تهدیدات 
که به شــیوه های مختلف صــورت می گیرد، طلــب می کند. 
 ممانعــت از ایــن اقدامــات ایران سیاســت جمعــی عربی را 

طلب می کند.
وی در ادامه ادعا کرد: نشســت وزیران خارجه اتحادیه عرب که 
 در مقر این اتحادیه در قاهره برگزار می شود، موضع عربی روشن

 ضد دخالت های ایران در امور کشــورهای عربی اســت و این 
موضوعی است که ایران باید به خوبی آن را درک کند. 

 توافق ترامپ و ماکرون 
علیه ایران و حزب ا...

کاخ ســفید در بیانیــه ای اعــالم کرد کــه »دونالــد ترامپ« 
رییس جمهــوری آمریکا، با همتای فرانســوی خــود »امانوئل 

ماکرون« درباره اوضاع لبنان و سوریه گفت وگو کرد.
در این بیانیه ادعا شده است، رؤســای جمهور آمریکا و فرانسه 
درباره ضرورت همکاری با هم پیمانان برای مقابله با »فعالیت های 

بی ثبات کننده حزب ا... و ایران در منطقه« توافق کردند.
تماس تلفنی ترامپ با ماکرون پس از آن انجام شــد که »سعد 
الحریری« نخست وزیر مستعفی لبنان دو هفته بعد از استعفای 
جنجالی و بازداشــت در عربستان ســعودی، به فرانسه سفر و با 

ماکرون دیدار و گفت وگو کرد.
الحریری در نطق استعفایش که از شــبکه تلویزیون »العربیه« 
عربستان پخش شد، ادعاهای ثابت نشــده و در راستا با مواضع 

سعودی ها علیه ایران و حزب ا... مطرح کرده بود.

وزیر خارجه قطر:

روابط ما با ایران بی نظیر است
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر در گفت وگو با 
یک شبکه آمریکایی در پاسخ به سوالی در رابطه با حمایت ایران 
از تروریسم گفت: روابط ما با ایران در نوع خود بی نظیر است و ما 
در میان دو کشور بزرگ یعنی ایران و عربستان قرار داریم و با آنها 

مرزهای مشترک داریم.
وی افزود: برخی از نفوذ ایران در منطقه هراس دارند، اما باید از راه 
حل مسالمت آمیز با این مسئله برخورد کرد و این امری است که 
قطر کشورهای عربی را به انجام آن تشویق می کند؛ همچنین در 
نشست شــورای همکاری خلیج )فارس( در سال 20۱۶ رؤسای 
کشورهای عربی تصمیم گرفتند که وارد گفت وگو با ایران شوند.

 مجلس از زلزله زدگان 
حمایت  بیشتری می کند

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: با هدف همدردی با مردم 
زلزله زده به استان کرمانشاه سفر کرده ایم تا خدماتی که دولت 

و ارگان های مختلف به مردم زلزله زده داده اند را بررسی کنیم.
علی الریجانی  در بــدو ورود به کرمانشــاه در جمع خبرنگاران 
اظهار داشــت: برخی از وزرا به این مناطق تشــریف آورده اند تا 
 تصمیماتی را که در دولــت گرفته و اینجا نیاز اســت را مجددا

 بررسی کنند.
الریجانی متذکر شــد: خوشبختانه بنیاد مســکن برای اسکان 
دائمی مردم زلزله زده فعال شــده است و مصوباتی نیز در دولت 
برای مسکن شهری و مسکن روستایی تصویب شده و منابعی که 
باید بالعوض پرداخت شود و وام های ارزان قیمتی که باید داده 

شود، مشخص شده است.
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: امکانات اولیه در سطح روستا 
و شهر باید داده شود و از نزدیک نیز شرایط را می بینیم و اگر نیاز 
باشد مجلس هم در مصوبات خود حمایت های بیشتری را انجام 

خواهد داشت.

جمع آوری کمک برای زلزله زدگان 
کرمانشاه در کردستان عراق

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

رشوه شاهزاده مغضوب 
سعودی به ولیعهد

مجتهد، فعال شــبکه های اجتماعی در تازه ترین 
توئیت خود از تعهد یکی از شــاهزادگان مغضوب 

برای پرداخت رشوه به ولیعهد عربستان خبر داد.
مجتهد در توئیت خود نوشت: »عبدالعزیز بن فهد 
پس از آنکه از میزان دارایی خود خبر داد، به یکی از 
کاخ ها منتقل شد. او در آنجا متعهد شد بخش زیادی 
از سرمایه اش را به محمد بن سلمان تحویل دهد، 
ولیعهد نیز به او وعده داد در صورتی که تعهدش را 
اجرایی کند، آزاد می شود و می تواند از کشور خارج 
شود. این شاهزاده در روز های اولیه بازداشت، اوضاع 
نابه سامانی داشت، اما در حال حاضر شرایطش بهتر 

شده است.«

اظهارات تند کلینتون 
درباره ترامپ

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در 
پاسخ به این سوال که آیا همچنان بر ادعای مطرح 
شده در مناظره های ریاست جمهوری سال گذشته 
پابرجاســت، گفت: من نمی دانم که چگونه رییس 
جمهوری آمریکا با توجه به تمامی نگرانی ها درباره 
مسئله انتخابات در دیداری که اخیرا با پوتین داشته 
حرفای او را درباره دخالت نکردن در انتخابات باور 
کرده است. وزیر امور خارجه سابق آمریکا اعالم کرد 
که رییس جمهوری آمریکا بــه انتقادهای پس از 
انتخابات از جانب هیالری کلینتون به شدت وسواس 
پیدا کرده است.می خواهم همچنان به انتقادهای 

علیه ترامپ ادامه دهم.

 ادامه تنش
 در روابط آمریکا و ترکیه

دستیار رییس جمهور ترکیه از آمریکا به دلیل توافق 
بین کردهای پ ک ک-پی وای دی و تروریست های 
داعش به شــدت انتقاد کرد.ابراهیم کالین دستیار 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه تاکید کرد: 
ســوال نگران کننده ای که هیچ کسی در واشنگتن 
نمی خواهد آن را بپرسد این است که چه کسی مانع 
از آن خواهد شد که این تروریست های آزاد شده به 
بمب گذاران انتحاری دیگری در یک پایتخت بزرگ و 

مهم جهان تبدیل نشوند.

ایران در حس و حال بازگشت زائران اربعین حسینی از مرزهای 
کشور بود که ناگهان در شامگاه یکشنبه 2۱ آبان ماه زمین لرزه 

بزرگی در غرب کشور به بزرگی 7.3 ریشتر اتفاق افتاد.
متاسفانه طبق آمارهای رسمی این زلزله بیش از  43۶ کشته 
و 9388 زخمی برجای گذاشــت. در این زلزله اکثر منازل و 
مساکن آسیب دیدند، اما در این میان مسکن های مهر بیشتر 

از دیگر خانه ها در بحث زلزله مورد توجه واقع شدند.
مسکن های مهر شهرستان ســرپل ذهاب استان کرمانشاه 
در سال 94 ساخته شده بودند، اما با وقوع این زلزله خسارات 
جدی دیدند و در این میان افرادی با سوء استفاده از موقعیت 
و زمان، مقصر اصلی تلفات جانی در این شــهر را مسکن های 
مهر دانستند و در شبکه های اجتماعی شروع به قضاوت های 
ناصحیح کردند.چند روز پیش از سوی مدیرکل راه و شهرسازی 
استان کرمانشاه اعالم شد که فقط دو نفر در مسکن های مهر بر 
اثر زلزله کشته شدند، اما مردم این آمار را غلط می دانند و می 
گویند که این تعداد تلفات بیشتر بوده است. درستی یا نادرستی 
این صحبت ها در حال حاضر جایگاهی ندارد؛ چرا که اگر تعداد 
تلفات چه کم باشد و چه زیاد مربوط به گذشته بوده در حال 
حاضر این بازی های سیاسی کمکی به زلزله زدگان نمی کند.

مردم کرمانشــاه به کمــک ها نیــاز دارند نــه صحبت ها و 

قضاوت های سیاسی، باید دانست که فقط این موارد در صورتی 
می توانند تاثیرگذار باشند که در ساخت مسکن های مهر در 
آینده توجه بیشتری شــود و در آن زمان ساخت این مساکن 

تخریب شده، مورد بررسی قرار گیرند.
در این میان هستند افرادی که کمک های ارگان ها را نادیده 
می گیرند؛ اگر واقعا پرده سیاســت بازی را کنار بزنیم دولت، 
ارتش، سپاه، بسیج، هالل احمر وخصوصا مردم هر آنچه داشتند 

و توانستند برای زلزله زدگان به میدان آوردند.
به عبــارت دیگر مردم خصوصا مســتضعفین ســنگ تمام 
گذاشتند؛ حتی فقیر ترین روستا ها هم هرچه داشتند در سبد 
اخالص گذاشتند. البته پوشش ۱9۶0 روستا و هفت شهر در 
همه ابعاد و نیازمندی ها کار سختی است و البته ضعف مدیریت 
هم هست، اما مغرضانه نیست، اما چرا این فاجعه و اتفاق ناگوار 

ملی سیاسی می شود؟
رسم سیاستمداران دنیا این است که هنگام بروز بحران های 
ملی، اختالفــات را موقتا کنــار می گذارند وبــه حل بحران 
می پردازند، اما متاسفانه در کشــور ما سیاستمداران و مردم 
در این زمان به عبارتی از آب گل آلود ماهی گرفته و به نقدها و 

قضاوت های نا به جا می پردازند.
می توان گفت که یکــی از دلیل های سیاســی کردن زلزله 

اخیر در غرب کشور دموکراســی است. آن که در قدرت است 
می خواهد در متن بحران، کالهی برای تقویت جایگاه آینده 
خود تدارک ببیند. آن که در بیرون قدرت اســت می خواهد 
رقیب را در حل بحران بی عرضه نشان دهد تا پایگاه اجتماعی 

او در آینده به هم بریزد.
برخی از سیاسیون اعالم کردند که زلزله را نباید سیاسی کرد 
ولی خود آنها بالفاصله این واقعه را سیاسی کردند. کسانی که 
در عرصه سیاســت از هر فرصتی برای پشت  پا زدن به رقبای 
خود بهره می  برند الاقل مصیبت  های عمومی را بهانه تسویه 

حساب  های سیاسی خود نکنند.
متاسفانه دشــمنان با اقدامات خود و ایجاد شبهات درصدد 
هســتند این حرکت عظیم را به بیراهه بکشــند.این افراد در 
همه جا ریشــه دوانده و به دنبال اهداف خود هستند که همه 

باید مراقب باشند.
این نشان می دهد که ما ظاهرا و باطنا به مردم ساالری دینی 
اعتقاد پیدا نکــرده ایم که اگر این بود اخــالق در آن آمیخته 
می شد. سیاسی کردن صدمات جانی و مالی زلزله کرمانشاه 

موجب عدم بررسی و برخورد 
کارشناســی با مسائل شده 
و در نهایت بــه ضرر مردم و 
کشور خواهد بود و این امر 
در تمامی مــوارد از جمله 
برخورد با متخلفان صندوق 
ذخیره فرهنگیان نیز صدق 

می کند.
کشــورهای خارجــی هم 
مشــتاق بودند تا بــه زلزله 
زدگان کرمانشــاه کمــک 
کنند اما باید توجه داشــت 
که با سیاسی کردن ماجرای 
زلزله و نشــان دادن ضعف 
خود در مدیریــت زلزله در 
کشــور، به ضــرر خودمان 
خواهد بود؛ بایــد خودمان 
بدون هیچ چشمداشتی از 
طرف کشورهای خارجی به 

مردم زلزله زده کمک کنیم تا از این بحران به خوبی بگذریم.
 به یاد داشــته باشــیم که هر بحرانی بــه دور از ایجاد فضای

 غــم انگیز و خســارات جــدی مــی توانــد درس خوب و 
عبرتی بــرای بحران هــای بعدی باشــد؛ سیاســی کردن 
 این مســائل چیــزی به غیــر از ضرر بــه دنبــال نخواهند

 داشت.

حمید وکیلی    کسانی که در عرصه سیاست از هر فرصتی برای پشــت  پا زدن به رقبای خود بهره   
می برند، الاقل مصیبت  های عمومی را بهانه تسویه حساب  های سیاسی خود نکنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت: برای کمک به زلزله زدگان وارد گود 
شده ام وهیچ کاری هم با سیاست و آدم های سیاسی ندارم.

علــی دایــی در مــورد صحبت های منتشــر شــده از قــول او در 
فضای مجــازی و برخــی کانال هــای تلگرامــی در حالــی که در 
انبار مشــغول ســاماندهی ارســال اقالم مــورد نیاز بــرای مردم 
زلزله زده بود، اظهار داشــت: متاســفانه شــنیدم کــه از طرف من 
صحبت هایــی را مطــرح کرده انــد و گفته انــد که مــن در مورد 
 آقــای روحانی، ریاســت محترم جمهــور و مســائل دیگر صحبت

 کرده ام. مــن برای انجام یــک کار مردمی و کمک بــه زلزله زدگان 
وارد گود شــده ام و امانتدار و نماینده مردم هســتم تا این کار را به 
 ســرانجام برســانم و هیچ کاری هم با سیاســت و آدم های سیاسی

 ندارم. 

 علی دایی، شاکی
 شد!

زلزله ای که سیاسی شد؛

تسویه حساب !

مشرق: فائزه هاشمی رفســنجانی، دختر آیت ا...هاشمی رفسنجانی 
برای ســومین بار بدون هیچ محدودیتی با یکی از محکومان امنیتی 

بهایی دیدار کرد.
 کانال بهاییان با انتشــار تصویری اعالم کرد که فائزه هاشمی با فریبا 

کمال آبادی دیدار کرده است.
این اقدام فائزه هاشمی در حالی است که وی پیش از این نیز در زمانی 
که پدرش در قید حیات بود به دیدار یک زن بهایی رفت و تصاویر آن در 

فضای سیاسی کشور جنجال به پا کرد. 
در همان زمان رسانه ها و اشخاص سیاسی و مذهبی اعم از روحانیت و 
...، نسبت به اینکه چنین قبح شکنی اتفاق بیفتد واکنش نشان دادند 
 و به دختر هاشــمی گوشــزد کردند، این ره که می روی به ترکستان

 است.

 دیدار فائزه هاشمی
 با بهاییان برای سومین بار

برجامنیروهای مسلح
وزیر کشور:

ساخت مساکن موقت 
زلزله زدگان آغاز شد

عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: بنیاد مسکن تا ظرف یک 
ماه آینده باید تمام طرح های اسکان دائمی را آماده کند.

وزیر کشور پس از پایان جلسه ســتاد مدیریت بحران 
که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
قرار شده تا روز سه شنبه هفته جاری تاریخ قطعی آماده 

سازی مساکن موقت را اعالم کند.
وی در ادامه افزود: بنیاد مسکن تا ظرف یک ماه آینده 

باید تمام طرح های اسکان دائمی را هم آماده کند.
وزیر کشور تصریح کرد: در زمینه اسکان دائم بر اساس 
برنامه ریزی صورت گرفته و طبق برنامه هایی که بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی ارائه کرده منابع، اعتبارات و 
تسهیالت مورد نیاز تصویب شــده که وزیر اقتصاد در 
گزارشی اعالم کرد اولین قسط این منابع در همان روز 
پرداخت شــد.رحمانی فضلی تاکید کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی بر اســاس توافقی که با قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( داشته، قرارشده ساخت مساکن روستایی 

توسط این قرارگاه انجام شود.
وی گفت: ساخت مســاکن موقت آغاز شده و روزهای 

آتی با انتقال تجهیزات، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

خبر

 کسانی که در 
عرصه سیاست از 
هر فرصتی برای 
پشت  پا زدن به 

رقبای خود بهره 
می  برند الاقل 
مصیبت  های 

عمومی را بهانه 
تسویه حساب  های 
سیاسی خود نکنند
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کافه اقتصاد

سکه تمام بهار آزادی
13،410،000 ریال)طرح جدید(

7،110،000 ریالنیم سکه

3,997,000 ریالربع سکه

۲,630,000 ریالسکه یک گرمی

1،۲66،680 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

قیمت انواع چمدان

 550,000
تومان

چمدان دلسي 
Belmont مدل

استاندار اصفهان گفت: روند صدور مجوز سرمایه گذاری در استان 
اصفهان نباید بیش از ۱۵ روز طول بکشــد؛ در غیر این صورت 
برخورد خواهد شد. محسن مهرعلیزاده در اولین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه اســتان، اظهارداشت: آمادگی مردم برای 

کار، فرهیختگی مردم و دارا بودن دانشگاه ها، شهرک علمی و 
تحقیقاتی، فرهنگ و تدین مردم استان و اماکن تاریخی ارزشمند، 
از ظرفیت های استان اصفهان است که از ابعاد مختلف، این استان 
را شایسته رشد و توسعه قرار داده است.استاندار اصفهان افزود: 

اصفهان باوجود این قابلیت ها در برخی از شاخص ها عقب است 
و باال بودن ۲درصد آمار بیکاری نسبت به متوسط کشور نشان 
می دهد که باید از این پتانسیل ها در عمل استفاده مطلوب تری 
کرد. وی با اشــاره به مشکالت زیست محیطی استان در بخش 
های مختلف، افزود: باوجود تالش های صورت گرفته، همچنان 
هوای آلوده یکی از مشکالت مردم استان است که نیازمند توجه 
جدی است.مهرعلیزاده به موضوع آب اشاره کرد و اظهارداشت: 

بخش عمده ای از مشکالت این حوزه مربوط به خشکسالی است؛ 
چنانچه میزان بارش در ۴۶ سال گذشته با یک روند منفی روبه رو 
بوده؛ همچنین بخش دیگری از مشکالت بخش آب به چگونگی 
مدیریت آب در مصارف کشــاورزی، خانگی، صنعت و... باز می 
گردد که در کنار رشد جمعیت مشکالتی را ایجاد کرده است که 
می توانستیم با مدیریت درست و صرفه جویی در مصرف آب از 

بروز این مشکل جلوگیری کنیم.

استاندار اصفهان:

صدور مجوز سرمایه گذاری در اصفهان بیش از ۱۵ روز نشود

خبر

بازار

رییس هیئت مدیره انجمن نساجی اصفهان مطرح کرد:

 عملکرد ضعیف رایزنان بازرگانی 
در صادرات

رییس هیئت مدیره انجمن نساجی استان اصفهان گفت: رایزنان 
بازرگانی تاکنون عملکرد ضعیفی در حوزه صادرات داشتند.

حبیب ا... شــاه کرمی اظهار داشــت: اگر مــی خواهیم صادرات 
موفقی داشــته باشــیم باید همچون کشــور چین با استفاده از 
رایزنان بازرگانی، این صنعت را رونق ببخشیم. وی با اشاره به اینکه 
واحدهای نساجی به تنهایی نمی توانند به بازاریابی محصوالت خود 
بپردازند، ادامه داد: این در حالی است که رایزنان بازرگانی می توانند 
با حضور در دیگر کشورها و با استفاده از توان شرکت های بازاریابی 

همچون کشور چین، در صادرات نساجی به ما کمک کند.
رییس هیئت مدیره انجمن نســاجی استان اصفهان تصریح کرد: 
رایزنان بازرگانی تاکنون عملکرد ضعیفی در حوزه صادرات داشتند.

وی گفت: از هشت هزار واحد صنعتی دارای پروانه استان اصفهان، 
دو هزار و ۳۰۰ واحد به صنعت نساجی اختصاص دارد که در کنار 
شــش هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی کوچک،  ۱۰۷ هزار اشتغال در 
استان ایجاد کرده است. شاه کرمی تصریح کرد: در شرایط کنونی 

اغلب این واحدها با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد مشغول فعالیت اند.
وی گفت: قاچاق مسئله اساسی و اصلی صنعت نساجی است و به 

جای مقابله با قاچاقچیان، باید زمینه قاچاق را از بین برد.
رییس هیئت مدیره انجمن نساجی استان اصفهان، واقعی ساختن 
نرخ ارز را عامل موثر کاهش قاچاق پوشــاک در کشور برشمرد و 
گفت: به دلیل پایین بودن نرخ ارز، قاچاق کاال برای قاچاقچیان به 

دفعات به صرفه است.

 249,000
تومان

چمدان بي زد مدل 24

 490,000
تومان

چمدان دلسي مدل 
Joras سايز بزرگ

سکه و طال

رییس انجمن صنفی کارفرمایی شــرکت ها و دفاتــر خدمات زیارتی، 
جهانگردی و هوایی استان اصفهان پیرامون اینکه طی سال گذشته به دلیل 
درصد پایین میزان هواپیما در کشور، وزیر راه و شهرسازی نرخ هواپیمایی 
را شناور اعالم کرد، گفت: با آزادسازی نرخ ها مسئوالن مربوطه اعالم کردند 
که نرخ بلیت پروازهای هواپیمایی تا ۲۰ درصد باالی قیمت های مصوب 
باید نوسان داشته باشد، اما اکنون نرخ ها رها شده و عده ای با هر قیمتی 

البته بیشتر در ایام و مناسبت های خاص بلیت های پرواز را می فروشند.
ابراهیم توکلی با تاکید بر اینکه با آزادســازی نرخ  پروازهای هواپیمایی، 
اکنون عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت های بلیت مسیرهای پروازی 
اســت، افزود: چنانچه خریداری نباشــد آژانس ها هم نرخ ها را کاهش 
می دهند، اما با افزایش تقاضا عده ای با سوءاستفاده از شرایط بازار قیمت ها 

را تا جایی که کشش داشته باشد، در حد باالیی می فروشند.

نرخ پروازهای هواپیمایی 
شناور تعیین می شود

ســومین دور گفت و گوی ســطح باالی ایران و اتحادیه اروپا این بار با 
موضوع»همکاری های هسته ای: پیشرفت ها و چشم اندازها« با حضور 

هلگا اشمید و سید عباس عراقچی در اصفهان برگزار می شود.
سید عباس عراقچی  معاون وزیر امور خارجه،  هلگا اشمید معاون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بهروز کمالوندی معاون امور بین الملل و 

حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی، سخنرانان این نشست هستند.
مراسم افتتاحیه این نشســت ۲ روزه، فردا در مرکز هسته ای اصفهان 

برگزار خواهد شد.
ایران و اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای همکاری های 
جدید خود را در قالب گفت و گوهای ســطح باال تعریف کرده و به پیش 
می برند. تاکنــون دو دور گفت و گو بین دو طرف در تهران و بروکســل 

برگزار شده است.

برگزاری سومین گفت وگوی 
ایران و اتحادیه اروپا در اصفهان

اصناف

عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان با اشاره 
به وضعیت خرید و فروش فرش دســتباف اصفهان گفت: 
متاســفانه وضعیت بازار فروش فرش دستباف در اصفهان 
خوب نبوده و آنقدر که خریداران فرش دستباف برای فروش 
فرش های از قبل خریده شده به بازار مراجعه می کنند برای 

خرید نمی آیند. 
ســعید عصاچی با بیان اینکه صادرات فرش دســتباف در 
طول سال های گذشته بســیار محدود و اندک شده است، 
اظهار داشت: مصرف داخلی فرش دستباف ظرفیت و بازار 
محــدودی دارد و از طرف دیگر صادراتــی در زمینه فرش 
 انجام نمی شــود که بافندگان انگیزه ای برای تولید داشته 

باشند.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا وضعیت اقتصادی حاکم 
بر جامعه سبب کاهش تقاضا و صادرات فرش شده است یا 
فرش دســتباف اصفهان خواهان دارد، گفت: یکی از دالیل 
بی انگیزگی بافندگان فرش دســتباف و عدم رغبت جوانان 
برای ورود بــه این حوزه، قیمت پایین دســتمزد بافندگان 
فرش اســت به صورتی که دســتمزدی که بافندگان برای 
 فرش می گیرند نســبت به کار و هنری کــه خرج می کنند 

ناچیز است.
عصاچی با بیان اینکه فرش دستباف اولویت خود را از دست 

داده است، خاطرنشان کرد: فرش دستباف یک کاالی لوکس 
و ارزشمند است که متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی هم در 
کشور و هم در کشورهای اروپایی و آمریکایی، اکنون اولویت 
خود را از دســت داده است که برای بازگشــت این اولویت 
به ســبد خرید مشــتریان نیازمند تبلیغ و فرهنگ سازی 

بین المللی هستیم. 
عضــو اتحادیه تولیدکننــدگان فرش دســتباف اصفهان، 
درباره بیمه بافندگان فرش دســتباف نیز گفــت: قرار بود 
بیمه بافندگان فرش دستباف در مجلس به صورت مصوبه، 
اجرا شــود اما هنوز این رویداد رخ نداده و ابالغی برای بیمه 

بافندگان اعالم نشده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان 
گفت: باتوجه به برنامه خودکفایی گندم که طی چندسال 
اخیر از سوی وزیر کشاورزی اجرا شده، خوشبختانه این 
محصول به میزان مصرف یک ســال آینده اســتان در 

سیلوهای اصفهان ذخیره شده است.
رضا نیک نداف افزایش ظرفیت ذخیره  سازی و بهبود 
وضعیت ســیلوهای گندم این اســتان را از اقدام های 
مهم این شرکت اعالم کرد و افزود: در این راستا با اجاره 
ســیلوی بخش خصوصی با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن، به 
ظرفیت ذخیره سازی گندم استان اصفهان اضافه شده 
است. وی ظرفیت گندم ذخیره سازی شده در سیلوهای 
این اســتان را ۴۰۰ هزار تن اعالم کرد و بیان داشــت: 
بهبود وضعیت ذخیره سازی از اولویت های شرکت غله 
و خدمات بازرگانی استان اصفهان است و سیلوهای این 

استان از استاندارد الزم برخوردارند.
همچنین مدیر بازرگانی این شــرکت نیز با بیان اینکه 
هم اکنون ۲۰ واحد آردســازی با تجهیزات پیشرفته با 
ظرفیت ۲۰۰ هزار تن ذخیره سازی در استان اصفهان 
فعال هستند، گفت: کارخانه های آرد سازی برای ارتقای 
کیفیت آرد تولیدی، به بهسازی و اصالح فرآیند خط های 

تولید خود اقدام کرده اند.

بهرام کرمی، میزان سبوس  گیری آرد تولیدی اصفهان 
را در رده هــای ۷، ۱۲ و ۱۸ درصد آرد کامل اعالم کرد 
و گفت: باتوجه به اقدام های فرهنگی انجام شــده در 
راستای صرفه جویی آرد در این استان، میزان مصرف 
آرد در استان اصفهان در پایین ترین حد مصرف، با سرانه 

۵.۲ کیلوگرم است.
وی به کیفیــت و مرغوبیــت گندم هــای تحویلی به 
سیلوهای اســتان اصفهان در ســال جاری اشاره کرد 
و افزود: باتوجه به حساســیت موضوع، گندم تحویلی 
به سیلوهای این استان در ســال جاری از مرغوبیت و 

اندیکس قابل مالحظه ای برخوردار بوده است.

مدیرعامل شرکت غله استان اصفهان اعالم کرد:

ذخیره سازی ۴۰۰ هزار تن گندم در سیلوهای اصفهان
عضو اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان عنوان کرد:

کاهش صادرات فرش دستباف؛ عامل بی انگیزگی بافندگان اصفهان

بازرگانی

رییس پلیس امنیت عمومی استان 
اصفهان:

 ۸۳ واحد صنفی متخلف 
در اصفهان پلمب شد

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان گفت: 
با اجرای طرح بازدید و نظارت بر واحدهای صنفی 
توســط ماموران پلیس امنیت عمومی استان، ۸۳ 
واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب 
و رعایت نکردن مقررات مربوطه در شــهر اصفهان 
پلمب شد. سرهنگ اکبر عاصمی اظهار داشت: در 
راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف 
بدون پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف 
در شهر اصفهان به مدت ۷ روز توسط ماموران اداره 

نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.
وی افزود: در این طرح یک هزار و ۱۵ واحد صنفی 
شــهر اصفهان مورد بازدید و نظارت قرار گرفتند 
که در نهایــت ۸۳ واحد صنفی متخلــف به علت 
نداشــتن پروانه کســب و رعایت نکردن قوانین و 
 مقــررات مربوطه، پلمــب و از ادامــه فعالیت آنها 

جلوگیری شد.
عاصمی از صدور اخطاریــه پلمب برای ۱۲۱ واحد 
صنفی دیگر خبر داد و گفت: ایــن گونه برنامه ها و 
اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس بر واحدهای صنفی 

تا پایان سال تداوم دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
خبر داد:

جریمه 6 میلیاردی 
قاچاقچی برنج دراصفهان

مدیر کل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان از 
جریمه بیــش از ۶ میلیــاردی قاچاقچی برنج در 

تعزیرات حکومتی اصفهان خبر داد.
پرونده کشــف ۱۱۵ تن برنج خارجــی قاچاق به 
ارزش ۶ میلیــارد و ۳۱۴ میلیــون و ۶۸۰ هزار و 
۶۲۸ ریال که از ۶ دستگاه کامیون کشنده، توسط 
مامورین مســتقر در گلوگاه شهید امامی شهرضا 
کشف شده بود، به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات 
قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی شــهید امامی 
اصفهان ارسال شد و شــعبه مذکور متهم پرونده 
را عالوه بر ضبط کاال به نفع دولــت، به پرداخت 
مبلغ ۶ میلیــارد و ۳۱۴ میلیــون و ۶۸۰ هزار و 
 ۶۲۸ ریال جریمه نقدی در حــق صندوق دولت 

محکوم کرد.

اما از ســوی دیگر با توجه بــه آخرین برون داد نقشــه های 
هواشناسی بلند مدت cfsv2 به نظر می رسد پاییز و زمستان 
در اغلب مناطق کشور با بارش های بیش از حد نرمال و دمای 
کمتر از نرمال همراه باشد؛ این در حالی است که در بخش هایی 
از جنوب شرق کشور دما بیشتر از حد نرمال بلند مدت خود و 

بارش نیز کمی کمتر از نرمال برآورد شده است.
در این بین استان اصفهان جزو ۱۰ استانی است که با وجود 
پشت سر گذاشتن ۵9 روز از ســال آبی جاری، بارش باران را 

شاهد نبوده و این رقم صفر اعالم شده است. بارش در استان 
اصفهان، هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به بلندمدت 
کاهش داشته است. ۱9  در صد استان اصفهان در خشکسالی 
شــدید قرار گرفته و مناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی 
استان خشکســالی شــدید را تجربه می کنند و 9۳ درصد 
جمعیت و ۸9 درصد مســاحت اســتان درگیر خشکسالی 

هستند.
در شرایطی که رییس پیش  بینی اداره کل هواشناسی استان 

اصفهان، از آغاز بارش های پاییزی در استان از دهه سوم آبان 
ماه خبر داده و عنــوان کرده بود که ســامانه مرکز پر ارتفاع  
تاکنون اجازه عبور سامانه های بارش زا را در استان اصفهان 
نداده است و این سامانه در اوایل نیمه دوم آبان کمی ضعیف 
می شود و به تدریج امکان بارش در استان اصفهان را به شکل 
محدودی فراهم می کند، باز هم خبری از بارندگی در استان 

نشد. 
خدابخش اما در ادامه گفت: طبق جدیدترین خروجی مدل ها 
شاخص های اقلیمی نشــان دهنده آن اســت که وضعیت 

بارش های پاییز امسال کمتر از حد نرمال خواهد بود.  
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که کشورمان با میانگین 
بارش ۲۵۰ میلی لیتر در سال در مقابل 9۰۰ میلی لیتر متوسط 
بارندگی جهانی به طور طبیعی در کمربند خشکی کره زمین 
قرار گرفته و از هزاران ســال پیش نیز با بحران های کم آبی 

روبه رو بوده  است.
با این همه اما مدیریت نادرست بر منابع آبی در این روزها شاید 
نقطه ضعفی است که بیش از هر موضوع دیگری چهره خشن 
خشکســالی را به رخ مردم اصفهان می کشد چرا که خشکی 
زمین ها و استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی و حفر چاه های 
عمیق، باعث پوکی زمین ها و به دنبال آن فرونشســت آنها 

خواهد بود.
این در حالی اســت که کارشناســان حوزه آب اعتقاد دارند 
هر شــهر و آبادی که به مرحله فرونشست برسد، جز تخلیه، 
راهکار دیگری پیش رو نخواهد داشــت و به گفته لطف علی 
ضیایی فرونشست دشــت ها طی تخلیه آبخوان ها معضلی 
است که در سراسر کشور یک خطر جدی محسوب شده و در 
استان های فارس، همدان، اصفهان، کرمان، خراسان و سمنان 
این خطر به شکل حادی خود را نشان داده است. وقتی سفره  
آب های زیرزمینی تخلیه می شود فضاهای خالی ایجاد شده 
در میان بافت های زیرین خاک با فشار الیه های باالیی نشست 
می کنند. در هر منطقه ای که فرونشست رخ دهد هیچ راه حل 
سازه ای برای مقابله با آن وجود ندارد چون نشست نه به یکباره 

که تدریجی و نا متقارن رخ می دهد.
اینها همه زنگ خطری است برای استان اصفهان که در شرایط 
مطلوبی از لحــاظ بارندگی قرار ندارد و در معرض چالشــی 
 تحت عنوان فرونشست قرار گرفته اســت و توجهی ملی را 

برای رسیدگی به این مهم می طلبد. 

در جدیدترین اخبار منتشر شده از اداره کل هواشناسی ارتفاع کل ریزش هاي جوي  فاطمه کاویانی
کشور از اول مهر تا ۲۷ آبان ســال آبي ۹۷-۹۶ بالغ بر ۱۲.3 میلي متر است. این مقدار 
بارندگي نسبت به میانگین دوره هاي مشــابه در درازمدت) ۲۶.۵ میلي متر(۵3.۶ درصد کاهش و نسبت به 

دوره مشابه سال آبي گذشته) ۱۲.۵ میلي متر( ۱.۶ درصد کاهش را نشان مي دهد. 

با گذشت نزدیک به ۶0 روز از سال آبی همچنان بارندگی در کار نیست؛

اصفهان روی خط صفر بارندگی

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان 
اینکه رویکرد ما حمایت از تولید، کمک به راه اندازی و توسعه 
واحدهای صنعتی است، از عزم ویژه این شــرکت برای ارائه 
خدمات زیر ساختی مناسب در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
اســتان و کمک به رفع چالش های موجود در مسیر فعالیت 

شرکت های تولیدی و صنعتی استان خبر داد.

محمد جواد بگی تصریح کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار، 
افزایش تولید و اشــتغال و همچنین بهبود ســطح معیشتی 
شهروندان و توســعه عدالت اجتماعی در اســتان، ناگزیر به 
افزایش فعالیت های بخش خصوصی به ویژه توســعه صنایع 
کوچک و متوســط خواهیم بود و ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران به واســطه میزبانی از بخش قابل 

توجهی از صنایع کوچک و متوســط کشــور در شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشــور، از نقش ویــژه ای در تحقق این مهم 

برخوردار است.
وی با اشاره به ارائه مشوق های مناسب به سرمایه گذاران در 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان گفت: شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، به منظور تکمیل زیر ساخت های مورد 
نیاز سرمایه گذاران در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان و 
همچنین کمک به رفع چالش های موجود در مسیر افزایش 

تولید و اشتغال استان، تاکنون گام های مهمی برداشته است.

ارائه مشوق به سرمایه گذاران نواحی صنعتی
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ابالغ وقت رسیدگی
8/688 مرجع رسیدگی: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1694/96 حل 2 ، وقت رسیدگی ساعت 5/30 بعداز ظهر 
روز دوشنبه مورخه 1396/10/18، مشخصات خواهان: مریم بدیعی فرزند محمود به 
نشانی خمینی شهر بلوار مطهری خ ساعی کوچه فرعی 4 پ 86 منزل نعمت ا... نکوئی 
، مشخصات خوانده: 1- مسلم گنجینه 2- علی ارشد شرفه،  خواسته و بهای آن:  انتقال 
سند، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است 
لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.م الف: 5692 شعبه دوم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )175 کلمه، 2 کادر(

مزایده اموال منقول
8/671 اجرای احکام  حقوقی شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 962785 ج /4 له مجتبی ملکی فرزند محمد برعلیه 
محمود تاجمیر ریاحی فرزند محمد مبنی بر مطالبه در تاریخ 96/9/25 ساعت 8/30 
صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شده و 
نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند 
ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی دادگستری اصفهان اجرای احکام مدنی 
اتاق مزایده مراجعه و از اموال بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا 
چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. تسلیم مال پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت و هزینه های اجرایی برعهده  محکوم 
 علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: 1- خودرو رو آ مدل 1389 به شماره انتظامی

 64 ط 672 ایران 13 به قیمت 65/000/000 ریال. م الف: 25207 شعبه 4 اجرای 
احکام حقوقی دادگستری اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال منقول

8/665  اجرای احکام حقوقی شــعبه 20 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 961064 ج / 20 له شــرکت شهرکهای صنعتی 
اصفهان و علیه حسن علیجانیان در تاریخ 96/9/16 ساعت 11 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که 
توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی شهرک صنعتی جی خ 11 فرعی دوم پالک 3 نزد 
حافظ اموال هیات مدیره و انتظامات شهرک صنعتی جی مراجعه و از اموال بازدید و 
با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. تســلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال مورد مزایده: 
1- تعداد 10 عدد موتور الکتریکی مستعمل که پالک خوانا ندارند ولی قدرت آنها بین 
3 تا 10 کیلووات  تخمین شده می شود 2- هاون سنگی 4 عدد 3- حدود 5 متر مربع 
کانال هوای ساخته شــده فلزی 4- یک عدد کپسول co2 خالی 6 کیلویی 5- یک 
عدد کپســول پودر و گاز خالی 6 کیلویی 6- جعبه آتش نشانی مستعمل 7- تابلوی 
برقی که تقریبًا خالی از تجهیزات داخل آن شده است 8- یک عدد باسکول کوچک 

9- یک عدد مشــعل گازوئیل سوز کوچک مســتعمل 10- یک عدد فالش تانک، 
یک عدد توالت فرنگی و یک عدد دستشویی اســقاطی 11- همچنین یک دستگاه 
 وانت آ بی رنگ به شــماره 27817 اصفهان که فاقد موتور و امــکان بهره برداری 
مــی باشــد و در محوطه کارخانه رها شــده اســت 12- شــاه لوله و ســیکلون، 
فیلترهــا، پیوریفابــر- مغــز گندم گیــر، ذخیــره و مارپیــچ، قطعــات باالبر، نم 
زن، بوجــاری، والس و اســکافلد که همه قدیمی هســتند. با توجه به مشــاهدات 
 و بررســی های بــه عمل آمــده تجهیــزات موجــود در شــرایط موجــود قابل
 بهره بــرداری و اســتفاده نبوده و بر اســاس مشــورت بــا متخصصین ســایر 
کارخانجات آرد، این تجهیزات نســبت به تکنولوژی روز عقب افتــاده و به عبارت 
 دیگر اســقاطی هســتند. لذا برآورد دقیق قیمت این تجهیزات پــس از وزن کردن
  آنها و بر اســاس نرخ روز آهن قراضه امکان پذیر اســت، لیکن بــا توجه به قراین
 و شرایط مشــابه در ســایر کارخانجات آرد که تجهیزات مشــابهی را از خط تولید 
خارج کــرده و قباًل به حراج گذاشــته اند بهــای این تجهیزات بر اســاس نرخ روز 
معادل 200/000/000 ریال )دویســت میلیــون ریال( تخمین زده می شــود. م 
 الف: 26396 شعبه 20 اجرای احکام حقوقی دادگســتری اصفهان )441 کلمه،

 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

8/664  اجرای احکام حقوقی شــعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالســه 960799 ج/ 4 له مهدی ترابی فارســانی و نسیم 
فرهنگ و علیه مجتبی مظاهری مبنی بر مطالبه در تاریخ 96/9/16 ساعت 9 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 12 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ ملکی با کسر 1/8 قیمت عرصه و اعیان مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیاًل درج شده است ملکی آقای امیر حسین مظاهری )وثیقه 
گذار( و اکنون در تصرف مالکانه مالک می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه 
و از ملک بازدید و با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده 
بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک مذکور واقع در خیابان حکیم شفائی سوم کوچه 
مجتمع سجاد بن بســت دانش 2 پالک 38 مراجعه نمودم. لیکن به دلیل مشکالت 
موجود جهت بازدید ملک، باالخره با بکار بســتن تمهیداتی و ضمن مطالعه مدارک 
و اسناد موجود در سوابق قبلی پس از بررســی میدانی نتایج زیر حاصل گردید: ملک 
مذکور به شــماره پالک ثبتی 15206 از اصلی 15190 مجزی شده از بخش 1582 
بخش 5 ثبت شمال شرق اصفهان که شمااًل 10 متر به گذر 10 متری، از جنوب نیز 
10 متر به ملک مجاور و از شــرق و غرب به طول 22/5  متر مربع به ملک مجاورین 
محدود گردیده است، دارای پروانه ساختمان به شــماره 712021727 و فاقد پایان 
ساخت می باشد. ساختمان مذکور دارای اســکلت بتنی، سقف تیرچه و بلوک، نمای 
خارجی از ســنگ و آجرنما، نمای داخلی حیاط جنوبی از آجر 3 سانتی، درب ورودی 
فلزی، چهارچوب ها فلزی و درب داخلی چوب، کف اتاق ها و ســالن ها از موزائیک، 
کف حیاط از سنگ مفروش شده است. آشپزخانه ها در هر دو طبقه مجهز به کابینت 
فلزی، دیوارهای آشپزخانه ها از کاشی و کف ها از سرامیک، دیوار اتاق و سالن با گچ و 
رنگ و کاغذ دیواری، کف پارکینگ از سنگ مفروش شده است. ساختمان در دو طبقه 
مسکونی و یک زیرزمین انباری می باشد. طبقه اول دو خوابه و حدود 146  مترمربع، 
واحد همکف )60-( یک خوابه و حدود 101 متر مربع می باشد. طبقه زیرزمین حدود 
48 متر مربع و به عنوان انباری استفاده می شود. در همکف یک پارکینگ حدود 45 

مترمربع می باشد. با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و سوابق این ملک و بازدیدهای 
میدانی و معاینه فنی و در نظر گرفتن جمیع جهات و کلیه عوامل موثر در قیمت گذاری 
 ارزش ششدانگ ملک فوق با مشــخصات فوق الذکر برابر 7/345/000/000 ریال
) هفت میلیارد و سیصد و چهل و پنج میلیون ریال( معادل هفتصد و سی و چهار میلیون 
و پانصد هزار تومان برآورد و اعالم می گردد. م الف: 26379 شعبه 4 اجرای احکام 

حقوقی دادگستری  اصفهان )525 کلمه، 6 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

8/662 اجــرای احکام حقوقی شــعبه 3 اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرائی کالسه 961236 ج 3 له علی شیخ ابومسعودی و علیه مسعود 
ویسی مبنی بر مطالبه روز سه شنبه مورخ 96/9/21 ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکا م دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش ششدانگ ملکی با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی آقای مسعود 
ویسی و اکنون در تصرف مســتاجر امیر جربســیون با رهن 190/000/000 ریال 
و از قرار ماهیانــه 300/000 ریال و تا تاریخ 97/6/31 و خانــم رقیه طالیی با رهن 
200/000/000 ریال و از قرار ماهیانه 5/000/000 ریال  و تا تاریخ 97/4/21 می باشد 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شــرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10  درصد 
بها به صورت نقد یا چک تضمین شــده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
تسلیم ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت هزینه 
های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد.اوصاف ملک مور مزایده: محل مورد 
نظر واقع در اصفهان- خیابان گلزار- انتهای کوچه شهید کیان ارثی ) 49(- نبش بن 
بست آسمان- پالک 38 با کدپســتی 55841-81549 می باشد. مشخصات ملک: 
محل مورد بازدید به آدرس باال دارای موقعیت عرصه بــه صورت دو نبش بوده که 
شامل یکباب ساختمان مسکونی در حد سه طبقه شامل یک سالن مکمل در همکف 
به همراه دو طبقه روی آن می باشد. ســاختمان فوق با قدمت حدود 6 سال و دارای 
اسکلت بتنی با سقف تیرچه و بلوک می باشد. ساختمان مذکور در زمان بازدید دارای 
نمای خارجی آجر کارتنی با پوشش کف پارکینگ موزائیک و بدنه سرامیک و درب 
فلزی ریلی می باشد. دارای راه پله سنگی با نرده فلزی بوده و دارای پنجره آلومینیومی 
می باشد. مورد ارزیابی فقط شامل سویت مکمل به همراه واحد مسکونی فوقانی آن 
میباشد. اعیانی موجود مربوط به واحد مسکونی شامل دو اتاق خواب و سالن با پوشش 
کف سرامیک و بدنه اندود گچ و دارای رنگ و نقاشی می باشد. درب های داخلی چوبی 
بوده و آشپزخانه با کف سرامیک و بدنه تا سقف کاشی با کابینت چوبی می باشد. دور 
سقف در سالن حجم کاری شــده و دارای نورپردازی می باشد.سرمایش کولرآبی و 
گرمایش بخاری گازی بوده و ســاختمان دارای انشعاب آب مشــترک و برق و گاز 
جداگانه می باشد. با شماره ملک 4329/24 بخش 4 ثبت اصفهان شامل ششدانگ 
عرصه واعیان با مساحت 76/24 مترمربع به نام مسعود ویسی می باشد. اعیانی موجود 
در ســویت مکمل حدود 35/56 مترمربع و دارای یک اتاق خواب با سالن به همراه 
سرویس و حمام با مشخصات طبقه فوقانی می باشد.ارزش ششدانگ واحد مسکونی 
به همراه سویت مذکور جمعًا به مبلغ 2/750/000/000 ریال )دو میلیارد و هفتصد و 
پنجاه میلیون ریال( برآ ورد و اعالم نظر می گردد. م الف: 26395 شعبه 3 اجرای 

احکام حقوقی دادگستری اصفهان )506 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیر منقول

8/663 اجرای احکام حقوقی شــعبه اول اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 963077 ج/ اول له محمدرضا هدایت و علیه محسن 
امین الرعایا مبنی بر مطالبه مبلغ 814/946/955 ریال بابت محکوم به و هزینه های 

اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 96/9/23 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 31/48 حبه مشاع 
از 36 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی با مشــخصات مندرج در نظریه کارشناسی که 
ذیال درج شده است ملکی آقای محکوم علیه و اکنون در تصرف مالکانه / مالک می 
باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه وی مصون 
از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل 
از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها 
به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد د هنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم 
ملک مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهــای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های 
اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: آپارتمان مسکونی 
مورد نظر به آدرس اصفهان- )خ زینبیه(- خ الله- خ شاهد- کوچه گلدشت- مجتمع 
مسکونی ترنج- طبقه سوم) روی پیلوت( مطابق کروکی ریل مراجعت نموده و پس از 
معاینه محل و بررسی های الزم و استفسار محلی موارد به شرح ذیل ایفاد می گردد: 
1- آپارتمان مذکور با کاربری مسکونی واقع در طبقه سوم روی پیلوت از یک مجتمع 
مسکونی 5 طبقه )4 طبقه روی پیلوت( که در هر طبقه 1 واحد آپارتمان قرار دارد( به 
پالک ثبتی 14982 بخش 5 اصفهان می باشد و دارای مساحت زیربنای در حدود 105 
مترمربع می باشد. مجتمع مذکور با قدمت حدود 3 سال و اسکلت بتنی آرمه و سقف 
های  تیرچه و بلوک می باشد. )دارای پایان سال در سال 1393 است(  2- آپارتمان 
مذکور دارای 3 خواب و 1 سالن پذیرایی و آشپزخانه اپن و سرویس حمام و دستشویی 
می باشد که دو خواب آن در ضلع شمالی و یک خواب به همراه سالن پذیرایی در بخش 
جنوبی  آپارتمان قرار دارد.کابینت آشپزخانه MDF و کف آشپزخانه و سالن و اتاق ها 
و سرویس ها سرامیک معمولی است. دیوار آشپزخانه و سرویس ها کاشی و معمولی 
ودیوار اتاق ها و سالن کاغذ دیواری با 1 سال قدمت و سقف ها رنگ پالستیک و در 
سقف و باالی اپن آشپزخانه ســقف کاذب کناف اجرا شده است. کلیه درب ها چوبی 
است و پنجره های اتاق های مشرف به کوچه شمالی و پنجره سالن در ضلع جنوبی 
آن مشرف به حیاط جنوبی از جنس آلومینیوم معمولی و شیشه ها 1 جداره می باشد. 
سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و شوفاژ دیواری است. دارای پارکینگ 
در همکف و فاقد نیاز است. دارای یک خط تلفن ثابت و یک انشعاب برق مجزا بوده 
و انشعابات آب و گاز مشترک می باشــد و به قیمت 1/863/750/000 ریال ارزیابی 
شده است. م الف: 26383 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان 

)504 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/713 مرجع رسیدگی: شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1664/96 حل 2 ، وقت رســیدگی ســاعت 5/30 بعداز 
ظهر روز چهارشــنبه مورخه 1396/9/29، مشــخصات خواهان: مرتضی اعتمادی 
فرزند محمود به نشــانی خمینی شــهر خ امیــر کبیر کوچه 167 بن بســت یاس، 
مشخصات خوانده:محمد تقی حاتمی،  خواســته و بهای آن:  مطالبه یک فقره چک 
به مبلغ 35/000/000 ریال، گردش کار: خواهــان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 5584 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 
شماره یک( )170 کلمه، 2 کادر(

 اکران آخرین ساخته کیمیایی 
از اول آذر

 آخرین ساخته مســعود کیمیایی از روز چهارشنبه اول آذر ماه 
در سینما فلسطین، سالن 2 سینما ســپاهان و پردیس چهارباغ 

اصفهان اکران می شود.
»قاتل اهلی« فیلمی به تهیه کنندگی منصور لشــکری قوچانی 
است که پرویز پرســتویی، پگاه آهنگرانی، امیر جدیدی، پرویز 

پورحسینی و... بازیگران آن هستند.

قطعه ای در رثای جان باختگان 
زلزله کرمانشاه

همزمان با وقوع زمین لرزه هولناک در غرب کشور که استان های 
بسیار و به ویژه استان کرمانشــاه را تحت تاثیر قرار داد، »اردشیر 
کامکار« از نوازندگان برجسته کرد، با همراهی »زکریا یوسفی« 
دیگر نوازنده اهل کرمانشــاه، اثر مشــترک »ژان« را در راستای 
همدردی با بازماندگان این زلزله منتشر کردند. »ژان« قطعه ای 
بی کالم و در زبان کردی به معنای »درد« است که با کمانچه و به 

همراهی سازهای کوبه ای اجرا شده است.

پرده نقره ای

کافه خبر

تزئینات ستون  نگاره های 
ایوان عالی قاپو کشف شد

مرمت گران ســتون های عالی قاپو در حین انجام 
کار تزئینات ستون  نگاره های ایوان عالی قاپو را که 

قدمتی چند ساله دارد، کشف کردند.
ایوان عالی قاپو دارای 18 ســتون اســت که طی 
چند سال گذشته مرمت و استحکام بخشی شد و 
الیه هایی از نقاشی ها و آیینه کاری ها در طول زمان 

محو و در الیه های مرمتی پنهان شده است.
یکی از دالیلی که ســبب شــده عمارت باشکوه 
عالی قاپو در زمــره آثار نفیس عصــر صفوی قرار 
گیرد، آثار مینیاتوریست معروف عصر صفوی »رضا 

عباسی« است.
کاخ موزه عالی قاپو در تاریخ 15 دی ماه 1310به 
شماره 104 به ثبت ملی رســید. این عمارت که 
در مجموعه میدان نقش جهان قرار دارد به همراه 
مجموعه میدان نقش جهان در اردیبهشت 1358 
به شماره 115 به  عنوان میراث جهانی یونسکو نیز 

به ثبت جهانی رسید.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 
کشورخبرداد:

اجرای طرح های ویژه 
حفاظت از مناطق بوم گردی 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشــور در 
نشست هم اندیشی با فرمانده انتظامی و مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان، با اشاره به اینکه 
گردشگران خارجی مشوق خوبی برای سفر دوستان 
و هم وطنان  خود به میهن ما می شوند، اظهار کرد: 
در صورتی که یک گردشگر از کشور ایران راضی به 
کشورش بازگردد با تبلیغ خود می تواند حداقل 5 
نفر دیگر را تشویق به سفر به کشور ما کند. سردار 
امیر رحمت الهی با اشــاره به بازدیــد 420 هزار 
گردشگر خارجی در 7 ماهه امسال از اماکن تاریخی 
استان اصفهان، بیان کرد: مطمئنا امنیت در توسعه 
و جذب گردشگری استان نقش بسیار زیادی دارد.
رحمت الهی از اجرای طرح هــای ویژه حفاظت از 
مناطق بوم گردی خبر داد و افزود: گردشگری در 
مناطق بوم گردی می توانــد به عنوان یک صنعت 
گره گشا برای حل معضل بیکاری جوانان، جلوگیری 
از مهاجرت روستائیان به شــهرها و ایجاد اشتغال 

مورد بهره برداری قرار گیرد.

اینستاگردی

تشکر بازیگر ترکیه ای از مردم 
اصفهان

بازیگر معروف ترکیه که این روزها برای بازی در پروژه سینمایی 
»جن زیبا« به کارگردانی بایرام فضلی در شــهر اصفهان حضور 
دارد، اینستاگرامش را با تشکر از مردم این شهر به روز کرد. نورگل 

یشیلچای در پست خود به زبان فارسی نوشت:
»از همه دوستانم در گروه که به شــکل گیری شخصیت دالرام 
کمک کردند خیلی تشکر می کنم. همه با هم، در پی رویایی زیبا 
حرکت کردیم. دست همگی درد نکنه. کار کردن با شما عالی بود. 
از مردم اصفهان به خاطر شعور و میهمان نوازیشون تشکر می کنم. 

من هم شما رو دوست دارم.«

موسیقی

به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان، سرپرست نهاد کتابخانه های عمومی استان اصفهان، 
در مراســم بزرگداشــت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، از 
افتتاح هشت باب کتابخانه در یک سال گذشته وتعمیرات 2 
باب کتابخانه خبرداد. امیر هالکویی تصریح کرد: هم اکنون 
180 باب کتابخانه نهادی، 12کتابخانه مشارکتی و در مجموع 

196کتابخانه عمومی در سطح استان فعال است.
وی افزود: در حال حاضر 3/2میلیون کتاب در کتابخانه های 
این استان وجود دارد. در هشت ماه سال جاری 30 هزار جلد 
کتاب جدید از سوی نهاد کتابخانه های عمومی و 150 هزار 
 جلد کتاب هم از ســوی مردم و ناشــران به کتابخانه ها اهدا 

شد.

کتابخانه ها در برآورده کردن نیاز فکری جامعه تاثیر 
بسزایی دارند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه 
برای تولید یک کتاب و رساندن آن به دست خواهانش، مسیر 
طوالنی و پرمشقتی باید طی شود، گفت: محوری ترین نکته 
مولف و خالق اثر اســت. حجت االســالم محمدعلی انصاری 
گفت: کتابخانه ها در برآورده کــردن نیاز فکری جامعه تاثیر 
بســزایی دارند و یکی از مهم ترین شــاخص ها کتابخانه ها و 

کتابخوان ها هستند.

در مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار مطرح شد:

وجود 3/2میلیون کتاب در کتابخانه های استان

مدیر مجموعه فرهنگی تخت فوالد بیان کرد:

تدوین برنامه جامع گردشگری در دو محور
بعد از قبرستان وادی السالم درنجف اشرف وسایر گورستان های اعتاب 
مقدسه و همچنین گورســتان قدیمی قم و مقبره شیخان، می توان 
قبرســتان تخت فوالد را شــریف ترین، ارجمندترین و متبرک ترین 
گورســتان، نه فقط در اصفهان که در عموم شــهرهای شیعه نشین 
به شمار آورد. وجود »لسان االرض« که از بدو خلقت حکایت می کند 
و همچنین قبر جناب » یوشع« از انبیای بزرگوار بنی اسرائیل در این 
سرزمین مقدس که مربوط به دو هزار ســال قبل و شاید کمی بیشتر 
باشد، از امتیازات این گورستان است که باید در حفظ و نگهداری این 

آثار کوشید و آنها را از خطر فراموشی و نابودی در امان داشت.
مدیر مجموعه تاریخی، مذهبی و فرهنگی تخت فوالد اصفهان پیرامون 
برنامه های توسعه گردشگری در تخت فوالد اظهار کرد: یکی از اهدافی 
که سبب شد در مجموعه تخت فوالد به فکر توسعه گردشگری باشیم، 
انجام برنامه ها و اقدامات برای جذب حداکثری گردشــگران داخلی و 

خارجی در این مجموعه تاریخی بود.
ســید علی معرک نژاد با بیان اینکه برنامه جامع گردشگری در تخت 
فوالد در 2 حوزه ســخت افزاری و نرم افزاری تدوین شده است، گفت: 
زیرساخت های الزم برای رسیدن به اهداف تعیین شده در این طرح با 
هدف گذاری 4 ساله پیش بینی شده که از آن جمله می توان به ایجاد 
زیرسا خت های عمرانی از جمله احداث 8 بوســتان در این مجموعه 

اشاره کرد.
وی با اشاره به پیش بینی احداث بوستان مجسمه، تندیس، بعد چهارم، 
توبه، دوستی، مرگ و شــهادت در مجموعه تخت فوالد تصریح کرد: 
این بوســتان ها با جاذبه ها و نماهای منحصربه فرد به جذب بیشــتر 

گردشگران داخلی و خارجی کمک می کند.
مدیر مجموعه تاریخی، مذهبی و فرهنگی تخت فوالد اصفهان با اشاره 
به ایجاد 4 مسیر ویژه در مجموعه تاریخی تخت فوالد گفت: همچنین 
پیش بینی شده که 4 مســیر ویژه در قالب نام های »مسیر بهشت«، 
»مومنون«، »بعد چهارم« و »تولد تا مرگ« با فضاسازی و نورپردازی 

خاص و حتی پوشش گیاهی متنوع در این مجموعه ایجاد شود.

معرک نژاد با بیان اینکه یکی از اقسام گردشــگری، گورستان گردی 
است، افزود: ما به دنبال این هستیم که با توجه به ظرفیت های عظیم 
فرهنگی و مذهبی که در تخت فــوالد وجود دارد  و علما، هنرمندان و 
دانشمندانی که در این مجموعه دفن هســتند، با شناساندن آنان به 
نسل جوان، ماموریت خود را در راستای توسعه  گردشگری این مکان 
ارزشمند انجام دهیم. وی با بیان اینکه بر اساس آمار استخراج شده از 
بانک اطالعاتی گردشگری مجموعه تخت فوالد تا هفته گذشته بیش از 
9 هزار نفر به صورت سازمان  یافته از این مجموعه بازدید کرده اند، گفت: 
پیش بینی می کنیم با اجرای طرح توسعه گردشگری در این مجموعه 
تاریخی میزان گردشگران به 15 هزار نفر برسد. امید است که با انجام 

کارهای فرهنگی، بتوان از این گنجینه های با ارزش حفاظت کرد.
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  آیا سفر در زمان از نظر 
علمی امکان پذیر است؟

انسان ها در تمام سنین و در تمام دوران ها، رویای 
سفر در زمان را در سر می پرورانند؛ آنها در ذهن 
خود سفر به گذشــته و آینده را تصور می کنند و 
عالقه دارند این کار را سریع تر از هر شخص دیگری 
انجام دهند. دانشمندان نیز همانند دیگر انسان ها، 
به این موضوع عالقه دارند و پژوهش های بسیاری 
برای محقق کردن ایــن آرزو انجــام می دهند. 
متاســفانه جدیدترین پژوهشــی که توسط این 
دانشمندان انجام شده اســت، نشان می دهد که 
سفر در زمان دست نیافتنی و حتی از رویا و آرزو 
نیز فراتر اســت. باتوجه به اینکه این پژوهشگران 
نتوانسته اند نقطه ای را در زنجیره  زمان بیابند که 
بتوانند در آن ســفر کنند، تغییر عقیده داده اند و 
حال بر این باور هستند که یک علم خاص ممکن 
اســت بتواند تغییراتی در زمان ایجــاد کند. در 
ماه ژوئن ســال جاری میالدی، جیمز بیشــام، 
فیزیکدان ذرات در سازمان اروپایی پژوهش های 
هسته ای ِسرن )CERN(، امکان سفر در زمان را 
از نظر منطقی و فنی بررسی کرد تا به یک نتیجه  
مطلوب برسد. بیشام، ابتدا طبق نظریه های آلبرت 
اینشتین، به شرح راه هایی پرداخت که می توان 
به کمک آنها در زمان ســفر کرد. با توجه به این 
نظریه ها، می توان گفت که ســفر در زمان روی 
کاغذ از روش های مختلفی امکان پذیر است. یکی 
از روش های ســفر در زمان، استفاده از کرم چاله  

است. او در این خصوص می گوید:
 »ما می دانیم کــه فضا می تواند خم شــود. اگر 
فضا خم می شــود، آن گاه گرانش و به دنبال آن، 
فضازمان نیز خم می شــود.« با ایــن حال، هنوز 
کرم چالــه ای در فضازمان مشــاهده یــا ایجاد 
نشــده اســت. یکی دیگر از روش های ســفر در 
زمان، اســتفاده از پدیده  »اتســاع زمان« است. 
نظریه های اینشــتین پیش بینــی می کنند که 
زمان، در جهان به شکل های مختلفی در جریان 
اســت. این تنها یک نظریه نیست و می دانیم که 
حقیقت دارد؛ زیرا ســاعت هایی که در ایستگاه 
فضایی بین المللی هستند، به میزان بسیار ناچیزی 
آهسته تر از ساعت های زمینی حرکت می کنند. 
زمان در نزدیکی اجرامی که میدان های گرانشی 
قدرتمندی دارند در مقایسه با اجرامی که در این 
میدان ها قــرار ندارند، آهســته تر می گذرد. پس 
با خروج از زمیــن و گذراندن وقــت در نقطه ای 
دوردست و ســپس بازگشــت به زمین، انسان 
می تواند در زمان ســفر کنــد؛ درنتیجه وقتی به 
زمین بازمی گردد جوان تر از هم  ســن های خود 
خواهد بود. وقتی کــه به ســرعت های باال فکر 
می کنیم، باز هم پدیده  اتساع زمان، خود را نشان 
می دهد. اگر ما به عنوان مثال بتوانیم با ســرعتی 
معادل ۹۵ درصد سرعت نور حرکت کنیم، زمان به 
شکل قابل توجهی آهسته خواهد شد؛ بنابراین باز 
هم همان اتفاق قبل رخ می دهد و هر چند لحظه 
حرکت با سرعت باال، معادل چند هزار سال زمینی 
خواهد بود. یکی از این روش های نوظهور، استفاده 
از پرتوهای نور چرخان است. این پرتوها را می توان 
با استفاده از میدان های مغناطیسی و گاما ایجاد 
کرد که این کار منجر به خمیدگی فضا و درنتیجه، 
خمیدگی زمان می شــود. روش های دیگری نیز 
نظیــر تونل زنی کوانتومی و رشــته های کیهانی 
فرضی وجود دارند که هنوز پیشــرفت چندانی 
در آنها مشاهده نشده است. با این وجود در حال 
حاضر باید این را قبول کنیم که سفر در زمان )چه 
به گذشته و چه آینده( با قوانین فیزیک در تضاد 
است و آنها را زیر پا می گذارد؛ اما این بدان معنی 
نیست که نمی توانیم برای آزمایش سفر در زمان 

تالش کنیم.

حدود ۳ سال پیش، نسخه  iOS اپلیکیشن Photomath عرضه شد و ویدئوی تبلیغاتی آن سر 
و صدای زیادی را در شــبکه های اجتماعی ایجاد کرد؛ زیرا برای استفاده از این اپلیکیشن فقط 
کافی است دوربین گوشی موبایل را به سمت معادله  ریاضی مدنظر بگیرید تا خیلی سریع جواب 
آن را مشاهده کنید. در این اپلیکیشن عالوه بر مشاهده  جواب نهایی، روند حل معادله  مدنظر 

را هم می توانید ببینید.
بنا به گفته  سازندگان، آنها می خواهند با این اپلیکیشن آموزش ریاضی را به سبک جذابی ارائه 
کنند. در این ۳ سال، این اپلیکیشن به طور مداوم پیشرفت کرده و به جایی رسیده که امکان حل 

سریع انواع و اقسام مسائل ریاضی را پیدا کرده است. 
دانش آموزان مقاطع مختلف و دانشجویان ترم های ابتدایی، از جمله افرادی هستند که می توانند 
به طور گسترده از این اپلیکیشن بهره ببرند. از آنجا  که برای استفاده از این اپلیکیشن باید اعداد را 
به صورت انگلیسی نوشت، دانش آموزان ایرانی یا باید معادالت مدنظرشان را به صورت انگلیسی 
 روی کاغذ بنویســند یا اینکه چنین معادالتی را به صورت دســتی در محیط اپلیکیشن تایپ

 کنند.

کافه اپ

Photomath حل مسائل ریاضی با اپلیکیشن

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

بر اساس آمارها در سال 2011 تنها 10 مورد بدافزار جدید روی نرم افزارهای اندروید شناسایی شد؛ در حالی که این رقم در سال 2012 تقریبا 
چهار برابر شد و به ۳7 مورد رســید. کاربر برای اســتفاده از برنامه های کاربردی موبایل نیازمند تلفن هوشمند یا سایر دستگاه های 

همراه است که به اینترنت متصل شود. تمام برنامه های کاربردی در تمام دستگاه های همراه کار نمی کنند. هنگام خرید دستگاهی، 
مجبور به استفاده از سیستم عامل و برنامه های کاربردی مرتبط با آن هستید. بنا بر اعالم سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی 
عملیات رخدادهای رایانه ای)ماهر(، زمانی که در فروشــگاه های برنامه های کاربردی ثبت نام  کرده یا برنامه های کاربردی را 

دانلود می کنید، از شما درباره مجوز دسترسی به اطالعات دستگاهتان سوال می شود. در این میان برخی نرم افزارها فقط به 
داده هایی دسترسی پیدا می کنند که برای عملکردشان به آنها نیاز دارند. برخی دیگر به داده هایی که در راستای عملکرد 
برنامه نیست هم دسترسی دارند. قبل از دانلود برنامه کاربردی، درباره سازنده و عملکرد آن اطالعاتی کسب کنید. در 
فروشگاه های برنامه های کاربردی ممکن اســت بتوانید اطالعاتی درباره توسعه دهنده برنامه بیابید. اگر توسعه دهنده 

برنامه اطالعات تماسی را مانند وب سایت یا آدرس ایمیل فراهم نکند، برنامه کاربردی ممکن است قابل اعتماد نباشد. برای 
سیستم عامل اندروید امکان بررسی »مجوزهای دسترسی« قبل از نصب برنامه کاربردی وجود دارد. قبل از نصب برنامه در این 

سیستم عامل حتما بررسی کنید آیا دسترسی هایی که برنامه خواهد داشت در راستای اهداف برنامه است یا خیر؟ اگر تلفن همراه شما 
ایمیل یا پیام های متنی را می فرستد که شما ننوشته اید یا برنامه هایی نصب شده است که شما دانلود نکرده اید، به دنبال بدافزار در 

تلفن یا دستگاه همراه خود باشید. اگر فکر می کنید بدافزاری در دستگاه شماست، آنتی ویروسی را نصب کنید تا دستگاه را اسکن 
کرده و برنامه های اضافی یا بدافزارها را پاک کند.
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6 آذر؛ زمان برگزاری مراسم انتخاب بهترین بازی های سال 

مراســم The Game Awards که از ســال 2014 میالدی شــروع به کار کرده اســت، نمونه مراسمی 

مانند گرمی و اســکار برای صنعت بازی های ویدئویی محســوب می شــود. این برنامه 6 آذر ماه، در تئاتر 

مایکروســافت در شــهر لس آنجلس آمریکا، برگزار خواهد شــد و شــما می توانید در بیش از 16 پلتفورم 

گیمی و دیجیتالی، به تماشای این مراسم بپردازید. البته از روز سه شــنبه 2۳ آبان ماه، نظرسنجی انتخاب 

دســته ای که برنده آن به وســیله کاربران انتخاب می شود، شروع شد و شما در مســنجر فیسبوک، سایت 

جست و جوی گوگل و توییتر قادر به شــرکت در این نظرســنجی خواهید بود. این مراسم در سال گذشته 

به تعداد بیننده بیش از 80۵ میلیون نفر رســید و حضور بازی هایی مانند بتلفیلد1، اوورواچ، تایتان فال2 و 

آنچارتد 4، از جمله دالیل جذابیت باالی این مراســم بودند. نامزد های جوایز بهترین های صنعت بازی های 

ویدئویی در ســال جاری میــالدی، در تاریخ 2۳ آبان اعالم شــد و بــازی های نامزد شــده در بخش های 

مختلف، در فروشگاه های دیجیتالی مانند ایکس باکس الیو و فروشــگاه پلی استیشن، با تخفیف به فروش
 می رسند. 

آیفون 10 و یک مشکل تازه
شامل حال هر دو نســخه با 64 و 2۵6 گیگابایت حافظه داخلی این 10 نیز مشکل را حل نمی کند. همچنین به نظر می رسد این مسئله کاربرانی که با این مشکل مواجه شده اند، خاموش و روشن کردن آیفون یا در رسانه های اجتماعی، این مسئله را مطرح کرده اند. بر اساس گفته 2۵ کاربر آیفون 10 که با این مشکل مواجه شده اند، در صفحه پشتیبانی اپل دارد آیفون هایی که با این مشکل مواجه شده اند را تعویض کند. تا کنون حداقل از سوی اپل، قابل حل نیست؛ مسئله دیگر این است که به نظر می رسد اپل قصد برایمان روشن می کند: اول اینکه، مشکل نرم افزاری نبوده و با ارائه یک به روز رسانی کرده و آیفون گران قیمت خود را تعویض کرده اســت. این اقدام اپل، چند مسئله را روشن شوند. یکی از کاربرانی که با این مشکل مواجه شده بود، به اپل استور مراجعه موجب می شود تمامی زیر پیکسل های سبزی که روی یک خط عمودی قرار دارند، می شود که به نظر می رسد این مسئله، مربوط به مشکالت سخت افزاری باشد که گوشه های چپ یا راست نمایشگر این موبایل، یک خط سبز رنگ عمودی نمایش داده به تازگی برخی از کاربران با مشکل عجیبی در آیفون 10 مواجه شده اند. در یکی از 

تلفن هوشمند می شود.

وقتی آنتی ویروس، ابزاری برای انتقال ویروس می شود
یکی از اساسی ترین راه های حفاظت از اطالعات شخصی و جلوگیری از آلوده شدن کامپیوتر، استفاده از آنتی ویروس است؛ اما به نظر می رسد خود 
آنتی ویروس هم به ابزاری برای تحقق اهداف هکرها تبدیل شده است. همان طور که می دانید اغلب آنتی ویروس ها، بدافزارهای شناسایی شده 
را به بخش قرنطینه انتقال می دهند تا کاربر درباره آن تصمیم گیری کند. حاال اما هکرها با ســوء اســتفاده از قابلیت »بازگردانی از قرنطینه« 
ویروس ها را از این قسمت به بخش های دیگری از کامپیوتر قربانی، از جمله پوشه فایل های سیستمی انتقال می دهند. این آسیب پذیری توسط 

 »AVGater« یک مشاور امنیتی به نام »فلوریان بوگنر« شناسایی شده و با عنوان
از آن یاد می شود. گفتنی اســت در حالت عادی آنتی ویروس اجازه انتقال یا ایجاد 
هیچ فایلی در پوشه فایل های ویندوز  را به کســی غیر از مدیر نمی دهد؛ با این حال 
مهاجمان از سیســتم فایل NTFS ویندوز برای دسترســی به این پوشه استفاده 

می کنند. در چنین مواردی هکر می تواند با انتقال بدافزار خود به پوشــه ویندوز 
در هر بار راه اندازی کامپیوتر فایل های مخرب خــود را اجرا کند، اگرچه بدین 
منظور باید به کامپیوتر دسترسی فیزیکی داشــته باشد. با توجه به محدودیت 
باال می توان گفت کامپیوترهای شرکتی بیشتر در معرض این آسیب پذیری قرار 
 دارند و برای جلوگیری از آن کافی است قابلیت بازگردانی از قرنطینه را غیرفعال

کنند.

آیفون ۷؛ پرفروش ترین گوشی فصل سوم سال 
آمارهای انتشار یافته درباره گوشی های شرکت اپل نشان می دهند آیفون 7 محبوب ترین مدل در طول 
فصل سوم سال 2017 بوده و 1۳ میلیون دستگاه از آن در بازار عرضه شده است. گوشی دوم محبوب در 
این فصل هم که پس از آیفون 7 از همه گوشی ها در جهان بیشتر عرضه شده، آیفون ۶s با عرضه 7٫۹ 
میلیون دستگاهی بوده است. گوشی سامسونگ گلکسی J2 Prime در کنار Oppo A57 نیز با 
عرضه 7٫8میلیون دستگاه مشترک، رتبه سوم را در فصل سوم سال میالدی جاری به دست آورده اند.

 شبکه های اجتماعی 
با هیدروژن کار خواهند کرد!

ایرانیان با زلزله ناآشنا نبوده و هرچند سال یک بار با این بالی 
خانمان سوز دست و پنجه نرم می کنند؛ یک بار رودبار، یک بار 
بم و این بار نوبت به زلزله ای رسید که اگرچه کانون اصلی آن در 
عراق بود اما استان های غربی ایران ازجمله کرمانشاه و ایالم را 
لرزاند. خارج از بحث های زلزله شناسی و سیاسی پیرامون این 
حادثه، تفاوت عمده  ای که این  روزها شاهد آن هستیم، تاثیر 
فضای مجازی بر اطالع رسانی مردم و همچنین تکاپوی صنعت 
ICT کشور برای هرچه بهتر برقرار کردن ارتباطات درست و 

سالم در نقاط زلزله زده است.
با وجود برقراری نمایشگاه رسانه های دیجیتال و حضور برخی 
از خبرگزاری های معتبر در این نمایشــگاه و تبلیغاتشــان، 
بســیاری از خبرگزاری ها دیرتر از کانال های تلگرامی خبر را 
مخابره کردند؛ اخباری که در دقایق اول از لرزش ایران از شمال 
تا جنوب کشور حکایت داشت. به ســرعت شایعات تلگرامی 
پخش شد و کم کم مصاحبه هایی از زلزله شناسان درحد چند 
جمله روی کانال ها قرار گرفت که مشــخص کرد مرکز زلزله، 
یکی از استان های عراق است و »ایرانیان« نباید نگران باشند. 
این مصاحبه های نه چندان صحیح و همچنین از دســترس 
خارج شدن سایت رســمی زلزله نگاری ایران به علت هجوم 
کاربران به آن، باعث شد تا در ساعات اولیه متوجه نشویم که با 

چه فاجعه ای در غرب کشورمان روبه رو شده ایم.
با دست به دســت شــدن عکس ها و ویدئوها در شبکه های 
مجازی، مشخص شــد که زلزله فراتر از حد تصور پیشین به 
هم وطنانمان صدمه وارد کرده و گوگل هم با انتشــار تصاویر 
ماهواره ای خود از وســعت این زلزله خبر داد. در همین حین 

حضور وزیر ارتباطات در فضای مجازی و اطالع رســانی او به 
مردم، از اولین اقدامات رسمی از سوی دولتمردان بود. وی در 
توییتر مردم را به آرامش دعوت کرد و از حل مشکالت ارتباطی 

پیش آمده در نواحی زلزله زده خبر داد.
بعد از آن اپراتورهای کشــور دســت به کار شــدند و هر یک 
تسهیالتی برای مشترکین خود در این مناطق در نظر گرفتند تا 
بتوانند با خانواده خود در دیگر شهرها و روستاها تماس برقرار 
کنند. ایرانسل و همراه اول 24 ساعت مکالمه رایگان و رایتل 
تعرفه  تماس های داخلی رایگان و تماس های خارجی نیم بهای 
خود را ارائه کردند. همچنین مسئولین فنی اپراتور اول نیز با 
حضور در مناطق زلزله زده توانســتند سیستم های مخابراتی 
را به ســرعت تعمیر کرده و ســایت های BTS اضطراری را 
به مناطق زلزله زده ببرند تا آنتن دهــی در این نواحی بهبود 

پیدا کند.
قطعی برق باعث نابسامانی هایی در زمینه ارتباطات 

ثابت شد
قطعی برق در این مناطق در ساعات اولیه زلزله باعث شده بود 
بسیاری از آنتن ها که قدرتشان را از این منبع انرژی دریافت 
کرده و برای مدتی با استفاده از باتری کار می کردند، در آستانه 
خاموشی قرار بگیرند که با ارسال ژنراتور برق این مشکل فعال 
حل شده است. بر اساس گفته های مدیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان ایالم، شبکه های ارتباطی هیچ مشکلی ندارند 
و ارتباطات به صورت عادی برقرار اســت. بنا به گفته وی، در 
این مناطق دو مسیر در حیطه ارتباطاتی ثابت دچار مشکالتی 
بودند که با انجام کابل برگردان، مشــکل این مســیرها نیز 

حل شده اســت. تکاپوی مردم در فضای مجازی تلگرام برای 
اطالع رسانی و همچنین ردوبدل شــدن آدرس  مراکز انتقال 
خون و همچنین اقدامات پسندیده برخی از استارتاپ ها برای 
تسهیالت آســان تر مردم درخصوص کمک رســانی و اهدای 
خون، از دیگر مواردی بود که در زلزله اخیر به چشــم خورد. 
تاکسی های اینترنتی کدهای تخفیفی به مشتریان خود دادند 
تا ارزان تر به مراکز انتقال خون بروند و ســایت های تخفیف 
گروهی شروع به جمع آوری کمک های گروهی کاربران خود 
کردند. شرکت های پســتی گوناگون نیز از انتقال کمک های 

مردم به طور رایگان خبر دادند.
برقراری ارتباطات ماهواره ای ایرانست 21، توانست 

به تسریع روند امدادرسانی کمک کند
با توجه به اینکه در شــرایط اولیه وقوع زلزله عالوه بر قطعی 
بــرق، آب و گاز، اینترنت نیز در این مناطــق زلزله زده دچار 
نارسایی هایی شده بود، این موضوع کارگروه های امداد و نجات 
را با مشکالتی مواجه می کرد؛ از همین رو سازمان فضایی ایران 
با برقراری ارتباط ماهواره ای در مناطق زلزله زده به این مشکل 
پایان داد و با برقــراری ارتباط ماهــواره ای ازطریق ماهواره 
ایرانست 21 و هماهنگی های الزم با ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر کشــور، پهنای باند ماهواره ای در اختیار 

سازمان امداد و نجات قرار گرفت.
بسیاری از تمهیدات )ازجمله بالن اینترنت( که برای راهپیمایی 
اربعین در نظر گرفته شده بود، به این مناطق زلزله زده انتقال 
یافت تا ارتباطات برای گروه های نجات و مردم به حالت پایدار 

و استاندارد برگردد.
نقش فناوری در مدیریت بحران ها در آینده 

پیشــرفت فناوری و تکنولوژی می تواند کمک های بســیار 
سازنده تری برای حل مدیریت بحران انجام دهد؛ مواردی مثل 
»تله مدیسین« )ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی از راه دور 
توسط کارشناسان و متخصصان با استفاده از فناوری اطالعات 
 GIS و ارتباطات برای تبادل و انتقال اطالعات( یا استفاده از
برای به دست آوردن اطالعات جغرافیایی و... که در آینده ای 
نه چندان دور به حل شدن هرچه سریع تر این قبیل حوادث 

سرعت می بخشد.
»پویا دروی«، مخترع ایرانی، درباره نقش تکنولوژی و مدیریت 

بحران به دیجیاتو می گوید:
»فعال برای اینکه بگوییــم می توانیم با اســتفاده از مواردی 
چون هوش مصنوعــی و... زلزله را پیش بینــی کنیم، کمی 
زود اســت و این اتفاق تا ســالیان دور دیگر رخ نخواهد داد. 
البته با فناوری مثل GIS می توان یک زلزله را مدل ســازی 
و شبیه ســازی کرد و آن را به نمایــش درآورد که با دیتاهای 
به دست آمده از آن می توان نقشه ها و جداول متعددی را به 
 دست آورد که برای کاهش آسیب رسانی در آینده مفید خواهد 

بود.«

پیل ســوختی هیدروژنی عمدتا برای تامین نیروی 
وسایل نقلیه کاربرد دارند، اما به زودی می توان در موارد 

دیگری نیز از آنها استفاده کرد.
 HPE گروه خودروســازی دایملر و شــرکت فناوری
به دنبال استفاده از پیل سوختی)سلول های سوخت( 
هیدروژنی در اتاق سرور به منظور ارائه خدمات اینترنت 

هستند.
دایملر، HPE و مرکز نوآوری های برقی و آزمایشگاه ملی 
انرژی تجدیدپذیر آمریکا، در حال گسترش استفاده از 
پیل سوختی به شبکه های کوچک داخل مراکز داده 
هســتند. دایملر )Daimler( یک شرکت خودروساز 
آلمانی و چندملیتی اســت که از لحاظ میزان درآمد 
ســالیانه، پس از تویوتا و گروه فولکس واگن، سومین 
خودروساز بزرگ جهان به شمار می آید. این شرکت، از 
نظر تعداد خودروهای تولید شده، در رتبه چهاردهم قرار 
داشته و تاکنون به عنوان بزرگ ترین کامیون ساز جهان 
شناخته شده است. انرژی خورشیدی و باد مقدار زیادی 
انرژی فراهم می کنند، اما پیل های سوختی، درصورتی 
که تقاضای انرژی بیش از حد باال باشــد یا قطعی برق 
رخ دهد، می توانند انرژی الزم را تامین کنند. شرکت ها 
مجبور نیستند به شــدت به موتورهای دیزلی یا دیگر 
پشتیبان های ناسازگار با محیط زیست وابسته باشند 
تا از عهده تقاضای مشتریان برآیند.پیل های سوختی 
برخالف سیســتم های رایج هیچ محدودیتی ندارند و 
تا زمانی که هیدروژن وجود داشته باشد، می توانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.
این کار با ارائه نمونه های اولیه از همین امســال آغاز 
می شود؛ البته باید در نظر داشــت که اجرایی شدن 
آن مدتی طول خواهد کشــید. HPE با شرکای خود 
همکاری می کند تا پیل های سوختی را به سیستم های 
موجود رایانه ای و آی تی منتقل کند. با این وجود، این 
کار می تواند گام بلندی در مســیر دستیابی به مراکز 
کامال سبز داده باشد و مهم تر از همه، نوید آن را می دهد 
که پیل های سوختی یک آینده مترقی خواهند داشت؛ 
حتی اگر صنعت خودرو به طور کامل به سمت تولید 
خودروهای برقی حرکت کند. پیل های سوختی ممکن 
است در صنعت خودرو کاربرد وسیعی نداشته باشند؛ 
اما می توان اطمینان داشت که شبکه اجتماعی مورد 
عالقه شما، حتی اگر سرور با خاموشی و قطعی کامل 
مواجه شــود، به فعالیت خود ادامــه خواهد داد. پیل 
سوختی)Fuel cell( یک مبدل انرژی شیمیایی به 
انرژی الکتریکی اســت. این تبدیل مستقیم بوده و از 
بازده باالیــی برخوردار اســت. معروف ترین نوع پیل 
سوختی در حال حاضر پیل سوختی هیدروژنی است. 

نقش فناوری و اینترنت در زلزله کرمانشاه
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ابالغ وقت رسیدگی
8/689 در خصوص پرونده کالسه 342/96 ش 2 دعوی شیرین ناصری بندرامیری 
به طرفیت علی- علیرضا- مژگان و کتایون حاج حسینی به خواسته مطالبه مهریه با 
توجه به مجهول المکان بودن آدرس محل سکونت خواندگان و تعیین وقت رسیدگی 
به تاریخ 96/10/17 ســاعت 4 بعد از ظهر مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار به حضورتان اعالم و ارســال می گردد. ضمنا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم جهت ابالغ در پرونده موجود می باشــد. مقتضی است یک نسخه از روزنامه 
 ابالغ و انتشار شده به این شعبه از شــورا جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمایید. 
م الف: 444 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نطنز )109 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/691 در خصوص پرونده کالسه 275/96 ش 2 دعوی مهین اصغری با وکالت جواد 
اسماعیلی به طرفیت ورثه مرحوم حسین وحیدی به خواسته مطالبه خسارت با توجه به 
مجهول المکان بودن احدی از خواندگان به نام محترم محمدی )همسر مرحوم حسین 
وحیدی( خوانده ردیف پنجم  و تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 96/10/19 ساعت 3/30 
بعد از ظهر مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان اعالم 
و ارسال می گردد. ضمنا نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت ابالغ در پرونده موجود 
می باشد. مقتضی است یک نسخه از روزنامه منتشر شده  جهت بهره برداری قضایی به 
این شعبه از شورا ارسال فرمایید. م الف: 447 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف نطنز )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/692 در خصوص پرونده کالسه 362/96 ش 2 دعوی سید مرتضی میرمحمد به 
طرفیت بهروز فرجلو به خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن آدرس 
محل سکونت خوانده و تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 96/10/19 ساعت 4/30 بعد 
از ظهر مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به حضورتان اعالم و 
ارسال می گردد. ضمنا نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت ابالغ در پرونده موجود 
می باشد. مقتضی است یک نسخه از روزنامه جهت بهره برداری قضایی به این شعبه از 
شورا ارسال فرمایید. م الف: 448 شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نطنز )100 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/693 در خصوص پرونده کالسه 96/32 ش 1 خواهان علی رافظی فرزند حسن به 
نشانی اردستان خیابان امام کوچه مطهری پالک 572 مبنی بر مطالبه به طرفیت فضل 
اله مصطفوی و غیره به نشــانی مجهول المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 96/10/4 ساعت 9/45 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در پشت دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 319 شعبه اول مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اردستان )116 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/694  آقای  محبعلی رجب پور دارای شناسنامه شماره 387/96 به شرح دادخواست 
به کالسه  386/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد زارعی آردرانی به شناسنامه 40 در تاریخ 81/2/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 
همسر دائمی و یک خواهر که عبارتند از : 1- معصومه زارعی به شماره شناسنامه 168 
متولد 1303/7/2 متولد اردستان خواهر متوفی 2- سکینه رعایائی به شماره شناسنامه 
502 متولد 1330/1/1 متولد اردستان همســر متوفی 3- صدیقه زارعی آردرانی به 

شماره شناسنامه 348 متولد 1307/1/9 متولد اردستان همسر متوفی  اینک با انجام 
تشــریفات 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: 320 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان اردستان )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

8  شــماره ابالغنامــه: 9610100361707916 شــماره پرونــده:  /686
9509980361700947  شماره بایگانی شــعبه: 951113 پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوسیله به آقایان قربانعلی و رسول هر دو اسماعیلی که مجهول المکان 
می باشند ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شــعبه 28 حقوقی درپرونده کالسه 
951113 ح 28 به موجب دادنامه شماره 960617 مورخ 96/4/31 صادره از شعبه 28 
محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت مبلغ 52/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/11/17 لغایت زمان اجرای 
حکم وپرداخت مبلغ 4/905/000 ریال بابت خســارات دادرسی در مرحله بدوی در 
حق محکوم له می باشــد. پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی 
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیر 
این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 25102 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(
نظریه کارشناس

8  شــماره ابالغنامــه: 9610100350408365 شــماره پرونــده:  /685
9509980350400427 شماره بایگانی شــعبه: 950470 ابالغ نظریه کاشناسی 
به حسن نیکزادفر و شمس الملوک صابر دستجردی و محمد علی صابر دستجردی 
و راهله احمدی خوانســارکی و فاضل آقا راکی سلیمی و نصرت بختیاری آب نیلی و 
نصراله محمدی و مرتضی توکلی و مینا راکی ســلیمی و ســکینه مجیدی و فاطمه 
احمدی خوانسارکی و افسانه دهقانی دستجردی و فروزان راکی سلیمی و غالمرضا 
صابر دستجردی و مسعود سیاوشــی و معصومه دهقانی دستجردی و لیون آلبردیان 
و توران فرهادی چشــمه مرواری و محمد صابر دســتجردی و مجتبی اسماعیلی 
ومحمد علی عابدی و اسداله صابر دســتجردی و صغری محمدی فرتخونی و لیال 
راکی سلیمی و محبوبه راکی ســلیمی و فاطمه صابر دســتجردی و بتول احمدی 
خوانسارکی و غالمرضا دهقانی دستجردی و مصطفی دهقانی دستجردی و شهاب 
راکی سلیمی و محمود صابر دستجردی و زهرا راکی سلیمی و شهرداری منطقه 13 
اصفهان ) شهرداری مرکزی( و نازیال راکی ســلیمی و جمیله احمدی خوانسارکی و 
صدیقه صابر دستجردی و ثریا احمدی خوانسارکی و عباس شریفی و فاطمه احمدی 
خوانسارکی فرزند عسگر، نظر به اینکه در پرونده 950470 ح 4 شعبه چهارم دادگاه 
حقوقی دادگســتری اصفهان موضوع دعوی خانم پریماه وحید دستگردی با وکالت 
آقای مجتبی داوری و حمیدرضا شــبانی به طرفیت آقایان حسن نیکزادفر و شمس  
الملوک صابر دستجردی و محمد علی صابر دستجردی و راهله احمدی خوانسارکی و 
فاضل آقاراکی سلیمی و نصرت بختیاری آب نیلی و نصراله محمدی و مرتضی توکلی 
و مینا راکی سلیمی و سکینه مجیدی و فاطمه احمدی خوانسارکی و افسانه دهقانی 
دستجردی و فروزان راکی سلیمی و غالمرضا صابر دستجردی و مسعود سیاوشی و 
معصومه دهقانی دستجردی و لیون آلبردیان و توران فرهادی چشمه مرواری و محمد 
صابر دستجردی و مجتبی اسماعیلی و محمد علی عابدی و اسداله صابر دستجردی و 

صغری محمدی فرتخونی و لیال راکی سلیمی و محبوبه راکی سلیمی و فاطمه صابر 
دستجردی و بتول احمدی خوانســارکی و غالمرضا دهقانی دستجردی و مصطفی 
دهقانی دستجردی و شهاب راکی ســلیمی و محمود صابر دستجردی و زهرا راکی 
سلیمی و شهرداری منطقه 13 اصفهان ) شهرداری مرکزی( و نازیال راکی سلیمی و 
جمیله احمدی خوانسارکی و صدیقه صابر دســتجردی و ثریا احمدی خوانسارکی و 
عباس شریفی و فاطمه احمدی خوانسارکی فرزند عسگر مبنی بر افراز ملک ) افراز 
پالک ثبتی 4464 بخش 5 ثبت اصفهان به میــزان مالکیت موکله با عنایت به عدم 
خاتمه جریان ثبتی ملک با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست( و پس 
ازصدور قرار کارشناسی، کارشناس نظریه خود را ارائه نموده است، لذا این دادگاه در 
راستای اجرای ماده 73 ق. آ.د.م با توجه به اینکه خواندگان بنا بر اعالم وکیل خواهان 
مجهول المکان می باشند بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خواندگان ظرف مهلت 
یک هفته از تاریخ نشر آ گهی با ارائه کارت شناسایی به این دادگاه مراجعه ضمن اعالم 
نشانی خود با وصول نظریه کارشناسی از مفاد آن مطلع گردند و چنانچه مطلبی نفیا یا 
اثباتا در رابطه با نظریه کارشناسی دارند کتبا ارائه نمایند. این آگهی به منزله ابالغ تلقی 
می گردد و عدم حضور نامبردگان مانع از ادامه رسیدگی نیست. م الف: 25199 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )507 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/695 کالسه پرونده 1134/96 شــماره دادنامه: 1568 تاریخ رسیدگی: 96/8/22 
مرجع رسیدگی: شــعبه 4 شــورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان:  امیر حاج 
حیدری به نشانی بلوار شــهید بهشــتی فتح 2، خوانده: مهدی عسگری به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی آقای امیر حاج حیدری به طرفیت 
مهدی عسگری به خواسته مطالبه مبلغ 188/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 1578/6/3004/32-95/7/20 ) 188/000/000 ریال( عهده بانک ملت شعبه 
چالوس به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
دادخواست تقدیمی، مالحظه رونوشت مصدق چک و با توجه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 96/8/15  و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا  و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 96/8/15 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقای دین و مستنداً به ماده 9 و 18 و 19 و 25 و 
27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310  و 311 و 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 188/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم که توسط دایره محترم اجرای احکام 
حقوقی بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه می گردد و پرداخت 
مبلغ 3/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 
سپس ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد.  م الف:5694 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف خمینی شهر )354 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/696 مرجع رسیدگی: شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1048/96 حل 6 ، وقت رسیدگی ساعت 9/30 بعداز ظهر 

روز چهارشنبه مورخه 1396/11/25، مشــخصات خواهان : امیر حاج حیدری فرزند 
حبیب اله به نشانی بلوار ش بهشتی فتح 2، مشخصات خوانده: حسن  آقاعلی فرزند 
علی، خواسته و بهای آن: مطالبه، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
 ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف: 5695 شــعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر 
)مجتمع شماره یک( )163 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
8/703 شــماره: 96 /478 حل 4 به موجب رای شماره 1166 تاریخ 96/6/29 حوزه 
4 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی غفاری فرزند نعمت اله به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 96/2/10 لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 1/925/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له غالمرضا زینلی فرد 
فرزند حسن با وکالت جمشید شریفی به نشانی بوئین و میاندشت خ قدس ک دی پ 
4 و پرداخت نیم عشــر دولتی رای صادره غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:5704 شعبه 4 
 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )201 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/712 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 
پالک 359 فرعــی از 7949 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان که طبق پرونده 
ثبتی به نام  پریزاد رحیمی خیادانی فرزند رحیم در جریان ثبت اســت و رای شماره 
13960302027000541 مورخ 1396/1/19 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/21 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه خواهد داد.  م الف:26870 
 هادیــزاده رئیس ثبــت اســناد و امــالک منطقه شــرق اصفهــان)272 کلمه،

 3 کادر(

 کبوتر خانه های منطقه اژیه 
در شرق اصفهان

 تصویر فوق مربوط به شــهر اژیه واقع در شــرق اصفهان است.
  منطقه ای کــه روزگاری نه چنــدان دور با بهره منــدی از آب

 زایند رود و وجود تاالب گاوخونی از نظر کشاورزی رونقی خاص 
داشت.

عکس نوشت

اخبار

لنجان رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
لنجان گفت: زمانی بیماری های واگیردار 
یکی از مسائل دردناک اجتماع به شــمار می آمد، اما امروز 
رویکــرد بیماری ها از مســائل غیربهداشــتی به ســمت 
خودمراقبتی نظیر بیماری های دیابت و فشــارخون رفته 
است و مطالعات در کشورهای توســعه یافته حاکی از این 
است که متغیرهای ســامت حداقل ۵۰ الی ۶۰ درصد در 
ســامت مردم تاثیر گذار اســت ومابقی به عملکرد خود 

اشخاص بستگی دارد .
 علی وحدتی اظهارداشــت: بیماری های غیرواگیر از مهم 
ترین موانع توسعه کشورها هســتند و هزینه های سرسام 

آور ناشی از این بیماری ها، هر نظام بهداشتی و درمانی را با 
چالش های عدیده ای روبه رو می کند. نتایج بررســی های 
اپیدمیولوژیک نشان می دهد که چهار بیماری غیرواگیر مهم 
شــامل بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های 
مزمن تنفسی و دیابت، ساالنه مسئول ۲۸ میلیون مرگ در 

جهان هستند. 
وی تصریح کــرد: چهار بیماری قلبی عروقی، ســرطان ها، 
بیماری های مزمن تنفســی و دیابت، به ویژه بیماری قلبی 
عروقی، همراه با چهار عامل خطر رفتاری، شامل کم تحرکی، 
تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات، مهم ترین علت های 
مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر هستند، به همین 

دلیل ســازمان جهانی بهداشــت، کنترل این بیماری ها و 
عوامل خطر زمینه ســاز آنها را به عنوان هدف اصلی برای 
کاهش ۲۵ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر 

تا سال ۲۰۲۵ میادی تعیین کرده است.
وی ادامه داد: با خطرســنجی ســکته های قلبی و مغزی و 
مراقبت ادغام یافته بیماری های غیرواگیر، می توان منابع 
محدود مراقبت های اولیه بهداشتی را به سوی نیازمندترین 
بخش جمعیت که بیشترین ســود را از مداخات می برند، 

هدایت کرد.
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان یادآور شد: 
به ازای هر دو هزار و ۵۰۰ نفر یک مراقب سامت در لنجان 
نظر گرفته شده اســت که مراکز خدمات جامعه سامت و 
تیم های پزشکی مستقر مســئولیت رصد و مداخله در امور 

سامت این افراد را بر عهده دارند.
وی با بیــان اینکه به مــوازات افزایش شهرنشــینی و باال 
رفتن درآمد، شــاهد تحــوالت رفتارهای غذایــی مانند 
زیاده خــواری و ناتــرازی تغذیه ای در بخشــی از جمعیت 
کشور هســتیم، توضیح داد: نتیجه این اســت که در کنار 
کمبودها شــامل ســوء تغذیه انرژی پروتئیــن و کمبود 
 ریزمغذی هــا در برخی از مناطــق کم برخوردار کشــور،

 سوء تغذیه ناشی از رفاه نیز در کشــور به صورت روزافزون 
خودنمایی کند.وحدتی بر لزوم پیشگیری از عوارض منفی 
رفتارهای شهرنشینی فعلی تاکید و عنوان کرد: فعالیت بدنی 
در زندگی شهری امروزی در مقایســه با زندگی روستایی 
کاهش یافته و همین موضوع سبب افزایش چاقی در جامعه 
شده است.وی با اشاره به اینکه افراد زیادی در جامعه شهری 
تحرک بدنی ندارند، حداقل بین ۲۰ تــا ۳۰ دقیقه تحرک 
بدنی در روز را ضروری دانســت و گفت: قبا تصور می شد 
که افراد باید این مدت را به صــورت ممتد ورزش کنند، اما 
در حال حاضر اعتقاد بر این اســت که تحرک های پراکنده 
 در طول روز هم اگر در مجموع به نیم ســاعت برسد، مفید

 است.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان:

به ازای هر دو هزار و ۵۰۰ نفر، یک مراقب سالمت وجود دارد

کاشان رییس اداره منابع طبیعی کاشــان گفت: 
شرایط خشکسالی حاکم بر استان اصفهان 
دشت کاشان را در شرایط بحرانی قرار داده و امروز برای خروج 
از این بحران به ســه میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. مجید 
خداپرستان با اشاره به اینکه از دهه ۷۰ تاکنون بیش از ۲۳۰ 

بند تاخیری با مصالح ســنگ و مات، ۱۴ بند خاکی و شش 
پروژه پخش سیاب در شهرستان کاشان اجرایی شده است، 
اظهار داشت: این در حالی است که اجرای این پروژه ها تنها 
۱۸ درصد از روان آب های شهرســتان کاشان را ساماندهی 
می کند. وی  با بیان اینکه روان آب های شهرستان کاشان ۸۱ 

میلیون متر مکعب برآورد شــده است، افزود: در حال حاضر 
تنها ۱۵ میلیــون متر مکعب از این روان آب ها ســاماندهی 
می شود و باید توجه داشته باشیم که دشت کاشان در حال 
حاضر در بحران زیست محیطی به ســر می برد.رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان با بیان اینکه مطالعات مورد 
نیاز در بیش از  ۶۰ درصد حوضه  های آبخیز شهرستان کاشان 
انجام شده است، ابراز داشــت: اجرای پروژه های آبخیزداری 

کاشان نیازمند اعتبار سه میلیاردی است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان اعالم کرد:

اعتبار سه میلیاردی برای اجرای پروژه های آبخیزداری کاشان

رییس اداره حفاظت محیط زیست چادگان 
خبرداد:

جمع آوری تور 2500 متری 
ماهی گیری  متخلفان

مجتبی حاجتی، رییس اداره حفاظت  محیط زیست چادگان اظهار داشت:  چادگان
طی گشــت و کنترل و تورکشی از ســطح دریاچه 
زاینده رود چادگان با قایق موتوری ســازمانی توسط 
محیط بانان، بیش از ۲۵۰۰ متــر تور ماهی گیری از 
متخلفان صید غیرمجاز ماهی جمع آوری و به پاسگاه 

محیط بانی چادگان منتقل شد.

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اصفهان توضیح داد:

جزئیات ترکیدن ظرف اسید 
در آزمایشگاه دبیرستان مبارکه

پزشکی اصفهان پیرامون حادثه ظهر مبارکه مدیر مرکز حــوادث و فوریت های 
شنبه در یکی از دبیرســتان های شهرستان مبارکه 
اظهار داشــت: ســاعت ۱۳:۳۰ دقیقه روز شنبه طی 
تماس با مرکز اورژانس واحدهای امدادی به دبیرستان 
دخترانه ای در مبارکه که دچار حادثه شده بود، اعزام 

شدند.
وی افزود: ۲۰ نفــر از دانش آموزان این مدرســه در 
زمان انجــام آزمایش به دلیل ترکیــدن ظرف حاوی 
اسید دچار سانحه شــدند که به محض اطاع رسانی 
 ۳ دستگاه اورژانس امدادی به مدرسه مورد نظر اعزام 

شدند.
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان با 
اشاره به مجروحیت دانش آموزان گفت: خوشبختانه 
حادثه جدی نبوده و مشــکاتی را به همراه نداشته 
اســت و دانش آموزان بیشــتر به دلیل پرتاب شدن 
 تکه های شیشه اســید به صورتشــان دچار سانحه

 شدند.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای اعزامی به دبیرستان 
ابتدا با برطرف کردن مشــکل تنفسی دانش آموزان و 
انجام اقدامات اولیه آنها را برای انتقال به بیمارستان 

آماده و منتقل کردند.
راســتین در ارتباط بــا علت ترکیدن ظرف اســید 
تصریح کرد: از علت اینکه چرا ظرف آزمایشگاهی اسید 
ترکید اطاعی نداریم، اما خوشبختانه دانش آموزان 
 دچــار حادثه شــدیدی نشــدند و مشــکل خاصی

 نداشتند.

چهره ها

مدیرکل میراث فرهنگی استان در علویجه 
اظهارداشت:

 برگزاری جشنواره توت، فرصتی
 برای توسعه پایدارگردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
جشنواره گردشگری »توت« در منطقه علویجه علویجه

اصفهان، فرصتی برای دســتیابی به توســعه پایــدار از منظر 
گردشگری در این منطقه است.

فریدون الهیاری افزود: این جشــنواره گردشگری قرار است به 
صورت ساالنه در تقویم رویدادهای فرهنگی گردشگری استان 

ثبت  و هرساله در پایان فصل بهار در این شهر برگزار شود.
وی اظهار کرد: اداره کل با تمام توان از برگزاری این جشــنواره 
در راستای توسعه گردشگری پایدار از برگزاری ساالنه جشنواره 

مذکور حمایت می کند. 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان افزود: وجود مواهب 
طبیعی همچون زعفران، انگور و توت در این منطقه می طلبد که 
جشنواره توت در راستای توســعه گردشگری پایدار هر ساله در 

این شهر برگزار شود.
وی بــا اشــاره به وجــود میــراث ارزشــمند ملمــوس و غیر 
ملموس در ایــن منطقه گفــت: با توجــه به وجــود 9۰۰ اثر 
تاریخی و جاذبه گردشــگری در این منطقــه و همچنین بروز 
خشکســالی های ممتد فات مرکزی ایران، ضروری اســت تا 
توســعه گردشــگری با تکیه بر اندوخته های نیــاکان در قالب 
 میراث طبیعــی و تاریخــی در ایــن منطقه مــورد توجه قرار

 گیرد.
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مفاد آراء
8/700 برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه 
امروز چاپ اصفهان آگهی میشود و درصورتی که  زاینده رود و اصفهان  های 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی نسبت به بندالف(بمدت دو ماه ونسبت به بندب(بمدت یکماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
ارائه  اسناد و امالک شهرضا  اداره ثبت  به  را  نمایند وگواهی طرح دعوا  تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اباذری  – 93/11/18– محمدرضا  رای شماره 139360302008011300   -1
از پالک 412  از ششدانگ یک خانه  مفروزی  فرزند جعفر چهار دانگ مشاع 

فرعی از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 166/42 مترمربع.
رهنمائی  شکوفه   –94/03/27  –  139460302008002614 شماره  رای   -2
پالک  از  مفروزی  خانه   یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  علیرضا  فرزند 

894و893 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
هاشم  مهرداد   –94/03/27  –  139460302008002615 شماره  رای   -3
زاده فرزند منصور سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 

894و893 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
اسدی  بتول   –94/03/27  –  139460302008002616 شماره  رای   -4
فرزند رحمت اله یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  مفروزی از پالک 

894و893 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 253/75 مترمربع.
5- رای شماره 139460302008002618 – 94/03/27– مهرداد و مهدی و 
مرضیه و مهرانگیز و مریم همگی هاشم زاده و جواهر هاشمی اسفرجانی وراث 
مرحوم منصور هاشم زاده به قانون ارث یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه  مفروزی از پالک 894و893 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 

253/75 مترمربع.
دار  – 94/06/30– مهدی جریده  رای شماره 139460302008007153   -6
از پالک 986  از ششدانگ یکباب خانه مفروزی  فرزند رحیم سه دانگ مشاع 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 185/25 مترمربع.
فرزند  ماهر  مریم   –94/06/30  – شماره 139460302008007155  رای   -7
احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 986 فرعی از 

2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 185/25 مترمربع.
8- رای شماره 139560302008003361 – 95/05/25– فاطمه خیامی فرزند 
حجت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  دوطبقه مفروزی از پالک 

1008 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 187/90 مترمربع.
– 95/05/25– حسینعلی حیدری  رای شماره 139560302008003362   -9
فرزند جعفر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  دوطبقه مفروزی از پالک 

1008 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 187/90 مترمربع.
السادات  فروغ   –96/04/21  –  139660302008002084 شماره  رای   -10

طبائیان فرزند سید شریف سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 790 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 1/27 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.791 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه را می دهد.
ب( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 791 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 26/37 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.790 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه را می دهد.
– 96/04/21– فروزنده طبائیان  11- رای شماره 139660302008002085 

شهرضا فرزند سید شریف سه دانگ مشاع از ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 790 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 1/27 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.791 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه را می دهد.
ب( قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 791 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 
به مساحت 26/37 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.790 جمعا تشکیل 

یک باب مغازه را می دهد.
12- رای شماره 139660302008002875 – 96/05/28– سید محمد شریفی 
فرزند ولی اله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 113 و 12494 )که به 
به مساحت  آباد  از 2 اصلی فضل  ( فرعی  تبدیل شده  شماره 13508و13507 

138/63 مترمربع.
رحمتی  منصور   –96/06/02  –  139660302008002992 شماره  رای   -13
فرزند شکراله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 940 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 141/52 مترمربع.
14- رای شماره 139660302008002993 – 96/06/02– زهره نقوی فرزند 
حسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 940 فرعی 

از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 141/52 مترمربع.
جعفری  صدیقه   –96/06/19  –  139660302008003224 شماره  رای   -15
فرزند مهدی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 173 فرعی از 32 اصلی 

دست قمشه به مساحت 69/29 مترمربع.
جواد  محمد   –96/06/30  –  139660302008003392 شماره  رای   -16

براهیمی فرزند اسداله ششدانگ : 
الف( قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 7323 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت 67/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.1100 

جمعا تشکیل باب خانه سه طبقه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه سه طبقه مفروزی از پالک 1100 فرعی از 2 اصلی 
فضل آباد به مساحت 28/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 2.7323 

جمعا تشکیل یک باب خانه سه طبقه را داده است.
حسین  محمد   –96/06/30  –  139660302008003415 شماره  رای   -17
همت فرزند اسداله ششدانگ قسمتی از یکباب خانه مفروزی از پالک 1660)که 
به شماره 13364 تبدیل شده( و 8163 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

67/22 مترمربع.
18- رای شماره 139660302008003551 – 96/07/05– ناهید رکنی فرزند 
غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی آن  مفروزی از پالک 47/1 )که به شماره 227 تبدیل شده(

اصلی رکن آباد به مساحت ششدانگ 126000 مترمربع.
19- رای شماره 139660302008003552 – 96/07/05– نگار رکنی فرزند 

غالمحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی آن  مفروزی از پالک 47/1 )که به شماره 227 تبدیل شده(

اصلی رکن آباد به مساحت ششدانگ 126000 مترمربع.
خانی  حسنعلی   –96/07/10  –  139660302008003604 شماره  رای   -20
سوالری فرزند قاسمعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با مغازه موجود در 
آن مفروزی از پالک 182 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 212/04 
مترمربع در ازاء انتقال عادی تمامت دویست و سه – ششصد و چهلم سهم از 
یک سهم از 5 سهم ششدانگ پالک 32.182 انتقال عادی از طرف حمزه علی 

خانی سوالری.
حسن  محمد   –96/07/11  –  139660302008003630 شماره  رای   -21
یکباب خانه  مفروزی  از ششدانگ  اکبر سه دانگ مشاع  فرزند علی  جانقربان 
از پالک 1281/1 )که به شماره 5303 تبدیل شده( فرعی از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 164 مترمربع.
حاجی  حلیمه   –96/07/11  –  139660302008003631 شماره  رای   -22
مفروزی  خانه   یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  فرزند حیدرعلی سه  رحیمیان 
از پالک 1281/1 )که به شماره 5303 تبدیل شده( فرعی از 3 اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 164 مترمربع.
علی  حمزه   –96/07/12  –  139660302008003636 شماره  رای   -23
از پالک 157  مفروزی  خانه  یکباب  زلفعلی ششدانگ  فرزند  جانبازلو  محمدی 
دو  و  پنجاه  و  دویست  ازاء  در  مترمربع   252/36 مساحت  به  محمودیه  اصلی 
– یکهزارم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 157 اصلی انتقال عادی مع 

الواسطه از طرف فریدون آقایی.
24- رای شماره 139660302008003676 – 96/07/15– آیت اله محمودی 
از 2  از پالک 1761 فرعی  فرزند عزیز محمد ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
اصلی فضل آباد به مساحت 146/70 مترمربع در ازاء تمامت یکصد و چهل و 
انتقال عادی  از 6 سهم ششدانگ  بیست و هشت هزارم سهم مشاع   – شش 

بالسویه از طرف سید اسداله صالح و سید داود صالح.
آقاسی  عباس   –96/07/16  –  139660302008003703 شماره  رای   -25

فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 
مساحت ششدانگ 12/43 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 33.4 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را می دهد.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 
مساحت 140/32 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 33.3 جمعا تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء 98/5 سهم مشاع از 1710 سهم ششدانگ 
پالک 33.4 که میزان 48/5 سهم مشاع آن انتقال عادی بالسویه از طرف آقای 

حسین ثابت و خانم اکرم فاتحی پیکانی می باشد.
حسین  محمد   –96/07/16  –  139660302008003704 شماره  رای   -26

آقاسی فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 
مساحت ششدانگ 12/43 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 33.4 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را می دهد.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 4 فرعی از 33 اصلی مهرقویه به 
مساحت 140/32 متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 33.3 جمعا تشکیل 
یک باب خانه را داده است در ازاء 98/5 سهم مشاع از 1710 سهم ششدانگ 
پالک 33.4 که میزان 48/5 سهم مشاع آن انتقال عادی بالسویه از طرف آقای 

حسین ثابت و خانم اکرم فاتحی پیکانی می باشد.
27- رای شماره 139660302008003714 – 96/07/16– سید مسلم قریشی 
فرزند سید باباجان ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 556 فرعی از 100 
اصلی فیض آباد به مساحت 160/35 مترمربع در ازاءتمامت 1/247 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ انتقال عادی از طرف حسام مدنی که می بایست از مالکیت 
ورثه وی به قانون ارث به ترتیب احمدرضا مدنی نسبت به یکهزار و دویست و 
چهل و هفت-سه هزار و پانصدم حبه مشاع و سید مسعود رضا نسبت به یکهزار 
و دویست و چهل و هفت-سه هزار و پانصدم حبه مشاع و صدیقه بیگم مدنی 
نسبت به یکهزار و دویست و چهل و هفت-هفت هزارم حبه مشاع و پریچهر 
مدنی نسبت به یکهزار و دویست و چهل و هفت-هفت هزارم حبه مشاع و فروغ 
السادات مدنی نسبت به یکهزار و دویست و چهل و هفت-هفت هزارم  حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ کسر گردد.
– 96/07/16– مژگان خدادادی  28- رای شماره 139660302008003715 
فرزند محمد ششدانگ یکباب مغازه مفروزی از پالک 884 فرعی از 3 اصلی 

موغان به مساحت 25/30 مترمربع.
29- رای شماره 139660302008003716 – 96/07/16– پروین آزادی فرزند 
علی رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 54 فرعی 
از 32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 299/70 مترمربع در ازاء 140/25 
سهم مشاع از 1015.30 سهم ششدانگ پالک 32.54  که تمامت نصف مشاع 
آن مالکیت متقاضیه و مابقی انتقال عادی بالسویه از طرف مهین دخت و فخری 

خانم میربد موروثی از میرزاآقا میربد می باشد.
30- رای شماره 139660302008003717 – 96/07/16– سید محسن قرشی 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم  و  چهار  عبدالرسول  سید  فرزند  شهرضا 
خانه  نیمه تمام مفروزی از پالک 864 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 152/30 مترمربع.
31- رای شماره 139660302008003718 – 96/07/16– زهره ملجائی فرزند 
عبدالکریم یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  نیمه تمام مفروزی از 
پالک 864 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 152/30 مترمربع.

اله  ولی  سید   –96/07/16  –  139660302008003720 شماره  رای   -32
کسائی فرزند علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
54 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 299/70 مترمربع در 
ازاء 140/25 سهم مشاع از 1015.30 سهم ششدانگ پالک 32.54 انتقال عادی 
بیواسطه بالسویه از طرف مهین دخت و فخری خانم میربد موروثی از میرزاآقا 

میربد..
33- رای شماره 139660302008003721 – 96/07/17– جعفر فرزام فرزند 
فضل اله ششدانگ یکباب نهال فروشی مفروزی از پالک 151  اصلی ناصر آباد 

به مساحت 1332/05 مترمربع.
34- رای شماره 139660302008003727 – 96/07/17– مرتضی شمسبگی 
فرزند یداله ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی از پالک 761 

فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت 50/88 مترمربع.
اباذری  منصور   –96/07/17  –  139660302008003731 شماره  رای   -35
فرزند یداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 37 فرعی 

از 32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 100/26 مترمربع.
حیدری  فرشته   –96/07/17  –  139660302008003733 شماره  رای   -36

مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  حمیدرضا  فرزند  شهرضا 
 100/26 مساحت ششدانگ  به  قمشه  دست  اصلی   32 از  فرعی   37 پالک  از 

مترمربع.
37- رای شماره 139660302008003734 – 96/07/17– ذبیح اله اسحاقی 
از  مفروزی  دوطبقه   خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  کریم  فرزند 

پالک 213 فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 263/45 مترمربع.
38- رای شماره 139660302008003735 – 96/07/17– شریفه اخوان فرزند 
عبدالحمید دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه  مفروزی از پالک 

213 فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 263/45 مترمربع.
حسن  محمد   –96/07/19  –  139660302008003759 شماره  رای   -39
پژوهنده فرزند علی اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 1715 فرعی از 

2 اصلی فضل آباد به مساحت 123/60 مترمربع.
موالئی  طاهره   –96/07/19  –  139660302008003762 شماره  رای   -40
فرزند اسداله ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 317 فرعی از 32 اصلی 

دست قمشه به مساحت 207 مترمربع.
السادات  مریم   –96/07/23  –  139660302008003859 شماره  رای   -41
فلسفی فرزند سید علی اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 958 فرعی 

از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 197/43 مترمربع.
42- رای شماره 139660302008003862 – 96/07/24– صغری آقائی فرزند 
حسن ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 2975 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 76/35 مترمربع.
43- رای شماره 139660302008003869 – 96/07/24– محمدرضا دشتی 
مغازه  و  انبار  باب  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  اله سه  فرزند رحمت  شهرضا 
متصله  مفروزی از پالک 517 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 

252/23 مترمربع.
اکبر دشتی  44- رای شماره 139660302008003871 – 96/07/24– علی 
مغازه  و  انبار  باب  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  اله سه  فرزند رحمت  شهرضا 
متصله  مفروزی از پالک 517 فرعی از 3 اصلی موغان به مساحت ششدانگ 

252/23 مترمربع.
پارسائی  سعید   –96/07/25  –  139660302008003877 شماره  رای   -45
اصلی  از 2  فرعی  از پالک 951  مفروزی  یکباب خانه  فرزند محمد ششدانگ 

فضل آباد به مساحت 170 مترمربع.
ثابت  عصمت   –96/07/25  –  139660302008003881 شماره  رای   -46
فرزند عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 1333 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 334 مترمربع.

47- رای شماره 139660302008003883 – 96/07/25– هدایت اله سلیمانی 
پور فرزند سهراب سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 1333 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 334 مترمربع.

آقاسی  حجت   –96/07/25  –  139660302008003899 شماره  رای   -48
شهرضا فرزند بهمن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 
277 فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 155/37 مترمربع در ازاء 
یک قفیز مشاع از 40 قفیز ششدانگ پالک 50.277 انتقال عادی بیواسطه از 

طرف محمد جانقربان.
49- رای شماره 139660302008003900 – 96/07/25– سمیرا منوچهری 
فرزند علیرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 277 
فرعی از 50 اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 155/37 مترمربع در ازاء یک 
از  الواسطه  مع  عادی  انتقال  پالک 50.277  قفیز ششدانگ   40 از  مشاع  قفیز 

طرف محمد جانقربان.
جعفری  مریم   –96/07/26  –  139660302008003904 شماره  رای   -50
فرعی   497 پالک  از  مفروزی  تمام  نیمه  خانه  یکباب  ششدانگ  محمد  فرزند 
از 100 اصلی فیض آباد به مساحت 175/3 مترمربع در ازاء 176 سهم مشاع از 
14520 سهم ششدانگ پالک 100.497 انتقال عادی از طرف محمود فرهمند.

51- رای شماره 139660302008003910 – 96/07/26– نصرت آغا قنادی 
از 1  از پالک 3689 فرعی  یکباب خانه مفروزی  فرزند محمد علی ششدانگ 

اصلی ابنیه به مساحت 203/70 مترمربع.
52- رای شماره 139660302008003931 – 96/07/26– علی اکبر محمدی 
فرزند ابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزی از پالک 

13 فرعی از 171 اصلی مهدیه به مساحت ششدانگ 173/90 مترمربع.
فرهادی  شهین   –96/07/26  –  139660302008003935 شماره  رای   -53
از  مفروزی  دوطبقه  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عطاءاله  فرزند 

پالک 13 فرعی از 171 اصلی مهدیه به مساحت ششدانگ 173/90 مترمربع.
54- رای شماره 139660302008003980 – 96/07/29– سعید فرخپور فرزند 
 3403 پالک  از  مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  عباسعلی 

فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 154/95 مترمربع.
السادات  مریم   –96/07/29  –  139660302008003981 شماره  رای   -55
فلسفی فرزند سید علی اکبر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
 154/95 ششدانگ  مساحت  به  آباد  فضل  اصلی   2 از  فرعی   3403 پالک   از 

مترمربع.
56- رای شماره 139660302008003999 – 96/07/29– اصغر اسلمی فرزند 
قربانعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 736 فرعی 

از 33 اصلی مهرقویه به مساحت ششدانگ 160/87 مترمربع.
رضائی  نسرین   –96/07/29  –  139660302008004000 شماره  رای   -57
شهرضائی فرزند رحمت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی 
 160/87 ششدانگ  مساحت  به  مهرقویه  اصلی   33 از  فرعی   736 پالک   از 

مترمربع.
58- رای شماره 139660302008004022 – 96/07/30– شهناز بیات فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 964 فرعی از 2 اصلی فضل آباد 

به مساحت 164/60 مترمربع.
عبدالرسول   –96/07/30  –  139660302008004031 شماره  رای   -59

موالئیان فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 824 فرعی که به شماره 14165 
تبدیل شده و 10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 57.82 
متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 825 فرعی که به شماره 13542 تبدیل 
شده و 10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 825 فرعی که به شماره 13542 
تبدیل شده و 10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 62 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 824 فرعی که به شماره 14165 تبدیل 
شده و 10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.

اسمعیلی  خسرو   –96/07/30  –  139660302008004032 شماره  رای   -60
شاهزاده علی اکبری فرزند آقابابا سه دانگ مشاع از ششدانگ:

الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 824 فرعی که به شماره 14165 
تبدیل شده و 10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 57.82 
متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 825 فرعی که به شماره 13542 تبدیل 
شده و 10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 825 فرعی که به شماره 13542 
تبدیل شده و 10152و10232 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت 62 متر 
مربع که به انضمام قسمتی از پالک 824 فرعی که به شماره 14165 تبدیل 
شده و 10234و10235 فرعی از 2 اصلی فضل آباد جمعا تشکیل یک باب خانه 

را داده است.
قیصری  آفتاب   –96/08/07  –  139660302008004184 شماره  رای   -61
فرزند ارجعلی ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 157 اصلی محمودیه به 

مساحت 262/80 مترمربع.
کاویانپور  فاطمه   –96/08/09 – رای شماره 139660302008004229   -62
فرزند پرویز دو دانگ مشاع از ششدانگ یک خانه  مفروزی از پالک 412 فرعی 

از 21 اصلی رشکنه به مساحت ششدانگ 166/42 مترمربع.
بندب(

فرزند  گرامی  الهه   –96/3/30  –  139660302008001666 شماره  رای   -1
رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان فوقانی آن مفروزی 
از پالک 9230 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 55/92 متر 
مربع که در آگهی اولیه شماره رای اشتباها قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی 

می شود .
2- رای شماره 139560302008005904 – 95/10/12– رقیه مرادی سوالری 
فرزند ابوالقاسم دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 460 
فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 140/81 متر مربع که در آگهی 

اولیه تاریخ رای اشتباها قید گردیده بود و اینک تجدید آگهی می شود .
شمسی  محمد   –95/10/12  –  139560302008005906 شماره  رای   -3
مفروزی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  یار  علی  فرزند  سوالری 
از پالک 460 فرعی از 2 اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 140/81 متر 
اینک تجدید  و  بود  قید گردیده  اشتباها  نام خانوادگی  اولیه  مربع که در آگهی 

آگهی می شود .
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/08/29                                                                                                     
تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/09/14                                                                        

م الف: 723 سیداسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

المثنی پالک ثبتی 1641 فرعی از 193- اصلی بخش 11
آقای  اینکه  به  نظر   1396/8/23-1396/04/437208 صادره:  شماره    8/708
احمد حق الهی طرقی فرزند میرزا با ارائه یک برگ استشهادیه به شماره 63788 
اسناد  دفترخانه  تایید  به  آن  شهود  امضا  که   1396/05/16 مورخ   63790 الی 
رسمی شماره 7 نطنز رسیده مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر محصور معروف سه رجلی واقع در بخش باغستان 
پالک 1641 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق جز  بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز که ذیل ثبت 2826 صفحه 135 دفتر20 و به شماره چاپی 011819 
سری الف/ 16 سال 89  به نام آقای احمد حق الهی طرقی فرزند میرزا  صادر و 
تسلیم گردیده است و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر اسباب 
کشی مفقود گردیده و درخواست سند  مالکیت المثنی نموده است  لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
این آگهی ظرف مدت ده روز  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود می  سند مالکیت 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
ارائه  به  مالکیت  و اصل سند  تا مراتب صورتمجلس  نماید  اخذ  و رسید  تسلیم 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.  م الف: 450 عباسعلی عمرانی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز )248 کلمه، 3 کادر(
احضار

8/709  خواهان: مهیار عابد نظری فرزند محمد، خوانده: شاهین بذلی خردکندی، 
خواسته: مطالبه مبلغ چهل و دو میلیون و ششصد و نود و چهار هزار و چهارصد 
دادخواست  تقدیم  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال 
لغایت اجرای حکم، کالسه پرونده: 380/96 ش 1، وقت رسیدگی: 96/10/20 
ساعت 4 بعد از ظهر، محل حضور: شعبه اول شورای حل اختالف نطنز واقع 
در خ دولت مجتمع شورای حل اختالف نطنز، خواهان آقای مهیار عابد نظری 
خواسته  به  خردکندی  بذلی  شاهین  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  محمد  فرزند 
مطالبه وجه مطرح که به کالسه 380/96 ثبت شعبه اول شورای حل اختالف 
نطنز گردیده و چون خوانده مجهول المکان می باشد و از طرفی وقت رسیدگی 
به  مراتب  لذا  است  شده  تعیین  ظهر  از  بعد  چهار  ساعت   96/10/20 تاریخ  به 
وسیله یک نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ می گردد خوانده می تواند 
در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثانی دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ تلقی و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه 
خواهد نمود. م الف: 449 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نطنز )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9610100367800251 ابالغنامه:  شماره   8/99
وقت  ابالغ  آگهی    960062 شعبه:  بایگانی  شماره   9609980367800056
خواهان  نعمان،  نعمان-عباس  خانم  ربابه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( دادخواستی به طرفیت  خوانده ربابه خانم 
نعمان- عباس نعمان به خواسته ضبط پالک ثبتی 169 فرعی از 1 اصلی واقع 
پرونده  به شماره  ارجاع و  این شعبه  به  ثبتی اصفهان مطرح که  در بخش 14 
اصفهان  اساسی  قانون   49 اصل  ویژه  دادگاه   9609980367800056 کالسه 
ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ  1396/11/04 ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان   (
اصفهان طبقه اول اتاق شماره 146( مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
اساسی  قانون   49 اصل  ویژه  دادگاه  م الف:23948  گردد.  حاضر  دادگاه  در 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(
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ابالغ وقت رسیدگی
8/699 در خصوص پرونده کالسه 960589 خواهان ســعید توانایی دادخواستی به 
طرفیت شایان نورمحمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/10/3  
ساعت 16/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26382 شعبه 25 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/697 شماره صادره:1396/04/436539-1396/8/22  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششــدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی پالک شــماره 656 و 655 فرعی از 
37  اصلی واقع در کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام  آقای رحیم مبینی فرزند احمد و غیره در جریان اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/09/26  
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:445 عباسعلی عمرانی  رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز)149 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/687 شــماره: 96/921532042-96/8/23 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه پالک 3609 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام محمود اخالقی فرزند علی در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
13960302027002657 مورخ 1396/03/08 از طرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/9/22 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 
به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامــه خواهد داد.  م الف:26660 

هادیزاده رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  9609973633501189 شــماره  دادنامــه:  8 شــماره  /702
9509983633501247 شماره بایگانی شــعبه: 951279خواهان: آقای سعید حاج 

حیدری فرزند علی اصغر با وکالت آقای عبداله حاجی هاشــمی ورنوسفادرانی فرزند 
حسن به نشانی خمینی شهر میدان قدس بلوار آزادگان جنب بیمه تامین اجتماعی، 
خواندگان: 1- آقای یونس زارعی فرزند حسنعلی 2- آ قای امین شورابی همگی به 
نشانی کرمانشاه میدان لب آب دفتر معادن و کارخانجات شورابی، خواسته: مطالبه وجه 
چک، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی ر اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خواهان آقای عبداله 
حاج هاشمی وکیل مدافع سعید  حاج حیدری فرزند علی اصغر به طرفیت خوانده آقای 
یونس زارعی فرزند حسن علی و آقای امین شــورابی به صورت تضامنی به خواسته 
مطالبه مبلغ 740/000/000 ریال وجه 4 فقره چک بانکی به شماره های 556211 
مورخ 95/7/1 و 556212 مورخ 95/8/15 و 556213 مورخ 95/10/15 و 556214 
مورخ 95/6/15 عهده بانک صادرات به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
دادگاه از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از 
اشتغال ذمه خواندگان می باشد و اینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه 
ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چــک مصوب 1355 با اصالحات و 
الحاقات بعدی و مواد 519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
740/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ صدور 
چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواســته و پرداخت هزینه های دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 
حسب مواد 305 و 330 الی 336 قانون آئین دادرسی مدنی حسب مواد 305 و 330 
الی 336 قانون آئین دادرسی مدنی می باشــد.   م الف:5702 شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر )356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/704 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 1141/96 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 4/15 بعداز ظهر 
روز یکشنبه مورخه 1396/11/8، مشــخصات خواهان: نصرا... کریمی فرزند کریم 
به نشــانی خمینی شــهر میدان امام کاروانسرا، مشــخصات خوانده:پرویز شیرانی 
فرزند صفر،  خواســته و بهای آن:  مطالبه به مبلغ 169/400/000 به انضمام مطلق 
خسارات اعم از هزینه دادرسی و خســارت تادیه، دالیل خواهان: فتوکپی و مصدق 
چک، فتوکپی مصدق گواهینامه و عدم پرداخت وجه چک، نســخه ثانی دادخواست 
پیوست است. گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ 
دادخواست و وقت رســیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی نموده اســت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات 
یک نوبت آگهی می گــردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه ثانی 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
م الف: 5701 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره درخواســت: 9610463633800016 شــماره پرونــده:  /705
9509983634700307 شماره بایگانی شــعبه: 961171 نظر به اینکه در پرونده 

کالسه 961171 آقای یوســف احمدی خوزانی فرزند ناصر متهم می باشد به ایراد 
ضرب و جرح عمدی با سالح سرد موضوع شکایت آ قای علی صالحی خوزانی لذا وقت 
رسیدگی پرونده برای روز سه شنبه مورخ 96/10/19 ساعت 11/30 تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده 
ابالغ می نماید که در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در 
صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر فوق وقت رســیدگی ابالغ شده محسوب و 
دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 5707 شعبه اول دادگاه 

کیفری دو شهر خمینی شهر)101 جزایی سابق( )123 کلمه، 2 کادر(
دادنامه

 8/707 در رابطه با دعوی آقای رضا شبان قمصری با وکالت خانمها فاطمه بوجاریان و 
زهره کفاشی راوندی به طرفیت آقای محمد فردوسی خاکی به خواسته )) 1 - مطالبه 
وجه چهار فقره چک جمعا به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال با شماره های 673076 
مــورخ 95/04/26 ، 673088 مــورخ 95/04/10 ، 754826 مــورخ 95/06/03 ، 
754827  مورخ 95/06/23 . 2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه (( با عنایت 
به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چکهای مزبور و گواهینامه عدم 
امکان پرداخت ، تنظیمی از ســوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف 
تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
پیش گفته و با اســتظهار از اصل استصحاب )در مورد اشــتغال ذمه خوانده( و اینکه 
دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه ، اقامه و یا تحصیل نشده است ، بنابراین دعوی 
خواهان را وارد تشخیص داده وبه اســتناد مواد 198-502-519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی ، ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 
و به پرداخت حق الوکاله وکال ، مطابق تعرفه قانونی و به پرداخت مبلغ هفده میلیون 
و سیصد وبیست و پنج هزار ریال بابت سایر خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و 
تمبر های الصاقی  ونیز خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی از تاریخ سررســید چکها تا زمان پرداخت آنها در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه 
و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد . م الف: 5/2/96/528  امیرحسین رزاقی رئیس شعبه 

دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل)296 کلمه، 3 کادر( 
اجراییه

پرونــده:  9610420351400300  شــماره  ییــه: اجرا 8 شــماره  /422
9609980351400771 شماره بایگانی شعبه:960891 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه غیابی  مربوطه محکوم علیهم 1- هادی 
ایزدی به نشــانی اصفهان میدان انقالب ساختمان 18 موسســه کیان سرا اندیشه 
2- اصغر وفایی به نشانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ 63/333/331 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه بر اســاس قرارداد فی مابین از تاریخ 
سررسید 86/11/27 لغایت وصول حق الوکاله وکیل طبق تعرفه )مرحله بدوی( و مبلغ 
1/218/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/266/666 ریال بابت هزینه واخواست 
در حق محکوم له بانک صادرات و پرداخت مبلغ پنــج درصد محکوم به بعنوان نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 

اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 23922 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)423 کلمه، 5 کادر( 
حصر وراثت

8/588  خانم زهرا مرحجی دارای  شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه  
2401/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ناصر مرحجی به شناسنامه 1190 در تاریخ 96/7/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  2 پسر و 3 دختر و یک 
همسر: 1- محمد محمدیان مهد به ش.ش 11118 نسبت با متوفی فرزند 2- سعید 
مرحجی به ش.ش 931 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا مرحجی به ش.ش 675 نسبت 
با متوفی فرزند 4- مریم مرحجی به ش.ش 70 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه 
مرحجی به ش.ش 149 نسبت با متوفی فرزند 6- شریفه نژاد باقری به ش.ش 735 
نسبت با متوفی همســر 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 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 25807 شعبه 10 شورای حل اختالف استان اصفهان 

)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغنامــه: 9610106805101547 شــماره پرونــده:  /711
9609986805100953 شماره بایگانی شعبه: 960953   خواهان خانم فریبا صادقی 
علویجه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن صفری به خواسته مطالبه مطرح 
که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986805100953 شعبه 
51 شــورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شــماره 3( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/10/04 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه) اصفهان- کنار گذر اتوبان شهید خرازی- حد 
فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع شماره سه شورای حل اختالف( مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 26351 شعبه 51 شورای 

حل اختالف اصفهان ) مجتمع شماره سه( )158 کلمه، 2 کادر( 

گزارش مهرعلیزاده از کمک های 
اصفهان به مناطق زلزله زده

در دیدار استاندار اصفهان با معاون سیاسی وزارت کشور، گزارشی از 
روند امدادرسانی استان اصفهان به مردم زلزله زده غرب کشور ارائه 
شــد.در این دیدار که در محل دفتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت 
کشور برگزار شد، استاندار اصفهان گزارشی از پشتیبانی های انجام 
شده و کمک های ارسالی از استان اصفهان به مناطق زلزله زده را از 
اولین ساعت های وقوع بحران، ارائه و آمادگی مردم استان اصفهان را 
برای ادامه ارسال کمک و تامین نیاز زلزله زدگان اعالم کرد. جبارزاده 
نیز با تشکر از مردم و مسئوالن استان اصفهان بابت کمک به مردم 
زلزله زده غرب کشور، اظهار امیدواری کرد که کمک های مردمی، با 

سازماندهی موثرتر در اختیار مردم زلزله زده قرار گیرد.

ساخت بخش دیالیز دو بیمارستان 
کرمانشاه توسط خیرین اصفهانی

مدیر انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت اباالفضل)ع( با بیان 
اینکه شناسایی و بازسازی مناطق زلزله زده و روستاها بر عهده بنیاد 
مسکن است، گفت: با توجه به اینکه دو بیمارستان این منطقه تخریب 
شده است، ساخت و ســاز بخش دیالیز این دو بیمارستان را خیریه 

حضرت اباالفضل)ع( اصفهان انجام خواهد داد. 
احمد دردشتی درباره مساعدت خیران در کمک رسانی به مناطق 
زلزله زده غرب کشور اظهار کرد: به منظور کمک رسانی به مناطق 
زلزله زده غرب کشــور، همه خیریه ها  در اســتان اصفهان در حال 
فعالیت هستند و اقالم و کمک های جمع آوری شده طبق برنامه به 

این مناطق ارسال می شود. 
دردشتی تاکید کرد: البته بسیاری  از خیریه ها کمک ها را به مرکز 
جمعیت هالل احمراصفهان یا به نمایندگان خود در مناطق زلزله زده 

ارسال می کنند. 
مدیر انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت اباالفضل)ع( گفت: 
اکنون خیریه حضرت اباالفضل)ع( نیز  یــک هیئت چهار نفره را به 
منطقه فرستاده که دراطراف روســتاها نیازهای منطقه و مردم را 
بررسی می کنند و بر مبنای نیازهای اعالم شده آنها، خیریه کمک ها 

را به منطقه غرب کشور ارسال می کند.

متوفیان حوادث ترافیکی در 
اصفهان ۵.۴ درصد کاهش یافت

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان با بیان اینکه ۱۵۲ نفر از جان باختگان 
ترافیکی استان در هفت ماهه امسال زن و ۵۰۹ نفر مرد بودند، گفت: 

این آمار در مقایسه با سال قبل ۵.۴ درصد کاهش داشته است.
علی سلیمانی پور با اشاره به آمار هفت ماهه مراجعات ناشی از حوادث 
ترافیکی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: در این 
بازه زمانی جسد ۶۶۱ نفر از جان باختگان حوادث ترافیکی برای معاینه 
به پزشکی  قانونی ارجاع شده اســت. وی با اشاره به اینکه بیشترین 
تلفات جانی ناشــی از حوادث ترافیکی، در جاده های برون شهری 
گزارش شده است، اضافه کرد: از مجموع فوتی های حوادث ترافیکی 

۳۸۵ نفر در جاده های برون استانی جان خود را از دست داده اند.

درشهر

 برگزاری یادواره شهدای 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

مراسم یادواره شــهدای گرانقدر شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با حضور فرمانده سابق نیروي دریایي 
ارتش جمهوري اسالمي ایران و مسئولین کشوري 
و اســتاني، مدیران، کارکنان و خانــواده معظم 

شهداي این شرکت برگزار شد.
در این مراسم فرمانده سابق نیروی دریایي  و مشاور 
فرمانده ارتش جمهوري اســالمي ایــران، با بیان 
اینکه استان و شهر اصفهان محل استقرار مجاهدان 
و شهر علما، دانشمندان و فرهیختگان است،  گفت: 
خاک اصفهان تربــت پاک شهداســت. اصفهان 
خاستگاه تربیتي شهداي دوران دفاع مقدس است.

امیر دریادار ســجاد کوچکی بادالنــي، نمایي از 
شهداي نفت را به تصویر کشــید و افزود: در زمان 
جنگ، شــهداي نفت جان بر کف در جهت تولید 
سوخت موردنیاز کشــور و حتي صادرات، فعالیت 

مي کردند.
 

آموزش و آشنایي 
محیطبانان با سالح سازماني 
دوره آموزشي آشنایي با سالح ســازماني و نحوه 
کاربرد آن بــراي محیــط بانان تازه اســتخدام 
 شــده حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 

برگزار شد. 
در ادامــه اردوي آموزشــي دو روزه محیط بانان 
حفاظت محیط زیســت اســتان،  دوره آموزشي 
آشنایي با سالح ســازماني براي محیط بانان تازه 
استخدام شــده این دســتگاه، با حضور جمعي از 
مسئولین مرتبط و نظارت اداره آموزش این اداره 
کل در محل میدان تیر انــدازي ارتش جمهوري 
اســالمي ایران در مجاورت پارک ملي و پناهگاه 

حیات وحش قمیشلو برگزار شد.
در این برنامــه، فراگیران پــس از آموزش بخش 
تئوري، با فنون تیر اندازي به صورت عملي آشــنا 
شدند و این دوره آموزشي یک روزه پس از برگزاري 

آزمون تئوري و عملي پایان پذیرفت. 
الزم به ذکر اســت گذراندن این دوره آموزشــي 
به عنــوان یــک دوره مصوب و اخــذ گواهي نامه 
 مربوطه جهت حمل ســالح بــراي محیط بانان 

الزامي است.

بالیای طبیعی جزئی از این سرزمین است و بدون شک 
مسئوالن هم از این موضوع آگاهند؛ اما در هر حادثه ای خبر 
ویرانی مدارس و مکان های آموزشی، دردی است افزون بر 
دردهای دیگر؛ زیرا تجربه ثابت کرده است که بازسازی این 
مکان ها زمان طوالنی همراه با بودجه ای را می طلبد که 
گویا در توان متولیان امر نیست و دانش آموزان و معلمان 
مجبورند در بدترین شرایط به اساسی ترین حق خود یعنی 

آموزش بپردازند!
مدارس بم شاهدی بر این مدعا هستند که هنوز با گذشت 
سال ها دانش آموزان در کانکس و مدارس فرسوده به 
تحصیل مشغول اند. بیگی، مدیر کل آموزش وپرورش استان 
کرمان، شهریور ماه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان آماری ارائه داده و گفته بود: »باوجود ساخت و ساز 
زیاد در بم، هنوز ۱۶ مدرسه کانکسی و ۱۸ مدرسه فرسوده 

و غیر مقاوم وجود دارد که در این ۱۶مدرسه کانکسی 
تحصیل به  مشغول  امسال  مهرماه  آموز  دانش   ۹۰۰ 

 می شوند.«
حاال هم در کرمانشاه زلزله آمده؛ زلزله ای که به کوچک و 
بزرگ رحم نکرده و تعدادی از دانش آموزان و معلمان این 

استان را کشته و زخمی کرده است.
 وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری اخیر خود اعالم 
کرد که ۲۳ دانش آموز و دو معلم در زلزله اخیر استان 

کرمانشاه فوت کردند. 
این آمار در حالی است که در ابتدای نشست تعداد بسیار 
کمتری اعالم شده بود و احتمال افزایش تعداد کشته 
شدگان نیز زیاد است. بطحایی در ادامه گفته بود: »اگر این 
زلزله طی روز رخ می داد تعداد بیشتری از دانش آموزان 

کشته می شدند.«

یعنی روز می توانست فاجعه ای باشد که شاید تمام 
دانش آموزان مدارس تخریب شده از بین بروند و دیگر 
نباشند تا ظهر که به خانه برمی گردند خسته از هیاهوی 

مدرسه استراحتی کرده و منتظر فردای دوباره باشند!
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل نوسازی 
مدارس استان کرمانشاه، از اعزام ۱۱ تیم ارزیاب برای 
 بررسی وضعیت تخریب مدارس در پی زلزله اخیر خبر

داد.
 نظری اعالم کرد که گروه های مهندسی نوسازی مدارس 
استان به مناطق زلزله زده اعزام شده اند و ستاد هماهنگی 
و جمع بندی گزارش ها در اداره کل کرمانشاه تشکیل شده 

است.
همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از 
تخریب بیش از ۵۰ درصد مدارس سرپل ذهاب خبر داده و 
گفته است:»این مدارس دیگر قابل استفاده نیستند و امکان 

حضور دانش آموزان در آنها وجود ندارد.«
به دنبال این اظهارات، چند سوال مطرح می شود که آیا 
مسئوالن امر پیش از این از فرسودگی این مدارس اطالعی 
نداشته اند؟ و چرا با وجود این همه حادثه در مدارس فرسوده 
که هرسال خبرش در کل کشور انعکاس می یابد، هیچ 

اقدامی برای مقاوم سازی آنها صورت نگرفته است؟
کودکان بمی سال هاست در انتظار مکانی امن هستند تا 
بتوانند بدون دغدغه به کسب دانش بپردازند و آینده این 
کشور را بسازند و حاال کودکان کرمانشاهی به این جمعیت 

منتظر اضافه شده اند.
این کودکان چقدر باید منتظر بمانند تا مدارسی برای آنها 

ساخته شود و درد نداشتن 
سرپناه امن آموزشی، بر 
درد از دست دادن خانواده 

هایشان افزوده نشود؟
بر اساس آمارها، در حال 
حاضر ۳۰ درصد مدارس 
کشور فرسوده بوده و حدود 
چهار میلیون دانش آموز 
در آنها تحصیل می کنند؛ 
بنابراین برای جلوگیری از 
خطرات احتمالی باید این 

مدارس را بازسازی کرد.
 ایران کشوری حادثه خیز 
گذشته  حوادث  و  است 
این موضوع را ثابت کرده. 
آیا مسئوالن از آمار بافت 
فرسوده مدارس اطالع دارند 

و برای پیشگیری از حوادث آینده اقدامی خواهند کرد؟ 
امیدواریم برای حوادث بعدی نیازی نباشد آمار دانش آموزان 

بدون مدرسه کرمانشاهی را نیز به آمار بم اضافه کنیم.

سمیه حفیظی تعداد اخبار درباره حوادث در مدارس ایران کم نیست؛ از آتش سوزی و نبود ایمنی    
گرفته تا عبور مخاطره آمیز از رودخانه و نبود سرپناهی امن برای علم آموزی! نیازی 
نیست که دوباره مدارس کشورهای دیگر را )که سالیانه چندبار زلزله از بیخ و بن آنها را می لرزاند( با مدارس 
مملکتمان مقایسه  کنیم؛ چون تکرار مکررات و اظهر من الشمس است. گفتن مکرر اخبار و حوادث هم گویا 

دردی را درمان نمی کند!

خشم زمین کرمانشاه و تکرار یک تراژدی؛

غیبت ابدی 23 دانش آموز از مدرسه

اخبار

بر اساس آمارها، 
در حال حاضر 30 

درصد مدارس 
کشور فرسوده 

بوده و حدود چهار 
میلیون دانش آموز 

در آنها تحصیل 
می کنند
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تاریخ
چهره جدید ظل السطان

     ظل الســطان، پل خواجو را تعمیر 
می کند!

»از جمله تعمیراتی که در مدت توقف چند ساله)ظل السطان( در 
اصفهان به ظهور رسیده، تعمیر پل های زاینده رود است. به خصوص 
پل خواجو که قریب االنهدام بود. اکنون دوسال است که در کمال 
استحکام، تعمیرات کامله یافته است و چند کرجی با لوازم آن ساخته 
شده است که هر ساله به هنگام طغیان آب در اواخر بهار چند روز 
برای تعییش عموم اهالی ، کرجی ها را در رودخانه انداخته مردم در 
کمال خوبی در رودخانه سیر و گردش می کنند؛ بنابراین پل به نوعی 
است که در زمان بنا کردن و ساختن برای بستن و جمع شدن آب، 
جای تخته ها گذاشته اند و چون تخته ها را می انداخته اند، بحیره 
وسیعی می شده که طول آن قریب نیم فرسخ و عرض آن از سیصد 
الی چهارصد ذرع بوده که اکنون هم به همان قسم بسته و آب جمع 
می شود. امسال موسیو مکنتر، شریک کمپانی خواهش نمود که او 
نیز کرجی مخصوصی بسازد. اکنون مشغول ساختن است و تا چند 
روز دیگر برای سیر در رودخانه حاضر می شود و چراغان و سایر لوازم 

تماشای عموم اهالی فراهم خواهد شد.«
)روزنامه فرهنگ، 3 جمادی االخر1297ه.ق( 

    امنیت، ثروت می آورد
»از آنجا که دارالسلطنه اصفهان اکنون مرکز حکومت و ایالت چندین 
والیت اســت و حکومت های بزرگ حکومت واحده شده و اهالی 
چندین ملک برای اجرای مهمات و تفریغ محاسبات و ارسال مالیات 
و اقساط دیوانی به این نواحی آمد و شد پیدا کرده اند، از این جهت 
اصفهان به کمال آبادی رسیده، مکنت و وسعت اهالی آن افزون تر و 
اغلب کسبه و تجار و زارعین دارای ثروت و تمول شده، داد و ستد و 
معامالت کلیه پیدا کرده اند و بسیاری از کسبه بازار به جهت ازدیاد 
تمول و وفور دخل، دســت از کسب خود برداشــته به کار تجارت 
پرداخته اند، چنان که در هیچ زمانی از این عصر جدید کار کسب و 
تجارت به این خوبی نبوده و چنین رونق و رواجی نداشته، بسیاری 
از رعایا و تجار و کسبه بازار، صاحب بضاعت و استطاعت شده تقریبا 
در هذه السنه هزار نفر از اصفهان و توابع به فرض و استطاعت زائر و 

طایف بیت ا... و مکه معظمه شده اند.«
)روزنامه فرهنگ، 10 شوال 1297ه.ق(

    تفاوت ره از کجاست تا به کجا!
»دانشمندان و ارباب بصیرت آگاهند که در این مدت شش، هفت 
ســال فرمانفرمایی حضرت واال در اصفهان اگــر مالحظه کنند، 
خواهند دانست که چقدر تا کنون بر آبادی اصفهان و رفاه عمومی 
اهالی و رواج کســب و تجارت و زراعت افزوده شده است. سابقا هر 
گاه کسی بعضی از پارچه ها یا اسباب های بدیعه فرنگ و مبل منازل 
می خواست به هیچ وجه پیدا نمی شد. اکنون چند کمپانی فرنگی 
در اصفهان در کمال منفعت تجارت می کنند و متاع های بســیار 
از هرگونه به فروش می رســانند. در اوایــل حکومت حضرت واال، 
خانه های بسیار عالی در اصفهان زیاد و بدون اجاره و غیر مسکون 
افتاده بود، اکنون در محالت دور از آبــادی به هیچ وجه خانه برای 
استجاره پیدا نمی شود. چند سال قبل خانه ها را خراب نموده جای 
آنها زراعت مــی کردند، اکنون باغات و اراضــی مزروعه را متدرجا 
عمارت و خانه می کنند. ببین تفاوت ره از کجاســت تا به کجا. باز 
بعضی از مبغضین که اظهار اسم آنها الزم نیست دور هم نشسته از 
ادارات حکومتی ما بدگویی می کننــد و خود را به الطائل جاهالنه 

دلخوش می نمایند.«
)روزنامه فرهنگ،27 محرم1298ه.ق(

جوان های قدیم بــه خاطر دارند که وســایل نقلیه 
موتوری از روی سی و سه پل چگونه عبور می کردند. 
برای سواره رو شدن این پل تاریخی، در دوره پهلوی 
ســنگفرش های آن ویران و زیرســازی الزم برای 
آسفالته شدن مسیر پل فراهم شد. این ضربه ای بزرگ بر هویت پل تاریخی چهارباغ 
بود. حاال که چندین دهه از این آسیب بزرگ گذشته، منظر چهارصد ساله این بنای 
تاریخی مورد هجوم مجدد قرار گرفته است. بحث نرده کشی سی و سه پل، به هویت 
تاریخی این سازه صفوی عمیقا آسیب می زند. حال اگر سی و سه پل را تنها بخشی 

از گردشگاه افسانه ای چهارباغ صفوی بدانیم، طرح بزرگ پیاده 
راه سازی چهارباغ هم شکل و شمایل دیگری می یابد. طرحی 
که در نهاد خود بسیار مفید است، اما آسیب هایی هم به همراه 

خواهد داشت.

     جایگاه آب در چهارباغ
به لطف گزارشات دقیق ســفرنامه نویسان عصر صفوی، شکل 
شــمایل تاریخی مهم ترین گردشــگاه عمومی ایرانیان در آن 
دوره یعنی چهارباغ اصفهان، امروز برای ما به خوبی روشن است. 
یکی از دقیق ترین این گزارشات متعلق به شاردن است که بارها 
طول و عرض این گردشــگاه را پیاده طی کرده و مشاهداتش را 
به دقت ثبت کرده است. مشاهداتی که امروزه در مسیر اجرای 
طرح پیاده راه ســازی چهارباغ از آن باید استفاده شود. یکی از 
مهم ترین عناصر هویت بخش چهارباغ در عصر صفوی، حضور 
آب در بافت این خیابان بوده؛ آب در جوی میانی خیابان حوض به 
حوض جاری می شده و به دلیل اختالف سطح خیابان در بخش 

ها مختلف به صورت آبشار در حوض های سرازیر می شده است. این عنصر غایب 
اصلی چهارباغ امروزی است. شاردن از این سامانه آبرسانی دلنشین اینطور صحبت 
می کند:»لبه هاي جویي که در تمام طول خیابان کشــیده شده و در آن آب روان 
است با سنگ هاي تراشــیده آرایش یافته و باالتر از سطح زمین تعبیه شده است؛ 
دو طرف جنوبي چندان عریض اســت که از هر جانب دو تن اسب سوار به راحتي 
گذشتن مي توانند. عرض سنگ هاي لبه حوض ها نیز همچند پهناي سنگ هاي 
کناره جوي مي باشند. ارتفاع قسمت سنگفرش بین درختان و دیوار خیابان برابر 
بلندي گذرگاه هاي دو طرف جوي مي باشد، اما عرض آن بیشتر است. در هر طرف 
این خیابان زیبا و خوش منظر باغ هاي بزرگ و فرح انگیزي اســت که در هر یک 
دو عمارت کاله فرنگي ساخته شــده.« بخش مهمی از این سامانه آبرسانی هفت 
حوض کوچک و بزرگ چهارباغ بوده. این حوض ها با ابعاد دقیق و مکان قرار گیری 
مشخص امروزه کامال قابل بازسازی و احیا می باشند. به بیان دیگر طرح پیاده راه 

کردن چهارباغ بدون احیای این سامانه آبرسانی به هیچ وجه کامل نخواهد بود.

     آرایش گیاهان در چهارباغ
گل و گیاه یکی از ارکان اصلی باغ سازی ایرانی است. در چهارباغ هم این رکن مهم 
با مهندسی و دقت بسیار زیادی شکل گرفته است. از درختان چنار و سرو در بدنه 
سازی چهارباغ فراوان استفاده می شده؛ این درختان در حاشیه پیاده روی شرقی 
و غربی خیابان کاشته شده بوده اند. لطف ا... هنرفر، مهندسی چهارباغ را در یک 

مقطع عرضی به خوبی تشریح کرده است. در این مقطع عرضی، از دیواره مشبک 
باغ حاشیه خیابان تا آبراه وســط آن چندین عنصر مهم قرار دارد:»دیوار مشبک 
باغ، پیاده رو سنگی، درخت چنار، جوی آب، باغچه گل های رنگارنگ، جوی آب، 
درخت چنار، سنگفرش عریض، نهر سنگی...«. این برشی از یکی از اضالع گردشگاه 
چهارباغ اســت. جایی که در دوره صفوی باغچه گل های رنگارنگ بوده در دوره 
پهلوی تبدیل به سواره رو خودروها می شود و امروزه با طی عملیات پیاده راه سازی 
دوباره سنگفرش شده است. این سنگفرش سازی با الگوی چهارباغ صفوی به هیچ 
وجه خوانایی ندارد. چهارباغ در آن دوران دارای دو مسیر عبور و مرور در وسط و 

کناره ها بوده است. آب و گل و گیاه ســایر اجزای این گردشگاه را شکل می داده. 
امروزه اما با سنگفرش شدن جایی که باید باغچه های با طراوت قرار گیرد، عمال این 
پیاده راه دارای 5 مسیر تردد می شود که ماهیت چهارباغ را خدشه دار می سازد. 
غیبت عنصر گل و گیاه در این طرح آشکارا احساس می شود. حتی اگر خودروهای 
برقی و پاتوق های فرهنگی و تفریحی در این مســیر ســنگفرش قرار گیرد، روح 

باستانی چهارباغ را بازنمایی نخواهد کرد. 

     عمارت های چهارباغ
یکی دیگر از مهم ترین بخش های باغ ایرانی، عمارت میانی آن است. در چهارباغ، 

این رکن مهم در کاخ ها و سردرهای باشکوه باغ های دو سوی خیابان متجلی شده 
بوده. جایی که امروزه با ردیف مغازه ها و پاســاژها و بدنه سازی بی هویت هشت 
بهشت پر شده است. از نمای بد منظر بسیاری از مغازه ها و واحدهای تجاری که 
بگذریم، بدنه سازی چهارباغ در مقابل باغ بلبل)پارک شهید رجایی( هیچ تناسبی 
با معماری ســنتی مکتب اصفهــان در عصر صفوی ندارد. بی جهت نیســت که 
مغازه های داخل این سازه، تا کنون خالی مانده است. عابران پیاده چهارباغ ترجیح 
می دهند از پیاده روی باریک این بخش عبور کنند تا پای در این فضای محصور 
و بی هویت بگذارند. با اینکه احیای ســردرهای با شکوه باغ های ده گانه چهارباغ 
دیگر امکان پذیر نیست، اما دست کم در حین بدنه سازی می 
توان تا حدی به الگوی بومی وفادار ماند. به ویژه اینکه مدرسه 
چهارباغ که بخش وســیعی از بدنه گردشگاه را شکل داده، به 
خوبی الگوی بدنه سازی چهارباغ را پیش روی مدیران شهری 
قرار می دهد، اما این تصویر بدنه اصلی چهارباغ در عصر صفوی 
از دید شاردن:» طرز ساختمان کاله فرنگي هاي همه باغ ها با 
هم متفاوت است، اما وسعت همه یکسان است و داخل همه 
با نقاشي هاي دلپذیر  و زرنگاري هاي زیبا و نقوش الجوردین 
دیده پســند آرایش یافته اســت. دیوار باغ ها اغلب مشبک 
مي باشد و به چشم، بسان خشت هایي که براي خشک شدن 
چیده شده باشد مي نمایند و بدین گونه درون باغ ها به خوبي 

از بیرون دیده مي شود.«

     یک پل و سی و سه چشمه
سی و سه پل)پل ا... وردی خان( با هدف اتصال دو چهارباغ باال 
و پایین به یکدیگر بنا شده است. بدین ترتیب این پل درواقع 
بخشی از خود پیاده راه چهارباغ است. معماری پل پیرو الگوی تکرارشونده عصر 
صفوی، به صورت غرفه غرفه)یا چهل چشــمه( یک پل معمولی را تبدیل به یک 
شاهکار مهندسی وهنری کرده اســت. منظر و نمای این سازه بدین ترتیب یکی 
از مهم ترین ارکان هویت بخش آن محسوب می شود. طرح نرده کشی پل در پی 
اتفاقات انگشت شــمار ناگواری که رخ داده چندان توجیه شدنی نیست. به ویژه 
اینکه در طول چهارصد سال گذشته هرگز این سازه تاریخی، به عنوان مکانی نا امن 
شناخته نشده است. شاردن از سی و سه پل در دوره ای گزارش می کند که اصفهان 
با تراکم شدید جمعیت روبه رو بوده و سی و سه پل محل تردد دائم و پر شمار عابران 
پیاده و سواره بوده است، اما هرگز گزارش تلفات جاده ای روی این پل در تاریخ ثبت 
نشده است:» سطح آن از سنگ هاي تراشــیده فرش شده، اما دیوارهاي دو طرف 
که به جاي جان پناه مي باشد، از آجر است. در تمام طول)پل( غرفه هایي مي باشد 
و در باال به نوعي طارمي آجري مشبک اســت که ارتفاعش به سه پا مي رسد. این 
طارمي مشبک آجري چنان تعبیه شده که باالي دیوارهاي پل را چونان مهتابي 
یا داالني درآورده و مي توان از راه برج ها به بــاالي آن رفت. در تمام طول دیوار به 
فاصله هر نه قدم و به ارتفاع دیوار غرفه هایي تعبیه شده که از آنها مي توان جریان 
آب رودخانه را مشاهده و نفس را تازه کرد. هر طرف پل چهل غرفه دارد. بیست تا 
کوچک و بیست تا بزرگ است و ســر جمع )گذرگاه های این پل( چنان است که 
هشت نفر مي توانند همزمان با هم از راه هاي مختلف این پل، خود را از یک طرف 

رود به طرف دیگر برسانند.«

الگوهای تاریخی پیاده راه سازی چهارباغ
با وجود الگوهای صفوی، سی و سه پل و چهارباغ، در مسیر پیاده راه سازی آسیب های زیادی دیده اند

نمایی یگانه از چهارباغ دوران جدید که تنها شبحی از چهارباغ صفوی را باز می نمایاند. این عکس از فراز »هتل آمریک« 
که در عصر پهلوی اول، گران قیمت ترین و مجلل ترین هتل اصفهان بوده)ویرانه هایش امروزه در ضلع غربی خیابان مقابل 

مدرسه چهارباغ به چشم می خورد( گرفته شده. صادق هدایت نویسنده مشهور، از میهمانان ویژه این هتل بوده است. 

» به ارواح پدرم سرت را می برم، از شــهر بیرونت می کنم، صد تا چوبت می زنم.« این 
سخنان میرزا سلیمان رکن الملک است، در مقابل کسانی که خطایی از آنها سر می زد ، در 
آن وقتی که وی در سمت رییس دیوان خانه عدلیه بود. البته رکن الملک بسیار فروتن بود و 
این تهدیدات تنها گفتاری بیش نبود و نهایتا منجر به بخشودگی یا پرداخت جریمه می گردید. مسجد سرخی مسجدی 
است در درب کوشک و با نام اصلی خلف بیک سفره چی که در کتیبه سر درب آن با نام سازنده مرقوم شده است. او 
خوانساالر شاه عباس اول صفوی بود. از جمله نوادگان وی در عهد قاجار، میرزا سلیمان رکن الملک است. رکن الملک 
شاعر و ادیب بود و در اشعار قصیده و غزلی که می سرود  تخلص خلف را به مناسبت نام جدش انتخاب کرده بود. او در 

اصفهان سمت منشی باشی ظل السلطان حاکم اصفهان را بر عهده داشت. پس از 
چندی در سال 1296 ه.ق نایب الحکومه ظل السلطان و رییس دیوان خانه عدلیه او 
شد. میر سید علی جناب در مورد او می نویسد: »... با قناعتی که در گرفتن جریمه ها 
داشت در اثر زندگانی و معیشت با اقتصاد او که یقینا مخارج یک نفر بازاری بیش از 
او بود یک ترکه مهمی از خود مخلف نگذارد با اینکه ارباب او هم بهره مند از فضایل او 
می گردید...«  در واقع او از مردان نیکوکار و مهربان و در کارش هم فردی کاردان بود. 
رکن الملک کتاب های قرآن و زادالمعارف و صحیفه سجادیه و جامع عباسی را چاپ 
کرده و به رایگان در دسترس مردم و علما قرار می داد. نایب الحکومه بر خالف حاکم 
وقت یعنی ظل السلطان که عالقه وافری در تخریب آثار گذشته داشت چند تعمیر 
و ساخت ابنیه در کارنامه خود دارد. جای تعجب است که فردی عادل و نیکوکار و 

مهربان توانسته نایب الحکومه ظل السلطان که در ظلم و جور سرآمد روزگار خود بود، شود. او مسجدی بزرگ به همراه 
مدرسه ای در اول تخت فوالد بنا کرد. در محله حسن آباد هم مسجد و حمام و چاپخانه سنگی از احداثات او بود. از آثار 
دیگر او ساخت بقعه ای برای آقا محمد بید آبادی و همچنین ساخت گنبد برای تکیه حاج محمد جعفر آباده ای است. 
او به صورت ماهیانه در تکیه میر فندرسکی نیز تعمیراتی انجام می داده است. سرانجام رکن الملک در سن 77 سالگی 
در سال 1331 ه.ق دار فانی را وداع گفت. مدفن او به همراه همسرش در مجاورت مدرسه و مسجدی که در تخت فوالد 

خودش بنا کرده بود قرار گرفته است.

نایب الحکومه عادل و حاکم ظالم
عکس روز

چهارسوق

یک مسجد در حاشیه تخت فوالد
در دهلیز مسجد رکن الملک و در اتاق سمت چپ 
واقع در داالن ورودی به مســجد، ضریح کاشی 
کاری کوچکی مشاهده می شود که عکسی در آنجاست که رکن الملک را 
با کاله پوستی و ریش بلند در قابی نشان می دهد. روی کاشی های محل 
ورودی دهلیز نقاشی و کاشی کاری های ظریف مشاهده می شود. اینجا 

مقبره میرزا سلیمان خان معروف به رکن الملک 
است و مســجد رکن الملک از مساجد معروف و 
تاریخی اصفهان مربوط به قرن چهاردهم هجری 
است. این مسجد هم از لحاظ معماری و هم از نظر 
خطوط نستعلیق نوشته اساتیدی که در مسجد 
به کار رفته، حائز اهمیت است. مسجد در ابتدای 
قبرستان تخت فوالد قرار دارد. ساخت مسجد به 
مساجد زمان صفویه نزدیک است و از جنس گچ و 
آجر است و کاشی کاری های زیبایی دارد. »والهیه« 

که مدفن واله شاعر قاجاری است چسبیده به آن است و در واقع زمین 
مسجد در گذشــته جزو  باغ والهیه بوده است. ساخت این مسجد پنج 
سال طول کشیده و در سال 1324 ه.ق به اتمام رسیده است. در مدخل 
ورودی مســجد، از طریق حجره های کناری می توان وارد مدرسه شد 
و کال مسجد و مدرسه به هم مربوط و متصل هستند. مدرسه از صحن 
کوچک و تعدادی حجره تشکیل شده است، آب انباری هم در گذشته 

بوده و در این قسمت در سمت چپ قرار دارد )شمال غربی(. پس از آن 
در صحن غربی سردری است کاشی کاری شده و سپس صحن بزرگی 
قرار دارد و مقبره رکن الملک سمت چپ قرار دارد. در دو طرف در ورودی 
مسجد در کنار اتاقی که مقبره او در آن قرار دارد دو تصویر رکن الملک بر 
کاشی نقش شده است. در اطراف تصویر به خط نستعلیق اشعاری نوشته 
شده است. پس از ورود به صحن بزرگ مسجد 
در سمت جنوب ایوان معروف به چهل ستون 
قرار دارد و گنبد کاشی کاری شده و شبستان 
بزرگی دارد. ســتون های آن سنگی و مشابه 
عمارات صفویه اســت. همچنین در شبستان 
هم از ستون های ســنگی مدور استفاده شده 
است. در آن سوی دیگر صحن و در ضلع شرقی 
یک  ایوانچه زیبا قــرار دارد و البته دور تا دور 
صحن هم حجره هایی ســاخته انــد. کتیبه 
های مختلف در جاهای مختلف این مسجد به چشــم می خورد و در 
جنب مسجد رکن الملک تکیه حاجی محمد جعفر آباده ای قرار دارد. 
این تکیه نیز به دستور رکن الملک بنا شده است. حاجی محمد جعفر 
آباده ای از روحانیون قرن ســیزدهم هجری است که مسجدی به نام او 
در بازار اصفهان بنا شده اســت. وی در 19 رمضان سال 1280 ه.ق دار 
دنیا را وداع گفته است.                                                                                                                         

اصفهانگردی

مهرداد
 موسوی خوانساری

قصه آب و خاک
هرچند سفرنامه نویســی مانند »تاورنیه« که در عصر صفوی از 
اصفهان دیدن کرده، چندان بی طرفانه به سبک زندگی ایرانیان 
نگاه نمی کند، اما حقایق جالب توجهی از خالل صحبت هایش می توان برداشت 
کرد:»کوچه های اصفهان هم مثل همه شهرهای ایران سنگفرش ندارند. به همین 
جهت در تابستان و زمستان اسباب زحمت و ناراحتی است، خاصه در تابستان 
که به اندک بادی، گردو خاک چشم را کور می کند. در کوچه های تجار بزرگ و 
اطراف میدان)نقش جهان( اشخاصی موظف هستند روزی سه چهار مرتبه آب 
پاشی کنند که هم گرد و خاک کم شود و هم هوا را تلطیف و خنک نماید. همین 
طور جماعتی هستند که مشک آب به دوش و جام در دست مقداری یخ در کیسه 
دارند)سقاها( و دائم در کوچه های می گردند که هر کس آب یخ بخواهد به او 
بدهند بدون اینکه چیزی دریافت نمایند، خرج این کار از موقوفاتی است که 
بزرگان هنگام مردن مقرر می دارند. گرد و خاکی که در تابستان آنطور اسباب 
زحمت است در زمستان مبدل به گل و لجن می شود که تا قوزک پا در آن فرو می 
رود، خاصه وقتی که باران ببارد یا برف آب بشود. اگرچه در آن موقع کسی در 
کوچه ها دیده نمی شود زیرا چنان که گفته شد در وسط کوچه نهر بزرگی حفر 
کرده  و رویش را پوشانده اند. وقتی که زمین خیس می شود اغلب غفلتا زیر پای 

سوار، سوراخی باز شده، راکب و مرکوب فرو می غلتند.«

در 
حاشیه
تاریخ

زاینده رود

زاینده رود
زاینده رود

قرائتخانه

 عصر صفوی
 دوران اوج صنعت نساجی

»حقیقت این است که صنعت نساجي نخي و 
پشمي ایران که شامل پشم و کرک گوسفند 
و شــتر مي باشد پیشــرفت کلي یافته است. 
مخصوصا در صنعت تولید ابریشــم و بافتن پارچه هاي ابریشمین 
موفقیت هاي عظیمي نصیبشان شده است و کارخانه هاي بزرگ و 
مجهزي به کار انداخته اند. هنرمندان و متخصصان ابریشم کاري به 
تخصیص در این رشته دستگاه هاي ریسندگي و بافندگي و دوک ها و 
چرخ هایي اختراع کرده اند که با ماشین ها و ابزار و آالتي که ما در این 
صنعت به کار مي بریم رقابت مي کنند. ایرانیان هر سال مقدار زیادي 
ابریشــم به خارج صادر مي کنند و چون به وزن مي فروشند پیش از 
توزین، ابریشم خام را مدتي در جایي مرطوب نگه مي دارند، و گاهي 
نیز روي آنها آب مي پاشند تا سنگین تر شوند. آن گاه در کیسه هاي 
چرمین جاي مي دهند و براي صدور آمــاده مي کنند...پارچه هاي 
زربفت یا زرین تار انواع مختلف دارد. بعضي ساده اند که اقسام آن از 
صد افزون است و نوع دیگر زربفت هاي دو رو است؛ یعني پارچه هایي 
که رو و پشت ندارند. قســم دیگر مخملهاي زرتار است، در برخي 
کارگاههاي ایران منسوجات زربفتي مي بافند که هر گِز آنها پنجاه 
تومان ارزش دارد...و در هیچ نقطه دنیا پارچه اي بدین بهاي سنگین 
نیست. براي بافتن این نوع پارچه ارزشمند باید پنج یا شش کارگر 
ماهر و چابک دست با هم به کار بنشینند، و از بیست و چهار تا سي 
نوع ماکو و قالب مختلف اســتفاده کنند، و حال آن که براي بافتن 
پارچه هاي معمولي بیش از دو نوع ماکو به کار نیست. شگفت این که 
مزد روزانه کارگران ماهري که هرچند بکوشند نمي توانند روزي بیش 
از اندازه یک سّکه سي ســویي از این پارچه نفیس را ببافند از روزي 
پانزده یا شانزده سو درنمي گذرد. با این پارچه هاي زربفت سنگین 
قیمت پرده در و پنجره مي دوزند. و از جمله زینتهایي است که برخي 
از مردم براي آراستن اتاقهاي خود به کار مي برند.مخمل هاي زربافت 
ایران مخصوصا نوعي که با پرزهاي مجعد بافته مي شود ،عالي و بادوام 
است و تا دیرزماني که رشته هاي ابریشــمین آن ساییده مي شود 
تارهاي سیمین یا زرینش همچنان با جلوه و جالي خود باقي مي ماند. 
هر چند تارهاي نقره پس از سپري شدن بیست سي سال یا بیشتر 
رنگش اندکي به تیرگي مي گراید، اما هرگز از میان نمي رود. به اعتقاد 
من یکي از موجبات عمده دوام و رخشندگي و تابناکي نقره در ایران 
خشکي و لطافت هواي این ســرزمین است و خوبي هوا هم چندان 
که صنعتگري بافندگان مخمل در خوبي و دوام آن موثر اســت، اثر 
دارد.بهترین پارچه هاي زربفت و سیمین تار را در کارخانه هاي یزد و 

کاشان و اصفهان مي بافند.«
)سفرنامه شاردن( 

زاینده رود

سفرنامه

محمدرضا 
موسوی خوانساری

 از نمای بد منظر بسیاری از مغازه ها و واحدهای تجاری 
که بگذریم، بدنه سازی چهارباغ در مقابل باغ بلبل)پارک 
شهید رجایی( هیچ تناســبی با معماری سنتی مکتب 

اصفهان در عصر صفوی ندارد
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منهای فوتبال

مربی تیم والیبال رعد پدافند کاشان:

 تیم رعد پدافند 
در وقت اضافه بسته شد

مربی تیم والیبال رعد پدافند کاشان در مورد نتایج 
ضعیف تیمش پس از گذشت هفت هفته از لیگ برتر 
والیبال، اظهار کرد: بازیکنان نسبت به اوایل فصل با 
یکدیگر هماهنگ تر شده اند، اما در بازی مقابل تیم 
شهرداری ورامین دو نفر از بازیکنان سرماخوردگی 
داشتند و نتوانســتند در زمین باشــند و به همین 
دلیل ضعف های تیم بیشتر شد و نتوانستیم مقابل 

شهرداری ورامین نتیجه بگیریم.
حمید خراســانی ادامه داد: تیم ما در دقیقه ۹۰ که 
هیچ، می توانم بگویم در دقیقه ۱۲۰ بســته شد و به 
همین دلیل نتوانســتیم بازیکنانی که مدنظر داریم 
را جذب کنیم و از بازیکنانی که در اختیار داریم در 
پست های غیرتخصصی استفاده می کنیم که هم خود 
بازیکنان و هم ما اذیت می شویم، اما چاره ای نداریم 
و باید تا نیم فصل صبر کنیم تا ســه بازیکن به تیم 
اضافه کنیم.خراسانی بیان کرد: امسال به دلیل اینکه 
بازیکنان قوی در تیم ها پخش شده اند و تنها در چند 
تیم متمرکز نیستند هیچ کدام از تیم ها را نمی توان 
دست کم گرفت به همین دلیل لیگ امسال خیلی 

سخت شده است.
مربی تیم والیبال رعد پدافند کاشــان اشــاره کرد: 
اولین ســالی اســت که در لیگ برتر حضور داریم و 
تنها برای کسب تجربه و ماندن در لیگ برتر آمده ایم. 
از همان ابتدا هم قصد قرار گرفتــن در جمع چهار 
 تیــم اول جدول را نداشــتیم و نخواهیم داشــت و 
ان شاءا... سال های آینده روی این مهم برنامه ریزی 
می کنیم.وی تاکید کرد: هدف تیم رعد پدافند کاشان 
از حضور در لیگ امسال ماندن در لیگ برتر و سقوط 
نکردن به لیگ دسته یک است و برایمان مهم است 

که جزو ۱۰ تیم بمانیم.
خراسانی در پاسخ به اینکه آیا خودش تا آخر فصل 
هدایت تیم رعد پدافند کاشــان را به عهده دارد یا 
سرمربی دیگری برای این تیم انتخاب می شود، اشاره 
کرد: قصد داریم از فرد باتجربه ای برای کمک به تیم 
استفاده کنیم، اما هنوز فرد خاصی معرفی نشده است. 
از عباس برقی خواستیم تا به تیم کمک کند، اما او به 
دلیل مشکالتش تا االن قول مساعد نداده است.مربی 
تیم والیبال رعد پدافند کاشان گفت: روز چهارشنبه 
اول آذرماه از ساعت ۱۶ میزبان پیکان تهران هستیم. 
متاسفانه چهار بازی آخر از دور رفت سخت است، اما 

با تمام تالش بازی می کنیم و موفق می شویم.

سپاهان و تراکتورسازی با سپری شــدن بیش از یک سوم 
از لیگ هفدهم برخالف انتظار در نیمــه پایینی جدول به 
ســر می برند. در پایان رقابت های هفتــه یازدهم لیگ برتر 
سپاهان در رده سیزدهم جای داشت و تراکتورسازی تیم نهم 
جدول بود. با انجام دو بــازی ابتدایی هفته دوازدهم جایگاه 
طالیی پوشــان اصفهانی و قرمزهای تبریز بیش از پیش در 
جدول تنزل پیدا کر؛د زیرا گســترش فوالد با برتری برابر 
استقالل خوزستان از ۶ تیم از جمله سپاهان و تراکتورسازی 
در جدول پیشی گرفت تا این دو تیم مدعی، موقتا هرکدام 

یکی یک پله پایین تر بیایند.
امــا دیــدار ســپاهان و تراکتورســازی از آن دســته از 
مســابقات لیگ برتر اســت کــه اهمیتش تنهــا منوط به 
شــرایط دو تیم در جــدول رده بندی نیســت بلکه صرف 
نظر از جایــگاه آنها به خــودی خود جذاب اســت، حتی 
اگر هر دو ســوی مســابقه در نیمه پایینی جدول به ســر 
 برند یا آشــکارا از شــرایط آرمانــی خود فاصله داشــته

 باشند.
با وجودی که شرایط فعلی دو تیم اصال چنگی به دل نمی زند 

اما یک عامل رویارویی آنها را حتی مصادف با ایام افولشان 
جذاب کرده و آن وضعیت نزدیکشــان به یکدیگر است. در 
حال حاضر تراکتورسازی تنها یک امتیاز بیشتر از سپاهان 
دارد و این یعنی که طالیی پوشان اصفهانی این فرصت را در 
اختیار دارند تا با کسب حداکثر امتیازات این دیدار خانگی 
نه تنها این بازی حیثیتی را به نفع خود به پایان برسانند که 

از رقیبشان در جدول رد شوند. 
بدیهی است که کسب هر نتیجه دیگری جز پیروزی سپاهان 
منجر به وخامت بیشتر اوضاع تیم اصفهانی خواهد شد.این 
مسابقه یک چهره بسیار ویژه هم دارد و او کسی نیست جز 
مهدی شریفی که این دیدار احتماال آخرین بازی او با پیراهن 
تراکتورسازی خواهد بود. خدمت سربازی شریفی درست یک 
هفته پیش به پایان رسید، اما از آنجا که این مهاجم ۲۵ ساله 
تا قبل از گشایش پنجره زمستانی و آغاز دور برگشت لیگ 
هفدهم اجازه همراهی سپاهان را ندارد، باشگاه اصفهانی به 
او اجازه داده اســت تا در دیدار رو در رو با این تیم با پیراهن 
حریف به میدان برود. مجوز همراهی تراکتورسازی در سه 
دیدار دیگر باقی مانده از دور رفت اما از سوی سپاهان برای 

شریفی صادر نشده است. با این اوصاف، رویارویی با سپاهان 
در ورزشــگاه نقش جهان حکم گودبای پارتی این بازیکن 

اصفهانی را خواهد داشت.
»شبیه« های بسیار متفاوت

سبزپوشــان اصفهانی پــس از آنکه ذوب آهن بــه یکی از 
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان تغییر وضعیت داد برای 
بهبود جایگاه نه چندان درخورشان در جدول رده بندی لیگ 

برتر تالش می کنند.
ذوب آهــن اصفهان از ســاعت ۱۴ و ۳۰ دقیقــه   امروز در 
ورزشگاه سردار جنگل به مصاف ســپیدورد رشت می رود. 
تا قبل از آغاز رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر رویارویی 
ذوب آهن و ســپیدرود دیدار دو تیــم از نیمه های باالیی و 
پایینی جدول به حساب می آمد، اما با برگزاری دو دیدار اول 
هفته دوازدهم و صعود تیم های صنعت نفت و گسترش فوالد 
جایگاه این دو تیم در جدول رده بندی به یکدیگر نزدیک شد 
به این ترتیب که در حال حاضر تنها تراکتورسازی رده دهمی 
بین ذوب آهن و سپیدرود قرار دارد؛ البته حتی پیش از وقوع 
این فعل و انفعاالت هم وضعیت حــال حاضر این دو تیم در 
اصل تفاوت زیادی با یکدیگر نداشــت زیرا تنها و تنها یک 
اختالف تک امتیازی شکافی ســه پله ای را بین ذوب آهن و 

سپیدرود ایجاد کرده بود.
شباهت نســبی در جایگاه فعلی دو تیم وضعیتی است که 
اصال انتظار نمی رفت در این برهه از فصل مصداق داشــته 
باشد زیرا هرچه از سپیدرود توقع نمی رود که در اولین فصل 
حضورش در ســطح اول فوتبال ایران به نیمه باالیی جدول 
برســد از ذوب آهن که در تمامی ادوار لیگ حرفه ای حضور 
داشته و به دفعات نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده 
است این انتظار وجود دارد که در جمع باالنشینان لیگ باشد.

سبزپوشان اصفهانی با پیروزی در این مسابقه بیرون از خانه 
می توانند به نیمه باالیی جدول برگردنــد و امیدوار بمانند 
که تا قبل از پایان دور رفــت لیگ برتر به تدریج فاصله خود 
را با تیم های باالنشین کمتر کنند. در مقابل، سپیدرود هم 
می تواند از فرصت این دیدار خانگی برای افزودن به اندوخته 

امتیازی خود استفاده کند.
 قرمزپوشــان گیالنی که یک بار در هفتــه هفتم لیگ برتر 
موفق شــدند تا کمربند میانی جدول باال بیایند به شــرط 
برتری برابر ذوب آهن می توانند دستاورد قبلی خود را دوباره 
تکرار کننــد. در فاصله بین هفته هــای یازدهم و دوازدهم 
لیگ برتر یک فعل و انفعــال مهم اتفاق افتــاد و آن اینکه 
پس از ناکامی قهرمان فصل گذشــته جام حذفی در کسب 
مجوز حرفه ای، ذوب آهن رســما جایگزین نفت تهران در 
لیگ قهرمانان شد.از این رو، از سبزپوشان اصفهانی انتظار 
می رود که عملکردشــان را نسبت به گذشــته بهبود دهند 
 تا در ادامه نماینده شایســته ای برای فوتبال ایران در آسیا 

باشند.

  سپاهان اصفهان در مهم ترین و حساس ترین بازی هفته دوازدهم لیگ برتر، از ساعت 1۴ و ۴۵ دقیقه 
امروز در ورزشگاه نقش جهان میزبان تراکتورسازی تبریز است.

سردار آزمون همچنان گل نمی زند و مهدی طارمی هم محروم است. 
این یک اتفاق بد برای تیم ملی اســت؛ چرا که کی روش روی هر دو 
بازیکن در ترکیب تیم ملی نظر دارد.شاید ادامه این وضعیت کی روش 

را مجاب به آزمایش زوج دیگری در خط حمله کند. 
تیم ملی در این پست قوچان نژاد، کاوه و انصاری فرد را هم دارد.

ســردار آزمون در بازی با آرسنال نیمکت نشــین بود و وقتی هم به 
میدان آمد کار خاصی نکرد. مضاف بــر اینکه مهدی طارمی کماکان 
محروم است و بازی نکردن در مسابقات باشگاهی او را از شرایط بازی 
دور خواهد کرد.چند روز پیش سایت فورفورتو در این باره نوشت تیم 
کی روش مشــکل گل زنی دارد و به همین خاطر بــه دور دوم صعود 

نخواهد کرد.

زوج خط حمله تیم ملی 
تغییر می کند

اصفهانی ها آماده جبران می شوند

ادامه همکاری علی اکبر طاهری با پرســپولیس هر روز دچار ابهامات 
بیشتری می شــود. خبرگزاری ایلنا مدعی شــده که وزارت ورزش با 
استعفای طاهری موافقت کرده و گرشاسبی به عنوان سرپرست موقت 

این باشگاه انتخاب شده است.
 این خبر در شرایطی منتشر شده که حاجی بیگی، عضو هیئت مدیره 
پرسپولیس آن را تکذیب کرده و به مهر گفته:»هنوز هم مصمم هستیم 
که در این برهه زمانی حساس از آقای طاهری به عنوان مدیرعامل نام 
ببریم. من فکر می کنم ظرف چند روز آینده، تکلیف این موضوع هم 
مشخص می شــود.اخبار مطمئنی دارم که آقای سلطانی فر هم هیچ 
جلسه ای در خصوص جانشین آقای طاهری نداشته اند و فعال هم قرار 

نیست کسی را ببینند.«

مدیرعامل پرسپولیس، 
نرفته بر می گردد

هفته هجدهم لیگ برتر فوتســال  امروز با برگزاری 7 بازی برگزار 
خواهد شد و در حساس ترین دیدار این هفته گیتی پسند اصفهان به 
مصاف تاسیسات دریایی تهران می رود.از زمانی که حسین شمس 
جایگزین علی رضا افضل روی نیمکت گیتی پسند شد، خون جدیدی 
در رگ های این تیم جریان یافت و گیتی پسند در تمامی بازی های 
خود با حضور شمس به پیروزی رسیده است؛ این آمار خوب وقتی 
ارزش پیدا می کند که همــراه با نتیجه گیری برابــر تیم قدرتمند 

تاسیسات دریایی باشد.
تاسیســات دریایی اما در ۴ دیدار آخر خود در لیگ برتر فوتســال 
متحمل ۳ شکست شــد و این اتفاق سبب دور شــدن 8 امتیازی 
آنها از صدر جدول شده است؛ شــاگردان وحید شمسایی در خط 
حمله فوق العاده هســتند و با 7۱ گل زده بهترین خط حمله لیگ 
را در اختیار دارند.قضاوت این بازی که از ساعت ۱۶ امروز و در تاالر 
هندبال تهران برگزار خواهد شــد را محمود رضــا نصیرلو، ابراهیم 
محرابی افشــار، محمد غفاری نژاد و عرفان حجاب بر عهده دارند؛ 

عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است.
سرخ پوشان اصفهانی هفته گذشته میزبان شهروند ساری بودند و 
در پایان به برتری ۲ بر ۱ رســیدند و با ۴۰ امتیاز در رده دوم جدول 
رده بندی قرار گرفتند؛ گیتی پســند در ۱7 هفته قبلی ۱۲ پیروزی 

کســب کرده، در ۴ دیدار به تساوی رســیده و ۱ بازی را با شکست 
پشت سر گذاشته است.تاسیسات دریایی تهران نیز که بازی هفته 
گذشته خود مقابل مقاومت البرز را با نتیجه قاطعانه 8 بر ۱ به سود 
خود پایان داد در ۱7 هفته گذشته در ۱۲ بازی برنده بوده و نتیجه 
۵ بازی را واگذار کرده است؛ شاگردان شمسایی با ۳۶ امتیاز در رده 
سوم حضور دارند.این دو تیم در ۲ فصل گذشته ۴ بار برابر یکدیگر 
قرار گرفتند که حاصل آن ۳ برد برای گیتی پسند بوده است و یک 
بازی نیز به تساوی انجامیده است؛ تاسیسات بازی رفت فصل جاری 
را که به صورت معوقه و ۲۹ مهر ماه در اصفهان برگزار شد را با پیروزی 

پشت سر گذاشت.
در بازی رفت که با انواع و اقسام حواشی همراه بود، تاسیسات ۴ بر 
۲ گیتی پسند را شکست داد و سبب برکناری افضل از سرمربی گری 
گیتی پسند شد؛ در آن دیدار پرتاب اشیای خارجی از سوی هواداران 
به زمین بازی سبب توقف چند دقیقه ای بازی شد و جو بازی را بسیار 
متشنج کرد.مهدی جاوید با ۲8 گل زده بهترین گلزن تاسیسات و 
لیگ برتر فوتسال است و وحید شمســایی ۱۰ گل برای این تیم به 
ثمر رسانده است؛ در گیتی پســند اصفهان نیز احمد اسماعیل پور 
 ۱۴ گل زده است و علی اصغر حسن زاده و سعید احمد عباسی 8 گله 

هستند.

در حاشیه

زننده گل قرن، پای صحبت زلزله زدگان نشست
 حمید استیلی و حســین کالنی پیشکسوتان باشــگاه پرســپولیس، با حضور در مناطق

 زلزله زده کرمانشاه با مردم دیدار کردند.

قاب  روز
هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال برگزار می شود؛

کدام تیم از کورس قهرمانی دور خواهد شد؟

 بازیکن لبنانی ذوب آهن به حضورش در لیگ  ایران 
اشاره کرد و گفت:تجربه حضور در ایران لذت بخش 
اســت که  فواید زیادی برای من از نظر فوتبالی دارد. 
لیگ ایران کمک می کند مــن از لحاظ فنی، بدنی و 
تاکتیکی پیشرفت کنم و تجربیاتم بیشترشود.ربیع 
عطایا درباره علی حمام نیــز اظهار کرد: حمام به من 

کمک کرد تا با ذوب آهن به توافق برسم.
مجتبی جباری از لیست استقالل کنار گذاشته شد بی آنکه این 06

بازیکن برای اخراج توجیه شود و ناچار دست به شکایت شد. 
نصرا... عبدالهی در این باره می گوید :مجتبی جباری بازیکن 
بزرگی است و شفر در آینده تصمیم خوبی برای او می گیرد.  
عبدالهی در حالی این حرف را مطرح کرده که کنار گذاشــته 
شدن مجتبی جباری از لیست استقالل قطعی شده و به جای 

او محسن کریمی وارد لیست خواهد شد.

از مدت ها قبل اخبار زیادی درباره اینکه شفر از عملکرد چند 
بازیکن تیمش راضی نیســت و می خواهد به جای آنها نفرات 
جدیدی را جذب کند، شــنیده می شــود. خبرآنالین نوشته 
که شنیده می شــود شفر با باشــگاه برای فروش ۵ بازیکن به 
جمع بندی رسیده است. پندار توفیقی، معاون ورزشی استقالل 
البته این مســئله را تکذیب کرده و گفته: »نخیر ، این خبرها 

درست نیست و هواداران هر چیزی می شنوند را باور نکنند.« 

تصمیم جدید شفر برای مجتبی جباری لیگ ایران به پیشرفتم کمک می کند 

برای شرکت در مرحله نهایی مسابقات گرندپری؛

تکواندوکار ملی پوش اصفهانی 
آماده می شود

مرحلــه نهایی پیکارهــای گرندپری در ســال ۲۰۱7، روزهای 
یازدهم و دوازدهم آذرماه سال جاری 
به میزبانی ســاحل عاج برگزار 
می شود.برای شرکت در این 
مســابقات، کادر فنی تیم 
ملــی، چهارتکواندوکار را 
انتخاب کرده که ســجاد 
 8۰ وزن  در  مردانــی 
کیلوگرم نیز جــزو نفرات 
حاضــر در اردوی تیم ملی به 
شمار می رود.مردانی که سال 

شته  در المپیک ریو حضور داشت، گذ
در حال حاضر یکی از ملی پوشان ثابت تیم ملی محسوب می شود 
و برای افزایش امتیــازات رنکینگ خود تــالش می کند.آرمین 
هادی پور و فرزان عاشــورزاده در وزن ۵8- کیلوگرم و ابوالفضل 
یعقوبــی در وزن ۶8- کیلوگرم ســه ملی پوش دیگــر تیم ملی 

کشورمان در این رقابت ها هستند.
همچنین علیرضــا نصرآزادانی، مربی اصفهانی نیــز تیم ملی را 

همراهی می کند و مهدی بی باک سرمربی این تیم خواهد بود.
در پیکارهای فینال گرندپری، به نفر اول هر وزن 8۰ امتیاز، نفر 
دوم ۴8 امتیاز و نفر سوم ۲8.8 امتیاز در راستای افزایش امتیازات 

رنکینگ تعلق خواهد گرفت.

تکذیب شایعه فروش 5 استقاللی 

خبر روز

واکنش استقالل به جذب دژاگه
بعد از منتفی شدن حضور اشکان دژاگه در پرسپولیس این شایعه 
مطرح شد که اســتقاللی ها به دنبال 
کاپیتان تیم ملی هستند و حتی 
روزنامه ایران ورزشی هم تیتر 
اصلی یکی از شــماره های 
خود را به عالقه شــفر به 
جذب اشــکان اختصاص 
داد. جــدا از آنکه قیمت 
اشــکان ،کار باشگاه های 
ایرانــی برای خریــد چنین 
بازیکنی را سخت می کند. گویا 
خرید دژاگــه در برنامه های 
استقالل نیســت، حداقل اینکه نصرا... عبداللهی چنین تصوری 
دارد. سرپرست استقالل درباره این موضوع به باشگاه خبرنگاران 
گفته:»اشکان دژاگه بازیکن بزرگی است، اما شفر در نظر دارد یک 
گلزن خوب را به تیم اضافه کند و به طور حتم این امر در نیم فصل 

صورت می گیرد.«

واکنش روز

تردید دوست داشتنی کاوه
کاوه رضایی، نمونه بازیکنانی است که با تالش زیاد به اهداف خود 
می رسند. او که بعد از عملکرد خوبش 
در لیگ بلژیک، بــه اردوی تیم 
ملی دعوت شد، در تازه ترین 
مصاحبــه اش اعالم کرده 
که از حضــورش در تیم 
ملــی مطمئن نیســت و 
بایــد نمایــش خوبش با 
پیراهــن شــارلوا را ادامه 
دهد. تردیــدی که قطعا هم 
به نفع اوست هم به نفع شارلوا 
و در نهایت تیم ملی. به نوشته 
ایسنا، کاوه به سایت DB بلژیک گفته:» باید تالش کنم و خودم 
را نشــان دهم تا جایی در تیم ملی داشته باشــم. هنوز مطمئن 
نیســتم که در جام جهانی می توانم حضور داشته باشم یا خیر. 
 برای اینکه این آرزو به حقیقت تبدیل شــود باید همین روند را 

ادامه دهم«

سوژه روز

سیامک انصاری، راوی استقالل شد
سیامک انصاری، بازیگر محبوب سینما و تلویزیون دومین راوی 
فیلم مربوط به تاریخ باشــگاه استقالل 
تهران به کارگردانی امیر رفیعی 
شــد.انصاری که سابقه بازی 
در مجموعه های شب های 
بــرره، مــرد هزارچهره، 
قهوه تلــخ و... و فیلم های 
سینمایی ساعت ۵ عصر، 
۵۰ کیلو آلبالو، جرم، دعوت 
و... را دارد، پیرامــون انگیزه 
حضورش در این فیلم که نام 
موقت »۴ فینال آســیا« را با 
خود یدک می کشد و به احتمال بسیار به »آبی« تغییر اسم خواهد 
داد، گفــت: »از آنجایی که معتقدم همه مــا در قبال یکدیگر به 
خصوص فرهنگ کشورمان در تمامی عرصه ها مسئول هستیم، 
زمانی که بحث حضورم در این کار تاریخی مطرح شد، برای کمک 
به ارتقای هرچه بیشتر و بهتر فرهنگ در ورزش به خصوص فوتبال 
که طرفداران بســیاری نیز دارد، این پیشنهاد را قبول کردم تا به 
سهم خودم در به تصویر کشیده شدن تاریخ یک باشگاه بزرگ و 
مردمی با نام استقالل نقش داشته باشــم.امیدوارم این اثر مورد 
قبول هواداران و بزرگان فوتبال قرار بگیــرد.« پیش تر همایون 
ارشادی نیز مانند سیامک انصاری با حضور در استودیوی شخصی 
رضا یزدانی کــه تیتراژ پایانی ایــن کار را می خواند، در این فیلم 
حضور یافته بود و در روزهای آتی نیز بازیگران دیگری برای روایت 

این اثر در آن شرکت خواهند کرد.

اتفاق روز

از بـحـرانعـبور
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دیدگاه

 ورود کاروان همدلی اصفهان 
به مناطق زلزله زده 

کاروان همدلی اصفهان که شنبه شب برای همدلی با هم وطنان 
استان کرمانشــاه حرکت کرده بود، وارد مناطق زلزله زده غرب 
کشور شد. شــهردار اصفهان، رییس و جمعی از اعضای شورای 
اسالمی شهر به همراه جمعی از خیرین و فعاالن مردمی اصفهان 

این کاروان را همراهی می کنند.
بررسی زمینه های مشارکت در توسعه و آبادانی مناطق زلزله زده 
و ساماندهی کمک های مردمی با حضور خیرین، از جمله اهداف 

حضور »کاروان همدلی اصفهان« در مناطق زلزله زده است.
شهردار اصفهان در حاشیه ورود به مناطق زلزله زده غرب کشور طی 
سخنانی مطرح کرد وظیفه اخالقی و انسانی ما را به سمت مناطق 
زلزله زده کشانده است. قدرت اله نوروزی افزود: ملت ایران فارغ از 
گرایش های قومی، در کنار همدیگر با عنوان یک ملت واحد تحت 
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران همدلی و وحدت خود را نشان 
دادند. وی تاکید کرد: کرد، ترک، لــر، بلوچ، فارس و غیره، همه از 
اقوام یک ملت هستند که یکپارچه و همدل در میدان حاضر شدند.

نوروزی ادامه داد: از ابتدای انقالب اصل و شأن انسانی بدون توجه 
به خصوصیات انسانی رعایت  شده است و همراهی و همدلی مردم 
ایران در همین اصل انســانی و برابری ریشه دارد و کرامت انسانی 
توجه تمام اقوام ایران را به سمت مناطق زلزله زده جلب کرده است.

مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان:

مالکان می توانند از ناظران 
بی مسئولیت شکایت کنند

مدیرکمیســیون های ماده صد شــهرداری اصفهان گفت: اگر 
ناظر ساختمان به وظیفه خود در قبال نظارت بر ساخت و سازها 
عمل نکند مالک می تواند با مراجعه به ســازمان نظام مهندسی 

ساختمان، از مهندس ناظر شکایت کند.
غالمعلی فیض اللهی با بیان این مطلب گفت: هر ساختمان مهندس 
ناظر دارد و اگر ناظر به وظیفه خود خوب عمل نکرده باشد، مالک 
می تواند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی ساختمان، از مهندس 
ناظر ساختمان خود شکایت کند.وی افزود: البته طبق تبصره ۷ ماده 
صد، شهرداری هم باید گزارشی از تخلف مهندس ناظر به سازمان 
نظام مهندسی اعالم کند.مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری 
اصفهان ادامه داد: اگر معمار با فردی خصوصی قرارداد بسته و گفته 
باشد باید طبق نقشه ساخت و ساز انجام شود و شاهد هم داشته 
باشد، می توان به دستگاه های قضائی نیز شکایت کرد.فیض الهی در 
بخش دیگر سخنان خود در خصوص تخلفات ساختمان های خارج 
از حریم شهر گفت: رســیدگی به تخلفات ساختمان های خارج 
از حریم شهر در صالحیت کمیســیون ماده ۹۹ است که تشکیل 
می شود و البته معموال رای بر تخریب صادر می شود.وی اظهارکرد: 
رسیدگی به این گونه تخلفات در اختیار کمیسیون ماده صد نیست؛ 
چرا که این کمیسیون، تنها برای رسیدگی به تخلفات داخل حریم 

و حوزه شهر صالحیت دارد.

مدیر منطقه 1۰ شهرداری اصفهان:

 ساماندهی خیابان صفوی نژاد 
با اعتبار ۶ میلیارد ریال

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهــان اظهارکرد:  در راســتای 
خدمات رسانی بیشتر به شهروندان، ساماندهی خیابان صفوی نژاد 
حدفاصل خیابان پروین تا خیابان آل خجند در دست اجراست.

عبدالرسول امامی با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون ۹۰ درصد 
پیشرفت داشته است، عنوان کرد: ساماندهی خیابان صفوی نژاد 
با اعتبار ٦ میلیارد ریال در آینده نزدیک تکمیل می شــود.مدیر 
منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اضافه کرد: در این پروژه نیز فضای 
سبز، پیاده روها و جداول ســاماندهی می شود.امامی با اشاره به 
دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: عملیات اجرایی فاز دوم خیابان 
شهید رضاییان حدفاصل خیابان حکیم اسدی تا خیابان پروین به 
طول ۱۳۰ متر و عملیات اجرایی فاز سوم خیابان شهید رضاییان 
از گذر شیخ بهایی تا بوســتان انقالب به طول ۵۴۰ متر در دست 
انجام اســت. وی عنوان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال 

ظرف سه ماه آینده تکمیل می شود.   

مدیر دفتر اصفهان کارت با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه اصفهان 
کارت در مجموعه گردشــگری تونل آکواریوم نصب شده و شهروندان 
می توانند برای بازدید از این مجموعه گردشگری از اصفهان کارت استفاده 
کنند، اضافه کرد: گردشگران با اســتفاده از اصفهان کارت می توانند از 
تخفیف ویژه بهره مند شــوند. فرهاد گلی خاطرنشــان کرد: همچنین 
شــهروندان می توانند در حوزه حمل و نقل در اتوبوس، تاکســی، قطار 
شهری، ایســتگاه های دوچرخه، ۱۸ پارکینگ عمومی-طبقاتی شهر و 
همچنین در مراکز گردشگری- تفریحی همچون باغ گل ها، باغ پرندگان، 
نمایشگاه خزندگان، باغ موزه پروانه ها، تله کابین صفه، تله سیژ ناژوان، شهر 
رویاها، ورزشگاه نقش جهان و غیره از اصفهان کارت استفاده کنند.گلی در 
بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: به منظور خدمات رسانی بیشتر به 
دانش آموزان، امکان شارژ اصفهان کارت در مدارس نمونه فراهم شده است.

مدیر دفتر اصفهان کارت خبرداد:

تخفیف ویژه گذر از 
اعماق اقیانوس ها 

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: به دنبال بهبود سیما و منظر 
این منطقه، تابلوهای راهنمایی فرســوده خیابان جی شــرقی و جی 
غربی جمع آوری شد.حسین امیری اظهارکرد: جمع آوری تابلوهای 
راهنمایی فرسوده معابر خیابان جی شــرقی و جی غربی برای بهبود 

سیما و منظر شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
وی افزود: براین اســاس بیــش از ۱۴۰ عدد تابلــوی راهنمای معابر 
جدید برای یکسان سازی و بهبود وضعیت شناسایی معابر، کوچه ها 
و دسترسی آسان تر شــهروندان و نیروهای امدادی و غیره در خیابان 
جی غربی و جی شرقی نصب شد. مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان 
عنوان کرد: همچنین تعــدادی از معابر فرعی خیابــان جی فاقد نام 
بود که مشکالت ارتباطی و پســتی را ایجاد می کرد؛ بر همین اساس 

شماره گذاری معابر فرعی این خیابان انجام شد.

به منظور بهبود سیما و منظر شهری صورت  گرفت؛ 

جمع آوری تابلوهای 
فرسوده خیابان جی

فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید 
نصر اصفهانی:

ضرورت کنترل هوایی آسمان 
کشور دو چندان شده است

سرهنگ علی حدادی فرمانده منطقه پدافند هوایی 
شهید نصر اصفهانی، در نشست مسئوالن سیاسی 
یگان های نیروهای مسلح منطقه اصفهان، قدرت را 
دارای دو مؤلفه مادی و معنــوی قلمداد کرد و اظهار 
داشــت: قدرت ایران در بعد معنوی امروزه بر کسی 
پوشیده نیســت.وی در بیان قدرت مادی به مؤلفه 
قدرت نظامی اشاره کرد و گفت: محصول این مؤلفه 
مهم امنیت است که زمینه ساز پیشرفت کشور در همه 
زمینه هاست. فرمانده منطقه پدافند هوایی شهید نصر 
اصفهانی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب، امنیت را پایه 
و اساس توسعه پایدار در هر کشوری می دانند، گفت: 
ایشــان در دیدار با فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء )ص( در تاریخ ۱2 شــهریور ۹٦ پدافند 
هوایی را خط مقدم دفاع از امنیت، حیثیت و آبروی 
نظام دانستند. وی افزود: پدافند هوایی شامل کلیه 
اقداماتی است که در جهت به کارگیری همه امکانات به 
منظور جلوگیری از حمالت هوایی دشمن و کم کردن 
خسارت های ناشی از آن انجام می گیرد.حدادی در 
ادامه با بیان اینکه هیچ نیروی نظامی بدون داشتن چتر 
امنیتی قابل اعتماد، قادر به انجام رزم در میدان نبرد 
نیست، گفت: برقراری این چتر امنیتی به عهده قرارگاه 
پدافند هوایی است. وی تصریح کرد: در عملیات های 
مهم ۸ سال دفاع مقدس نیز پدافند هوایی با منهدم 
کردن تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن، زمینه را 
برای پیشــروی رزمندگان فراهم می کرد. فرمانده 
منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی اظهار داشت: 
عنوان »سنگرسازان بی ســنگر« شایسته کارکنان 
پدافند هوایی در سرپنجه های عملیاتی است؛ چرا که 
هیچ گونه جان پناهی در حین حمله دشمن برای آنها 

تعریف نشده است.
وی در این خصوص به شهدای گرانقدر سایت عملیاتی 
سوباشی در همدان اشاره کرد و گفت: این غیور مردان 
تا آخرین لحظه و تا پای جان در پست عملیاتی خود 
به انجام ماموریت پرداختند و به شهادت نائل شدند.
حدادی در ادامه با بیان اینکــه در جنگ ها ی نوین 
پیروزی از آن کشوری است که برتری هوایی خود را تا 
پایان درگیری حفظ کند، گفت: این برتری یا توسط 

یک آفند قوی است یا یک پدافند بسیار قوی.

سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا ســلیمانی حادثه غم انگیز 
وقوع زلزله در اســتان کرمانشاه و غرب کشــور را که منجر 
به درگذشت و زخمی شــدن تعدادی از مردم عزیزمان شد، 
به ملت ایــران و مردم عزیز اســتان کرمانشــاه و بخصوص 

خانواده های مصیبت زده تسلیت گفت.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با اشاره به 
فرا رسیدن هفته گرامیداشت بسیج مستضعفین گفت: بسیج 
یک تفکر اســت که باید در عرصه های مختلف جامعه بروز 
و ظهور کند، چنانچه ما می بینیــم این تدبیر امام راحل)ره( 
عظیم الشأن عالوه بر به کارگیری ظرفیت بزرگ مردمی در 
زمینه های مختلف و مورد نیاز انقالب و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران، الگوی شفابخش کشــورهای منطقه شد و با 

ایجاد سد بزرگ و مقاوم در برابر ایادی استکبار و دسیسه های 
دشمنان اســالم، تاریخ نوینی را برای کشــورهای اسالمی 
منطقه رقم زد. وی با بیــان اینکه هیچ محدودیتی در جذب 
نیروی بسیجی وجود ندارد، به جذب و آموزش بسیجیان در 
گردان های رزم و آمادگی آنان برای مقابله با تهدیدات سخت 
اشاره کرد و بیان داشت: بسیج بنا به ضرورت و مقتضای زمان 
در عرصه های مختلف و در جهت تثبیت نظام به ماموریت های 
خود ادامه می دهد.سلیمانی ادامه داد: با وجود اینکه بسیج 
آمادگی نظامی و امنیتــی خودش را همــواره حفظ کرده 
است، رویکردش نظامی نیســت و فعالیت های بسیج عمدتا 
 با رویکرد فرهنگی و به اقتضای شــرایط جنگ نرم، در حال 

اجراست.

وی مقابله با تهدیدات نرم را برجســته ترین ماموریت بسیج 
برشــمرد و ابراز کرد: در وضعیت کنونی مباحث دیگری از 
قبیل محرومیت زدایی، اشــتغال زایی در قالــب بنگاه های 
زودبازده، اقتصاد مقاومتی و اجرای پروژه های متعدد آبرسانی 
به روستاها، ساخت منابع آبی، تعمیر مساجد و حسینیه ها و 
ســاخت منازل برای محرومین، از جمله دیگر فعالیت های 

بسیج است.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان در ادامه 
به شعار محوری امسال بســیج »بسیج؛ مظهر مردم ساالری 
دینی« اشاره کرد و اذعان داشت: رویکرد اجرایی برنامه های 
امسال، توجه به اعتالی بســیج در عرصه های فرهنگ، علم، 
خدمات اجتماعی و دفاعی، امنیتــی، توجه ویژه به رویکرد 
مسجدمحور شــدن برنامه ها، ترویج گفتمان  انقالبی گری و 
خدمت رسانی وســیع به مردم با بهره گیری از ظرفیت های  

اردوهای جهادی و اقشار متخصصین بسیج است.
وی اضافه کرد: امســال حدود ۱۰۰ عنوان برنامه در سراسر 
استان برگزار شــد که از جمله برنامه های شاخص می توان 
به تجمع بزرگ بسیجیان با عنوان »شکوه مقاومت« در روز 
۵ آذر ماه و برگزاری کنگره ملی شــهید زینب کمایی در ۷ 
آذر ماه، افتتاح درمانگاه شــهدا در سپاهان شهر، آغاز طرح 
گشت های محله محور با عنوان حماســه خدمت و امنیت، 
برپایی نمایشگاه دستاوردهای بسیج، سرکشی به خانواده های 
معزز شهدا توســط نواحی و پایگاه های مقاومت و همچنین 
اقشار مختلف بسیج، حضور پرشور بسیجیان در میعادگاه های 
نماز جمعه شهرســتان ها، برپایی نمایشگاه شناسنامه یک 
ملت شامل برنامه های ترکیبی از انقالب تا دفاع از حرم اهل 
بیت)ع(، اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم، ویزیت 
رایگان اقشار بی بضاعت توسط پزشکان داوطلب بسیجی و 
اعزام تیم های پزشکان متخصص به مناطق محروم به صورت 
رایگان بخصوص دندان پزشــکان و مراسم عطرافشانی مزار 
شهدا در گلستان شــهدای شهرســتان های استان توسط 

بسیجیان و دیگر برنامه های متنوع اشاره کرد.

  فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در جمع خبرنگاران، با بیان حجم انبوه فعالیت های پیش 
روی بسیج، به درخشش این شجره طیبه در دهه اول انقالب و در دفاع مقدس و خلق مکتب دفاعی اشاره کرد.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

بسیج تاریخ نوینی را برای کشورهای اسالمی منطقه رقم زد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: آموزش آتش نشان داوطلب یکی از 
فعالیت های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان است که در دوره های چهار روزه برگزار می شود 
و اشخاص عالقه مند بعد از گذراندن این دوره های کوتاه مدت می توانند در دوره های بلند مدت یک ماهه شرکت 

کرده و در پایان این دوره ها مدرک تخصصی دریافت کنند.
بهزاد بزرگزاد ادامه داد: معموال آموزش های دوره های آتش نشان 
داوطلب کوتاه مدت و بلند مدت درون سازمان انجام شده و عالوه 
بر کالس های تئوری، آموزش های عملی هم در این دوره ها به 

اشخاص داوطلب ارائه می شود.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان، از برگزاری دومین دوره آموزش آتش نشــان داوطلب 
یک ماهه سطح ۳ در این سازمان خبرداد وگفت: در این دوره ۱۹ 
نفر از داوطلبان، سرفصل هایی نظیر امداد و نجات در ارتفاع، نجات 
از چاه، آشنایی با شیمی حریق، مدیریت بحران و کار با ست های 
هیدرولیکی را آموزش دیدند و در پایان دوره از داوطلبان آزمون 

عملی و کتبی به عمل آمد که آزمون کتبی برای اولین بار به صورت الکترونیکی در مرکز آموزش فاوا برگزار شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری دومین دوره آموزش آتش نشان داوطلب

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ وقف در رسانه ها با پرهیز از کلی گویی  گفت: 
صرف وقت در اطالع رسانی نیز به نوعی وقف است، حتما لزومی ندارد ملک و زمینی وقف شود؛ همین فعالیت رسانه ای 
خصوصا در زمینه فرهنگی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده، خود یک وقف بزرگ است.حجت االســالم 
رضا صادقی همچنین ابراز کرد: اگر در رسانه در رابطه با ترویج فرهنگ وقف کار شود قطعا بدانید که هر وقفی انجام 

می گیرد، در اجر و پاداش آن شریک هســتید و این کار رسانه ای شما 
نتیجه هم می دهد.

وی اظهار کرد: اگر همه ایام سال هفته وقف داشته باشیم قطعا بیش از 
این می توانیم در زمینه وقف فعالیت کرده و از آثار و برکات آن استفاده 
کنیم؛ به عناوین مختلف در تاریخ گذشته موضوع وقف را داشته ایم حتی 
سایر ادیان از جمله در اصفهان یهودیان هم وقف دارند، این طور نیست 
که فقط در زمان اسالم وقف داشته باشــیم، البته اسالم وقف را ترویج 
و توسعه بیشــتری داد و بر آن تاکید کرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان مطرح کرد: اصفهانی ها در وقف کردن زرنگ هستند و 

اموالشان را در جایی مصرف می کنند که از آن نتیجه ای ببینند؛ ما نیز برای شفاف سازی در زمینه هزینه کرد و نوع 
استفاده از موقوفات برای همه مردم و رسانه ها آمادگی داریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

اطالع رسانی در زمینه فرهنگی یک وقف بزرگ است

عکس روز

فرمانده ناحیــه مقاومت بســیج امام رضا )ع( در نشســت 
خبری به مناســبت هفته بسیج اظهار داشــت: بسیجیان 
سرباز والیت هستند و از ســوی دیگر وظیفه خدمت گزاری 
به آحاد مردم شریف و شــهیدپرور ایران را دارند؛ در همین 
راستا در برنامه های ماموریتی بســیج در سال ۹٦ اثرگذاری 

برنامه ها و نقش آفرینی بسیج در بحث خدمت رسانی به مردم و 
خدمات رسانی اجتماعی مطرح است.سرهنگ محمد رضایی 
با بیان اینکه هر روز هفته بسیج با عنوان مشخصی هدف گذاری 
شده است، تصریح کرد: در رده های مختلف بسیج به تناسب 
نام گذاری روزهای هفته، برنامه هایی در نظر گرفته شده است 

و به عبارتی درصدد هســتیم نقش بســیج را در عرصه های 
مختلف در راستای هدف نهایی انقالب اسالمی که همان تمدن 
نوین اسالمی است، برای مردم مطرح کنیم. وی با بیان اینکه 
دستاوردها و برنامه های این ناحیه در نمایشگاه فعالیت های 
بســیج واقع در حســینیه ثارا... ناحیه امام صــادق )ع( ارائه 
می شود، تصریح کرد: با توجه به متمرکز بودن این نمایشگاه، 
برگزاری ایســتگاه های فرهنگی در ۱۴ نقطه سطح شهر در 

راستای معرفی برنامه های این ناحیه برنامه ریزی            می شود.

فرمانده ناحیه بسیج امام رضا )ع( اصفهان:

ایستگاه های فرهنگی بسیج در ۱۴ نقطه شهر اصفهان برپا می شود

 تحویل اقالم اهدایی بانک شهر 
به مناطق زلزله زده

شهرداری

جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه
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پيامبر اکرم صلى  ا...عليه  و  آله :
به زودى پاره  اى از تن من در خراسان دفن شود. هيچ مؤمنى آن را 

زيارت نكند مگر آن که خداوند بهشت را بر او واجب کند.
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مراقب جلوی پای خود 
باشید!

برنامه ریزی بــرای آینده یکــی از الزمه های 
موفقیت فردی و شغلی اســت.در مورد فواید 
برنامه ریزی آنقدر گفته و نوشته شده که شاید 
پرداختن به آنها تکرار مکررات باشد. با در نظر 
گرفتن ویژگی های حوزه فــروش و اینکه کار 
فروشــندگان و به طور کلی نیروهای فروش از 
طریق بررســی آمار فروش و عدد و رقم مورد 
ارزیابی قرار می گیرد، اهمیت برنامه ریزی در 

این کار بیش از پیش مشخص می شود.
همه ما فروشندگانی را دیده ایم که به دلیل عدم 
برنامه ریزی درســت در طول ماه، آخر ماه چه 
گرفتاری هایی دارند و پورسانت فروش خود را 
به دلیل همین سهل انگاری از دست می دهند. 
بنابراین در اهمیت و لزوم برنامه ریزی شــکی 
نیســت.نکته ای که در اینجا باید مورد توجه 
قرار دهیم این اســت که برنامه ریزی و دغدغه 
داشــتن برای آینده اگر از حد و حدود تعادل 
خارج شود، آسیب هایی را به عملکرد فروشنده 
وارد خواهدکرد. کم نیست تعداد فروشندگانی 
که همیشه نگران هستند؛ نگران اینکه قرار روز 
بعد با مشتری به درستی هماهنگ شود؛ نگران 
اینکه پورسانت آخر ماه به موقع پرداخت نشود؛ 
نگران اینکه مدیر فروش جدید آدم خوبی نباشد 
و نتواند ارتباط خوبی با آنها برقرار کند؛ نگران 
اینکه کاالیی که با زحمت فروخته اند مرجوع 

شود؛ نگران اینکه...
این نگرانی ها را بگذارید در کنار ده ها و شــاید 
صدها دغدغه و مســئله روزمره و شخصی که 
زندگی شهرنشینی امروزی به زندگی همه ما 
تحمیل کرده اســت. همه اینها کافی است که 
تمرکز ما از بین برود و راهی را که در جلوی مان 
قرار گرفته به خوبی نبینیم. در حقیقت مانند 
فردی هستیم که هنگام رانندگی کردن آنقدر 
درگیر آینه های خودرو می شــود که از جاده 
غافل می شود و همین یک لحظه غافل شدن 
از جاده می تواند بهای سنگینی برای او و سایر 

سرنشینان داشته باشد.
عالوه بر این، بیش از حد متمرکز شــدن روی 
مقصد باعــث می شــود زیبایی هــای جاده 
را نبینیم. درســت اســت که هدف نهایی ما 
رسیدن به مقصدی است که در زندگی فردی 
و حرفه ای خود ترســیم کرده ایــم، اما این را 
هم نباید فراموش کرد که قرار نیست تا لحظه 
رســیدن به مقصد، از مســیری که در آن قرار 
داریم، هیچ لذتی نبریم. هــر چقدر زمان حال 
برای ما معنادارتر باشد و بیشتر از آن لذت ببریم 
انگیزه بیشتری برای محقق کردن هدف نهایی 

خود خواهیم داشت.

مهارت زندگی

سیره بزرگان

شیخ مرتضی انصاری  
 مرحوم شیخ مرتضی انصاری با برادر خود از کاشان به مشهد مقدس 
ســفر کرد، پس ازآن به تهران آمد و در مدرسه مادرشاه در حجره 

یکی از طالب منزل گرفت.
 روزی شیخ به محصل خود مختصر پولی داد تا نان خریداری کند، 
وقتی محصل برگشت، شیخ دید حلوا هم خریده و روی نان گذاشته 
اســت. به او گفت: پول حلوا را از کجا آوردی گفت: به عنوان قرض 
گرفتم. شیخ فقط آنچه ازنان حلوایی نبود، برداشت وفرمود:» من 
یقین ندارم برای ادای قرض زنده باشــم.« 
روزی همان طلبه پس از سال ها به نجف 
آمده بود و خدمت شیخ عرض کرد: 
چه عملی انجام دادید که به این 
مقام رسیدید و خداوند 
شما را موفق کرد تا در 
رأس حوزه علمیه قرار 
گرفته اید و مرجع همه 
شیعیان جهان شدید؟ 
شــیخ فرمــود: چون 
جرات نکــردم حتی نان 
زیر حلوا را بخورم  ولی تو 
با کمال جرأت نان وحلوا را 

تناول کردی. 

اعتراض عقیل   
چون امام علی علیه السالم به حکومت 
رسید به منبر رفته و ستایش و ثنای خدا را 
به جای آورد و بعد فرمود: به خدا قسم به یک درهم از غنیمت های 
شما دست نرســانم تا آنگاه که در مدینه شاخه خرمایی دارم، پس 
 راســت بگویید خود را از این مال محروم کرده ام و به شــما عطا

 می کنم. در این هنگام عقیل برادر امام)ع( به پا خاســت و عرض 
کرد: قســم به خدا تو مرا و شخص ســیاه مدینه را برابر و مساوی 
قرار دادی! امام )ع( فرمود: بنشــین، در این جا غیر تو دیگری نبود 
که تکلم کند، تو برآن ســیاه چهره چه برتری داری، جز به پیشی 
 گرفتن در اســالم یا به تقوی و اجر و ثواب که این برتری در آخرت 

است.

باغ 
کاغذی

اقیانوس مشرق، داستان سرگشــتگی عمران و وصالش به               
والیت علی بن موسی الرضا علیه السالم است. درباره فضایل 
و کرامات امام رضا علیه السالم کتاب های بسیاری تالیف و 
منتشر شده که بسیاری از آنها در حوزه های دین و تاریخ قرار 
می گیرد، اما از دریچه ادبیات ، کمتر در این زمینه کار شده 
و آثاری هم که دربخش ادبیات تالیف و منتشر شده اغلب در 
بخش شعربوده و دراین میان سهم قالب ادبی داستان ناچیز 
است.رمان اقیانوس مشرق، با توجه به نوع نگارش آن توانسته 
مخاطبان خوبی برای خود کسب کند. در این اثر داستانی، 

شــخصیتی به نام عمران بن داوود در جســت وجوی آب 
حیات ازکرانه های دریای جنوب عازم دریای شــمال است. 
او دربیابان کویری بی آب و علف در مســیر خراسان راهش 

را گم می کند و...
 صحنه های آغازین داستان با شــرح وضعیت عمران که از 
تشنگی و خســتگی در حالتی بی رمق و وهم آلود در بیابان 
افتاده اســت، روایت می شــود و اندک اندک و در داستانی 
جذاب و خواندنی مخاطب را با شخصیت و مقام عظیم امام 

رضا علیه السالم آشنا می کند.

اقیانوس مشرق تقوی 

مکان های ممنوعه ای که کسی اجازه بازدید از آنها را ندارد!)2(

دانستنی ها

ماهیت ایده، اصال اهمیت ندارد

ماهیت ایده، اصال اهمیت نداشــت. دوستان با 
دوستان خود موافقت می کردند تا دوستی خود 
را ابراز کنند. دشمنان با دشمنانشان مخالفت 

می کردند تا دشمنانی شان را نشان دهند.

»صبحانه قهرمانان « 
کورت ونه گات

حرف حساب
غارهای »السکو« -جنوب غربی فرانسه  

این غارها با قدمت هفده هزار و ســیصد سال، به سبب 
وجود آثــار هنری متعلق بــه دوران »پارینه ســنگی 
نوین«، بسیار معروف هستند. مجموعه غارهای السکو 
بزرگ تریــن نقاشــی های ماقبل تاریــخ )غارنگاره ها( 
جهان را در خود جــای داده اند. گروهــی از نوجوانان 
فرانسوی سال 1940 میالدی این غارها را کشف کردند. 
این مکان پس از پایــان جنگ جهانــی دوم به یکی از 
محبوب ترین نقاط گردشگری جهان تبدیل شد. روزانه 
یکهزار گردشگر از این مکان بازدید می کردند. با وجود 
این، یونسکو ســال 1963 میالدی این مکان را به روی 
گردشگران بست؛ زیرا، تنفس و تعریق بازدیدکنندگان 
و همچنیــن نورهای مصنوعــی و گردش هــوا باعث 
 تخریــب این آثار تاریخــی ارزشــمند و منحصربه فرد

 می شد.
»الســکو 2« که دقیقا شــبیه برخی از نقاط داخل این 
غارها  از جمله سرســرای بزرگ گاوها و گالری نگاره ها 

طراحی شده است، سال 1983 افتتاح شد تا گردشگران 
به جای غارهای اصلی از این مکان بازدید کنند.

منطقه 51 - آمریکا   
بسیاری معتقدند اشیایی که مردم در آسمان مشاهده 
و تصور می کننــد، بشــقاب پرنده هســتند. در واقع 
هواپیماهای جاسوسی هستند که از این پایگاه محرمانه 
نیــروی هوایی آمریکا به پــرواز در می آیند. ســازمان 
جاسوسی آمریکا )سیا( در ســال 2013 میالدی برای 
نخستین بار به طور رسمی به وجود چنین مکانی اذعان 
کرد. مناطق اطراف این پایگاه به ویژه شهرستان کوچک 
»ریچل« در »بزرگــراه فرازمینــی« از محبوب ترین 
نقاط گردشگری آمریکا محســوب می شوند؛ اما کسی 
تاکنون نتوانســته اســت این پایگاه را از نزدیک ببیند. 
 تصاویر ماهواره ای ســاختمان های این پایگاه را نشان

می دهد،اما در نقشه های دولتی آمریکا هیچ نشانه ای از 
منطقه 51 وجود ندارد. 

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای 960/1009، 
960/1010 و 960/1011

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهمناقصه

شرایط و الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه )ریال(

960/1009
اجرای عملیات ساختمانی و 

تاسیساتی پست 63/20 کیلوولت 
مسکن مهر فوالدشهر 

317/500/000 ریال
دارا بودن گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 5 ابنیه 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

960/1010

تامین مصالح موردنیاز و تکمیل 
عملیات ساختمانی و تاسیساتی 
پست 63/20 کیلوولت شهدا 
)GIS( واقع در شهر اصفهان 

662/000/000 ریال

دارا بودن گواهی نامه صالحیت 
پیمانکاری معتبر با حداقل رتبه 5 ابنیه 

به همراه رتبه 5 نیرو یا تاسیسات از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

960/1011

خرید لوازم اندازه گیری انرژی شامل 25 
دستگاه انرژی میتر مستر، 17 دستگاه 

انرژی میتر اسلپو، 35 دستگاه ماژول نت 
و یک دستگاه مکانیزم قرائت پیشرفته

482/500/000 ریال
تامین کنندگان بایستی نمایندگی 

رسمی یکی از تولیدکنندگان 
تجهیزات موضوع مناقصه باشند

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد، بحساب سیبا 2175090204008 با مبالغ فوق الذکر در وجه 
شرکت برق منطقه ای اصفهان 

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، 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 تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 

و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820( 
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 96/08/29 تا ساعت 16:00 عصر روز پنج شنبه مورخ 96/09/09 

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 09:00 صبح روز شنبه 
مورخ 96/09/25 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز تا ساعت 16:00 عصر همان روز به آدرس: 

اصفهان خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/09/27 سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی 

و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مناقصه: 

- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید. 

 http://iets.mporg.ir         www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir                www.setadiran.ir

شرکت توزیع برق  منطقه ای اصفهان

م الف: 107392

 )شماره های 200961188000035، 200961188000037 و 200961188000036 در سامانه ستاد( 

نوبت اول

افقی
1- از کشورهایی که ایران 1/5میلیارد دالر در آنها 

سرمایه گذاری کرده است - سفر کردن
2- از شــهرهای اســتان فــارس - یکــی از 

برجسته ترین اقتصاد دانان پولی جهان
3- شــهر مذهبی نزدیک تهران - از درندگان - 

خانه بزرگ - تاکید شده
4- مناجات - درجات - خالص

5- گوساله ای که برای کار شخم استفاده می شود 
- رها و آزاد - مجهز به اثاثه مــورد نیاز - خدای 

باستان
6- عادت - جاسوس - حالت وچگونگی

7- دوستی - یارکلنگ - چهره - رنگارنگی
8- مساعدت - از محصوالت صادراتی کشورهای 

آفریقایی - سفر فرنگی
9- کوچ - ویتامین خونی - ماده بیهوشی - نت 

سوم موسیقی
10- خط انگلیسی - باد خنک - ضمیر مخاطب 

تازی
11- شــرنگ - ســخن چین - قریه و روستا - 

فروشنده ظروف مس
12- پیمانه ای که با آن روغن در چراغ می ریزند 
- چشیده شده - مجموعه آثار منظوم یک شاعر 

یا نویسنده
13- اعتقاد به روز قیامت - شهر شرقی آلمان - 

قطع سینمایی - پیاپی عامیانه
14- پایتخت رسمی کشور سوازیلند - امیدوار

15- از قاره های جهان با تلفظ غیر فارسی - نام 
کوچک »پوتین« رییس جمهوری روسیه

عمودی
1- نام بندری در کشور تونس - امال خواستن

2- پهلوان وسط زورخانه - شادمان
3- باال آمدن آب دریا - از قبایل عصر جاهلیت - 

زیرقرآنی - ضربه ای که گوشت را ببرد
4- از توابع استان اصفهان - ترازنامه - چینه دیوار

5- هاتف - محلی در نزدیکی تهران که قرار است 
به زودی در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تاسیس 

شود - بدل از وضو - به اندازه
6- محبوب - بلند مرتبه - زشت و بدشکل

7-  پدر تازی - ناســیونال - واحد پول آلبانی - 
شیشه رنگین

8-  ناشنوا - مداوا کردن - تصدیق روسی
9- مسلک - دوش - پیشگاه خانه - گالبی

10- نامه نگاری - مجازا به معنــای توجه و پناه 
است - اجاره خانه

11- عطر - تکه کاغذ چاپ شــده بــرای ورود 

به ســینما تماشــاخانه و اتوبوس - زمینه - از 
محصوالت صادراتی ایران

12-  ضمیر اول شخص جمع - وزنه   وزنه برداران 
- پناهنده

13- تکنیک ها - ابزار ماهیگیری - غمگین تر - 
دریای تازی

14- نمای بیرونی ساختمان - نیم نظر
15- باد پرشــتاب و خاک انگیــز - اقتصاددانی 
که معتقد اســت اصالح قیمت ها غایت و توسعه 
نیست، ولی قیمت های نادرست غالبا به بی فرجام 

ماندن توسعه منجر می شود.
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