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نمایندگان استان در واکنش به بی توجهی دولت به مشکالت آبی اصفهان، از آخرین گزینه روی میز  پرده برداشتند؛

استعفای دسته جمعی
11

یک تناقض آشکار!
10 درصد کل بافت فرسوده کشور در صنعتی ترین استان قرار دارد؛

3

 انتقام به سبک اصفهان
برتری تیم های اصفهانی در هفته هفدهم؛

صفر می شود!
استاندار هشدار داده که سد زاینده رود تا ۵0 سال آینده اساسا ورودی آب نخواهد داشت؛

3

کارگران فصلی ساماندهی می شوند
شهردار اصفهان در جمع تشکل های کارگری:

مدیرعامل آب و  فاضالب استان اصفهان:11

3
 مدیریت تقاضا

 راهکار حل بحران آب است

 وداع زودهنگام گیتی پسند 
با جام قهرمانی

10

افزایش سهم شهرداری در 
پروژه بزرگ نمایشگاه اصفهان

3

مردم حواسشان باشد
فتنه در راه است

2

از دست حسین شمس هم کاری بر نیامد؛

11

امام جمعه اصفهان:

 مشکالت کم آبی و نظایر آن 
با تجمع و تظاهرات حل نمی شود

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان 
اظهار کرد: توجه به برخی موارد مانع از غفلت خواهد شد. باید از 
مسجد و ذکر خدا و یاد الهی غافل نشویم؛ چراکه با ورود به ورطه غفلت 

زمینه برای پذیرش مفاسد فراهم خواهد شد...
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هفتــه هفدهم 
لیــگ برتــر با 
پیروزی تیم های 
اصـــفهانی مقابل 
حریفانشان به پایان 
رســید. در این هفته 
شــاگردان زالتکو کرانچار توانستند انتقام 
شکست دیدار رفت را بگیرند و تیم پدیده را با 
4 گل بدرقه کنند. در دیگر دیدار این هفته تیم 
ذوب آهن در تبریز به مصاف گسترش فوالد 
 رفت که موفق شد در ثانیه های پایانی بازی 

 خبربه برتری یک بر صفر برسد.
آخــر
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همه چیز از به آتش کشیدن و پاره کردن تصاویر امام)ره( توسط حامیان 
منتسب به یکی از سران فتنه آغاز شد. محرم سال 88 تازه آغاز شده بود 
که شبکه های ماهواره  ای و سایت  های خبری حامي سران فتنه، اهانت 
به ساحت سیدالشهدا)ع( را هدف جدید جریان سبز معرفي کردند. در 
تاسوعای حسینی 88 جمعیتی بیش از ۵۰۰ نفر در خیابان انقالب تهران 
جمع شدند و شعارهاي ضدانقالب و ضد والیت فقیه سردادند و خساراتی 
به اماکن عمومی وارد کردند؛ این افراد حتی به پرچم های اهل بیت)ع( 

هم رحم نکردند و به آتش کشیدند.
کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که سران فتنه به دنبال ادامه دادن 
این جنبش و پر و بال دادن به آن از طریق گســترش راهپیمایی های 
اعتراض آمیز در خیابان هــا بودند که با فراخوان شــورای هماهنگی 
 تبلیغــات اســالمی در واکنش به تظاهــرات هواداران ســران فتنه و 
 جریان سبز در تاســوعا و عاشــورای ۱۳88 یک حماســه ای بزرگ

 رقم خورد که برخی از آن به عنوان انقالب سوم یاد کرده اند. 
فتنه 88 از کجا شروع شد؟

فتنه 88 از نظر کارشناسان مســائل سیاسی یکی از مهم ترین اتفاقات 

سیاسی کشــور بود؛ برای پیگیری جزئیات بیشــتر از به وجود آمدن و 
اهداف این فتنه، سراغ کارشناس مسائل سیاسی رفتیم و در این باره به 
گفت و گو پرداختیم. محمود معلمی، جانشین اسبق اداره کل سیاسی 
سپاه پاســداران در گفت و گو با زاینده رود درباره آغاز این فتنه اظهار 
کرد: در فتنه سال 88،  4 عامل نقش اساسی داشتند؛ عامل اول، کسانی 
 که فتنه را طراحی کرده بودند، این افــراد خارجی بودند و از جمله آنها
 می توان بــه »جورج ســوروس« مبتکــر انقالب های رنگی اشــاره 
 کرد که انقالب های رنگــی را در حدود ۱۳ کشــور از جمله ایران هم 

پیاده کردند.
وی افزود: دومین عامل به وجود آورنده فتنه 88؛ سران فتنه بودند که در 

این حربه دشمن، نقش بازیگر را ایفا کردند.
 عامل سوم آن بازی خورده ها بودند که به خیابان ها آمدند و نقشه دشمن 
را در خیابان ها اجرا کردند و عامل چهارم هم حمایت کننده ها بودند؛ 
همه این عوامل باعث شدند تا کشور طی 9 ماه دچار فتنه شود و خسارات 

سنگینی به کشور وارد شود. 
حماسه 9 دی چگونه خلق شد؟

جانشین اسبق اداره کل سیاسی ســپاه پاسداران در رابطه با حماسه 9 
دی گفت: دو عامل باعث به وجود آمدن این حماســه شد. اولین عامل 

روشــن شــدن هدف این فتنه برای مردم بود؛ مردم آرام آرام طی این 
ماه ها متوجه شدند که حرکت این جنبش ها به خاطر انتخابات نیست 
بلکه بحث شان اصل نظام است؛ شعارهایی هم در این حرکت ها مانند 
»انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است« داده می شد که به خوبی 

بیانگر این موضوع بودند.
 وی با اشــاره بــه عامل دوم بــه وجود آمــدن حماســه 9 دی گفت:
  شــفاف ســازی هایی در این مورد توســط افراد شــاخصی همچون

 مقام معظــم رهبری انجام شــد که ایشــان در 29 خــرداد 88 این 
روشــن بینی ها را شــروع کردند و پس از آنهــا هم دیگر افــراد مانند 
کارشناســان این حرکت را ادامه دادنــد که این مورد هــم به عنوان 
عامل دوم به وجود آمدن حماســه 9 یاد می شــود.مردم در این مدت 
متوجه شــدند که موضوع این جنبش ها و حرکت ها بحث فتنه است ، 
انتخابات،تقلب و... هدف نیستند؛ بنابراین حماسه 9 دی بسیار باشکوه 

خلق شد.
معلمی تاکید کرد: جالب است بدانید یک ســری از افرادی که در این 
حماسه شرکت کردند همان افرادی بودند که در 29 خردادماه به دعوت 
یکی از سران فتنه به خیابان ها آمدند، اما وقتی از آنها سوال می پرسیدیم 
می گفتند:» ما آن روز نمی دانســتیم که فتنه ای در راه اســت و حال 

فهمیدیم و امروز آمده ایم با آن مقابله کنیم.«
فتنه های دیگری در راه است؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا هنوز امکان به وجود آمدن فتنه هایی 
در کشــور وجود دارد؟ گفت: بنده بارها گفته ام که فتنه 88 دفع شده ، 
اما رفع نشده است و هر آن ممکن است که این اتفاق بازهم در کشور رخ 
دهد؛ چرا که دشمن همیشه به دنبال طراحی نقشه های خود بوده است.

جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به تجمع های 
اخیر در کشور مانند تجمع برخی از مالباختگان پروژه هایی در مشهد 
مقدس، ابراز کرد: اصل مطلب تجمع مردم مشهد این بود که یک سری از 
افراد مال های خود را در پروژه هایی باخته بودند که مطالبات بحقی هم 
داشتند؛ اما دشمنانی در این بین مانند برخی کانال های تلگرامی ضد 
انقالب نفوذ می کنند که ممکن است شعارها را به سمت دیگری ببرند.

 وی اضافه کرد: مــردم باید در ایــن موقعیت ها بیدار شــوند که یک 
فتنه ای در پیش داریم، اما فتنــه این بار ظاهرش رنگ و بوی اقتصادی 
داردو سرانجام به مسائل سیاســی و اجتماعی کشانده می شود که باید 

مواظب آنها بود.
حماسه 9دی را گرامی بداریم

حماســه 9 دی اوج بیداری و بصیرت مردم بود و بــه گفته مقام معظم 
رهبری نشان داد که:» ملت ایران یک ویژگی بسیار خوبی دارند که وقتی 
راهی را خطا رفتند به محض اینکه احســاس کنند خطا رفته اند؛ به راه 

صحیح باز می گردند.«
طبق گفته کارشناسان مسائل سیاسی؛ باید حماسه 9 دی را به عنوان 
یادمانی برای الگو و سرمشق، گرامی بداریم تا دشمن از اجرای نقشه های 

خود در ایران نا امید شود. 

پارلمان ایتالیا منحل شد
در آســتانه انتخابــات سیاســی ایتالیا، »ســرجو 
ماتارال«رییس جمهــور این کشــور حکم انحالل 
مجلسین نمایندگان و ســنا را امضا کرد.این اقدام 
رییس جمهور ایتالیا پس از آن انجام شــد که پائولو 
جنتیلونی، نخست وزیر این کشــور به کاخ ریاست 
جمهوری رفت و پایان کار دولت خود را رسما اعالم 
کرد.بر اســاس خواســت رییس جمهوری ایتالیا ، 
جنتیلونی تا زمان برگزاری انتخابات سیاســی این 
کشــور در روز 4 مارس آینده ، در مقــام خود باقی 
خواهد ماند و زمام امور جاری کشــور را در دســت 

خواهد داشت.

اسرائیل قانون جنجالی محدود 
کردن پلیس را تصویب کرد

پارلمان اسرائیل، قانونی جنجالی را تصویب کرده که 
قدرت پلیس این رژیم در وارد کردن اتهام به مظنونان 
را محدود می کنــد؛ قانونی که ذی نفــع اصلی آن 
نتانیاهوست که از بازپرسی های پلیس در پرونده های 
فساد به ســتوه آمده اســت.مخالفان می گویند این 
قانون تالشی است از سوی حزب راست گرای لیکود 
برای محافظت از بنیامین نتانیاهو که در دو پرونده 
جداگانه، مظنون به رشوه گرفتن و کاله برداری است.

آبروریزی  آمریکا در سوریه
ائتالف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا اعالم 
کرد: طی ۳ ســال اخیر، 8۱7 غیرنظامی در جریان 
حمالت هوایی جنگنده های آنها به سوریه، کشــته 
شدند.ائتالف بین المللی موســوم به ضد داعش به 
رهبری آمریکا اعالم کرد که تعداد تلفات غیرنظامیان 
در حمالت هوایی آنها به سوریه، ۱6 نفر بیشتر از رقم 
اعالم پیشین اســت.ائتالف آمریکایی در بیانیه ای 
گفت: طی ۳ سال اخیر حداقل 8۱7 غیرنظامی درپی 
حمالت جنگنده های آنها به اهداف مختلف در سوریه، 

جان خود را از دست داده اند.

»بسته بازنشستگی« موگابه 
رونمایی شد

قرار است برای رییس جمهور برکنار شده زیمبابوه 
یک مکان ســکونت، یک یگان خودرویی و امکانات 
برای پروازهای خصوصی در نظر گرفته شود که جزئی 
از بسته بازنشستگی با حمایت مالی دولت محسوب 
می شود.به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بسته 
بازنشســتگی برای رابرت موگابه، رییس جمهوری 
برکنار شــده زیمبابوه، دســتکم 2۰ کارمند شامل 
شــش محافظ شــخصی در نظر گرفته شده است.
موگابه 9۳ ساله که ماه گذشته میالدی و پس از یک 
کودتای نظامی از سمتش کناره گیری کرد،  نخستین 
کسی است که در تاریخ این کشور آفریقایی از چنین 

بسته ای نفع می برد.
         

 انتقال سرکرده های داعش
 توسط بالگردهای آمریکا

بالگردهای آمریکا پس از پرواز به ســمت دیرالزور، 
چندین ســرکرده داعش را از این منطقه خارج و به 
استان الحســکه منتقل کردند؛ تروریست هایی که 
به کردهای تحت حمایت آمریکا پنــاه برده بودند.
در جدیدترین حمایت واشــنگتن از داعش، منابع 
محلی حاضر در دیرالزور سوریه می گویند که آمریکا 
ســرکرده های این گروه تکفیری را از این استان به 

مناطق نا معلومی در ریف الحسکه منتقل کرد.

جانشین اسبق اداره کل سیاسی سپاه در گفت و گو با زاینده رود:

مردم حواسشان باشد؛ فتنه در راه است

طرح مشترک رژیم 
صهیونیستی و آمریکا علیه ایران

کانــال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیســتی در 
گزارشــی اختصاصی مدعی شــده است که 
یک تیم عالی رتبه صهیونیست در واشنگتن، 
طرحی محرمانه برای مقابله با برنامه هسته ای، 
موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران تدوین 
کرده اند. این کانال در گزارشــی اختصاصی از 
توافق بر ســر طرحی محرمانه میان آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی برای مقابله با ایران خبر 
داده است.بنا بر این گزارش، تیم های عالی رتبه 
آمریکایی و اسرائیلی اخیرا در نشستی مشترک 
»طرحی راهبردی« علیه ایران تدوین کرده اند 
که بر اساس آن قرار است کارگروه هایی برای 
اقدام علیه برنامه هسته ای ایران و فعالیت های 

منطقه ای ایران تشکیل شود.

ائتالف سعودی، مدعی کشف 
سالح ایرانی در یمن شد

ترکی بــن صالح المالکی، ســخنگوی ائتالف 
متجاوز سعودی علیه یمن مدعی شد که این 
ائتالف ســالح هایی در یمن کشــف کرده که 
منبع آن »ایران« است.وی در نشستی خبری 
در ریاض گفت: ما موفق شدیم سالح هایی را 
مصادره کنیــم که نیروهای انصــارا... آن را از 
ایران گرفته اند.مقامات کشورمان بارها تاکید 
کردند که ادعاهای ائتالف متجاوز ســعودی 
مبنی بر انتقال ســالح از ایران به یمن کامال 

بی اساس است.

هشدار استانداری تهران به 
تجمعات احتمالی در پایتخت

محسن نسج همدانی، معاون امنیتی انتظامی 
اســتانداری تهران در گفت و گو با تســنیم،  با 
اشــاره به نقش و تاثیر عناصــر ضدانقالب در 
برپایی تجمعات در پایتخــت، گفت: تاکنون 
مجوزی مبنی بر تجمعات مردمی در ســطح 
شهر تهران از سوی اســتانداری صادر نشده و 
در صورت برگزاری چنین تجمعاتی از ســوی 
نیروی انتظامــی برخورد قاطــع صورت می 
گیرد. وی افــزود: این اقدامــات و گفتارهای 
ناپسند فرصت را به منافقین و سلطنت طلبان 
خارج نشین داده تا در این مواقع دست به اقدام 

علیه نظام بزنند.

مسعود پزشکیان:
با تنش مشکلی حل نمی شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی از جلسه نمایندگان ۳ قوه برای 
پرداخت ۱۰هزار سپرده باالی 2۰۰ میلیون در 
موسسه کاسپین خبر داد و گفت: نباید سعی 
کرد تنش های اجتماعی و سیاسی در جامعه 
ایجاد کرد. مسعود پزشکیان گفت: می توانیم با 
نماینده سپرده گذاران، جلسه تشکیل دهیم تا 
بتوان حق و حقوق مردم را تا جایی که از دست 
ما برمی آید و دارایی ها قابل شناسایی است به 

آنها بازگردانیم.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه:
هیچ مشکلی برای لغو ویزای 

دیگر کشورها نداریم
معاون کنسولی وزارت امور خارجه گفت: بحث 
کنترل تخلفات اتباع خارجــه هیچ ارتباطی 
به ویزا و لغــو آن ندارد. دروازه هــا و امکانات 
کنترلی باید ایجاد شود و این موضوع به عهده 
نیروهای نظامــی، انتظامی و امنیتی اســت. 
معاون کنسولی وزارت امور خارجه گفت: اعالم 
می کنیم هر که به گذرنامه ما احترام بگذارد لغو 
ویزا می کنیم و استراتژی ما لغو کامل ویزاست 

و هیچ مشکل امنیتی نداریم.
حسن قشقاوی افزود: توجه به قوانین منطقه 
آزاد، نادیــده گرفتن امنیت نیســت و اینکه 
بگوییم چــون نمی توانیم کنتــرل کنیم پس 

قانون منطقه را جدی نگیریم، صحیح نیست.

علی مطهری
نایب رییس دوم مجلس:

پارلمان

محمدحســن قدیری ابیانه گفت: دشمن همواره 
نقشه هایی برای ما می ریزد، آیا اگر افرادی در سال 
88 پایشــان لغزید این خطر وجود ندارد که پای 

دیگران  هم بلغزد؟
وی تاکید کرد: در ســال 88 تخلــف در انتخابات 
یک بهانه بود و آنهــا اصل نظام را نشــانه رفتند و 
در روز عاشورا نشــان دادند که هدف اسالم است. 
خیلی از افراد بودند که ســوابق مثبتی داشــتند، 
اما منحرف شــدند. وی تصریح کرد: دشمنان در 
فتنه 88 خواستند اتحاد ملت را بشکنند، اما مردم 
در صحنه حاضر شــدند و کمرشــان شکســت.با 
این همه دشمن امیدوار اســت و دنبال فتنه های 
بعدی بوده، فتنه 78 اتفاق افتــاد و اراذل  و اوباش 
به آنها پیوســتند، فتنه 88 سیاســی بــود و فتنه 
بعدی قرار است که اجتماعی باشد و روی مشکالت 
مردم دست گذاشته اند؛ کارگران بیکار، معلمان و 
کارمندان ناراضی را علیه نظام تحریک می کنند و 
می گویند برای احیای حقوقتان تالش کنید روی 
خانواده های شهدا هم دست می گذارند، آنان روی 

نقطه نارضایتی های مردم تکیه می کنند.

فتنه بعدی قرار است 
اجتماعی باشد

فعال سیاسی اصولگرا:

دیدگاه

کافه سیاست

عکس  روز 

انفجار مرگبار در خبرگزاری 
صدای افغان

مردم حواسشان باشد؛ فتنه در راه است

پیشنهاد سردبیر:

نایب رییس دوم مجلس با بیان اینکه شــخصا 
موافق ســوال از رییس جمهور هستم، گفت: 
الریجانی طرح ســوال از روحانی را به صالح 
کشور نمی داند.وی با بیان اینکه درباره سوال از 
روحانی درخصوص ساماندهی موسسات مالی و 
اعتباری، بنده مسئول مذاکره با سوال کنندگان 
شدم، افزود: جلســاتی در همین زمینه برگزار 
شــد و ســوال کنندگان اصرار به پاسخگویی 
رییس جمهور در صحن علنی پارلمان در همین 

زمینه بودند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه به 
جز سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی 
و اعتباری ،۳ ســوال دیگر از سوی نمایندگان 
مطرح شده است، ادامه داد: البته این سه سوال 
طبق آیین نامه مجلس می تواند در یک جلسه با 

حضور رییس جمهور بررسی شود.

موافق سوال از 
رییس جمهور هستم

سید احمد خاتمی
عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان:

روحانیت

معاون اول رییس جمهور گفت: کسانی که حرکت های 
خیابانی را آغاز می کنند، پایان دهنده  آن نخواهند بود 
و دود اقدامات آنها به چشم خودشان هم می رود.اسحاق 
جهانگیری اظهار کرد: شاخص های اقتصادی کشور در 
وضعیت مناسبی است ولی چند کاال گران شده است 
که دالیل خود را دارد و دولت هم مکلف است قیمت 
آنها را اصالح کند، اما مسائل اقتصادی بهانه شده و در 
پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. کسانی که بانی 
برخی اقدامات علیه دولت شده اند، بدانند دود اقدامات 
آنها به چشم خودشان می رود. وقتی حرکت سیاسی در 
خیابان شروع می شود، دیگران بر آن سوار می شوند 
و کسانی که آن حرکت را شروع کردند، پایان دهنده 
آن نیســتند.معاون اول دولت با بیان اینکه در زمینه 
اقتصادی دولت دســتاوردهای خوبی داشــته است، 
گفت: سال گذشته رشد اقتصادی 9 درصد بود که رشد 
سرمایه گذاری مثبت و تورم هم تک رقمی شد. سال 
گذشته 6۰۰ هزار شغل و در شش ماهه اول امسال هم 
7۰۰ هزار شغل درست شــده است ولی دولت مکلف 
اســت قیمت چند کاال که به دالیلی گران شده است 

را اصالح کند.

دود اقدامات تجمع کنندگان 
به چشم خودشان می رود

معاون اول رییس جمهور:

کابینه

عضو هیئت رییســه مجلس خبرگان رهبری 
گفت:روحانیت هیــچ گاه نباید خود را بی نیاز 
از مطالعه و تحصیل بدانــد و افزون بر این باید 
 همواره مراقب دام هایی ماننــد بد اخالقی و 

بد دهنی باشد.
عضو هیئت رییســه مجلس خبرگان رهبری 
اظهار کرد: یکی از تالش های مذبوحانه دشمن، 
ناامید و مأیوس کردن مردم است و برای ناکام 
گذاشتن این تالش های خصمانه، روحانیون 

باید روح امید را در جامعه بدمند.
خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به سالروز حماسه نهم دی، هدف جریان فتنه را 
سقوط نظام والیی دانست و بیان داشت: فتنه 
سال 88 از یک کلمه دروغ شروع شد که حتی 
امروز هم برخی به آن توجــه می کنند و باید 
گفت، بی بصیرتی دام بســیار بزرگی است که 

باید گرفتار آن نشد.

 فتنه از یک کلمه دروغ 
شروع شد

پیشخوان

بین الملل

بازی  اپوزیســیون   
ممنوع

خبرآنالین: فرزند ارشد آیت ا... هاشمی رفسنجانی با تقدیر 
از علمای بزرگ قم که در همایش بررسی شخصیت اخالقی 
مرحوم پدرش حضور یافته بودند، گفــت: مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی از خیلی مسائل و مشکالتی که برایشان 

ایجاد کردند گذشتند تا انقالب محفوظ بماند.
محسن هاشمی با تقدیر از علمای بزرگ قم که در همایش بررسی شخصیت اخالقی مرحوم پدرش حضور یافته 
بودند، گفت: مرحوم آیت ا...هاشمی از مشکالتی که برایشان ایجاد کردند را نادیده گرفتند تا انقالب محفوظ 

بماند.
 هاشمی اظهار داشت: در دیداری که با آیت ا... وحید خراسانی داشتیم، این مرجع تقلید از وضعیت خانواده و 
فرزندان آیت ا... هاشمی رفسنجانی پرسیدند که من گفتم همگی حال شان خوب است و فقط مهدی در زندان 

است که ایشان پاسخ دادند که اگر کسی را دوست داریم، باید فرزندان او را هم تکریم کنیم.

آیت ا...ســید احمد علم الهدی در دیدار با تشــکل های 
دانشجویی و فعاالن فرهنگی ســبزوار اظهار کرد: مردم 
می توانند از طریق تجمع های قانونــی مطالبات خود را 
پیگیری کنند و به نتیجه برسند. روز پنجشنبه نیز تجمعی 
در مشهد برگزار شد، اما اشکالش این بود که عده ای دعوت 

مرجعی ناشــناس را پذیرفتند و تجمع کردند که نباید اینگونه باشد.امام جمعه مشهد تصریح کرد: متاسفانه 
در جمع مردم عده ای فرصت طلب از این موضوع استفاده کرده و شعارهای هنجارشکنانه سردادند که با آنها 
برخورد شد. دشمن تالش می کند در این موارد با انتشــار فیلم و عکس اینگونه القا کند که وضعیت مشهد 

مناسب نیست و مردم این شهر مخالف نظام هستند.
علم الهدی تاکید کرد: حمایت از دولت وظیفه همه است زیرا عالوه بر رای مردم، حکم رییس جمهور توسط 

ولی فقیه تنفیذ می شود.

 گفت وگوی هاشمی
 با یک مرجع تقلید 
درباره برادرش

 واکنش آیت ا... علم الهدی به 
تجمع در مشهد:

حمایت از دولت 
وظیفه همه است

»انقالبی نمایی« غیر از 
»انقالبی گری« است

ضرب االجــل روحانی 
برای خصوصی سازی واقعی

 تهمت و لجن پراکنی 
حرام است

 غول های نفتی در راه 
ایران

ا... مــکارم  آیــت   
شیرازی:یک ریال بودجه 

دولتی نگرفتم

حمید وکیلی
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 استان اصفهان از صنعتی ترین اســتان های کشور است که بسیاری از 
صنایع مهم و کاربردی کشــور را در خود جای داده؛ این در حالی است 
که به گفته مدیر کل اداره راه و شهر ســازی استان اصفهان، ده درصد 
مساحت کل بافت فرسوده و آسیب پذیر کشــور در اصفهان قرار دارد. 
تناقض آشکاری که در این میان وجود دارد، نشان می دهد که حال و روز 
این استان از لحاظ  دارا بودن بافت فرسوده فراوان وادامه فعالیت صنایع 

موجود و حتی گسترش آن مناسب نیست.بدون شک توسعه و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری و روســتایی، عالوه بر نوسازی واحدها برای 
اسکان ایمن تر شهروندان، رویکردی کاربردی برای رونق ظرفیت های 
اقتصادی، توسعه شهری و افزایش اشتغال است. به اعتقاد کارشناسان 
اقتصادی، بافت های فرسوده و تاثیرات آن می تواند توسعه صنایع را تا 
مرز نابودی پیش ببرد و ناگزیر باید به فکر راه حلی برای رفع این بحران 
در آینده نزدیک بود. از نگاه مدیریت شهری، بافت های فرسوده به چند 
دسته تقسیم می شوند. نوع اول بافت شــهری دارای میراث تاریخی و 

فرهنگی است؛ یعنی بافت هایی که با وجود فرســودگی بناها، فضاها، 
تاسیســات و تجهیزات شــهری، میراث تاریخی و فرهنگی با ارزش در 

آنها وجود دارد.
نوع دوم بافت فرســوده بافت های شــهری فاقد میراث ویژه تاریخی یا 
فرهنگی اســت. این نوع بافت های فرسوده ای را شــامل می شود که 
عمده ترین مشکل آن به غیر از مسائل خاص بناهای نامقاوم و کوچک، 

فقدان خدمات الزم و زیرساخت های مناسب شهری است.
سومین نوع، بافت های فرسوده روســتایی است؛ بافت هایی که به مرور 
زمان در محدوده خدماتی شهر قرار گرفته  اند و عملکرد زراعی، باغداری 
و دامداری قبلی ساکنان این بافت ها از یک سو و سلسله مراتب دسترسی 
مورد نیاز شهری امروز از سوی دیگر، آنها را در زمره بافت های معمولی 
شهری قرار داده است. بافت های حاشــیه ای شهر به عنوان آخرین نوع 
بافت فرسوده، در محدوده خدمات شهری یا خارج از حریم و حوزه نفوذ 

شهرهای بزرگ واقع شده اند.
موضوع اساسی و حساس که رســیدگی به آن ضرورت دارد این است 
که بافت فرســوده در تمام این موارد، بر اقتصاد و بهبود عملکرد  و روند 
رو به رشــد صنایع  می تواند تاثیر غیر قابل انکاری داشته باشد؛ اما این 
تاثیرات مثبت در اصفهان بسیار کم رنگ بوده و از دیگر مشکالت و چالش 
های شهرهای کشــور به ویژه در بافت های فرســوده و سکونتگاه های 
غیررسمی، بافت نامتعارف و نابسامان، سیمای زشت، ساکنان کم درآمد 

و کم توان و مشاغل نامطمئن، مستعد ناهنجاری و ناآرامی است. 
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۷ در بند »و« تبصره ۴ اجازه داده شده که از 
محل صندوق توسعه ملی، ۲۰۰ میلیون دالر معادل ۷۰۰ میلیارد تومان، 
بابت ســاماندهی حمل و نقل عمومی )۱۰۰ میلیون دالر(، بافت های 
فرسوده و مناطق زلزله خیز ) ۱۰۰ میلیون دالر( هزینه شود؛ درحالی که 
شاید تخصیص چنین بودجه ای را نتوان هزینه نامید، بلکه به نوعی باید 
آن را سرمایه گذاری برای رشد و توســعه محسوب کرد. ساالنه شهرها 
موظف به احیای ۱۰ درصد از بافت های فرســوده شهری هستند اما به 
راســتی با میزان بودجه اختصاص یافته می توان چنین روندی را )که 

ریشه در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دارد( پیش برد یا خیر؟ 

10 درصد کل بافت فرسوده کشور در صنعتی ترین استان قرار دارد؛

یک تناقض آشکار!

صفر می شود!
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در توسعه نظام سالمت کشور

بی شــک یکی ازمحورهــای اصلــی در اجرای 
تحول اقتصادی کشــور، موضوع تحول در نظام 
سالمت کشــور اســت. عالوه برآن پایه گذاری 
جدی نظام مالیاتی کشــور، ضرورتی اساسی در 
ایجاد فرصت های جدی برای مدیریت اقتصادی 
کشور محســوب می شــود تا ازطریق آن بتوان 
هدایت اقتصاد کشــور را به درســتی انجام داد.

به موجب ماده ۴۷ طرح الحــاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به تصویب 
مجلس رسید، عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال 
به عنوان مالیات ســالمت به نرخ مالیات بر ارزش 
افزوده سهم دولت اضافه شده و همزمان با دریافت، 
مستقیما به ردیف درآمدی واریز می شود که برای 
این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی 
می گردد. به عبارتی دیگر بایستی اذعان کرد که 
مالیات، بهترین منبع درآمدی است که می توانند 
هزینه هــای دولت )که صرف کاالهــا و خدمات 
می شود( را تامین کنند و یکی از این موارد هزینه، 
توسعه خدمات و امکانات درمانی است. بی شک 
سالمتی، اساســی ترین نیاز بشری و بزرگ ترین 
موهبت الهی به شــمار می رود و  برخورداری از 
یک زندگی مولد و با کیفیت، تــوأم  با طول عمر 
قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است 
همگانی که مسئولیت آن برعهده دولت هاست .

دراین بین تحلیل گران نظام پزشکی کشور براین 
باورند که درمقایسه با کشورهای منطقه، شرایط و 
وضعیت سالمت مردم ایران درطول سه دهه اخیر 

دارای پیشرفت چشمگیری بوده است.
 جهت دریافت مجموعه مدون گزارش هاي 
تحليلي با محوریت مباحث مالياتي، به اداره 
روابط عمومي امور مالياتي استان اصفهان 

مراجعه کنيد.

بازار

دستگاه کارواش

گشایش نمایشگاه تخصصی 
مبلمان و دکوراسیون خانگی 

پانزدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبلمــان و 
دکوراسیون خانگی در اصفهان گشایش یافت.

در ایــن دوره از ایــن نمایشــگاه تخصصــی، 
۱۰۷شرکت کننده از استان های اصفهان، تهران، 
البرز، خوزستان، فارس و همدان آخرین تولیدات 
مبل و دکوراسیون خانگی را عرضه کردند. همچنین 
در این نمایشــگاه در قالب چهار سالن به مساحت 
۹هزار مترمربع و چهار هزار و ۶۰۰مترمربع فضای 
مفید نمایشگاهی، محصوالتی همچون انواع مبل، 
دکوراسیون خانگی، سرویس های خواب و غذاخوری 
و تشک از برند های برتر کشور به نمایش گذاشته 
شده است. پانزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان 
و دکوراسیون خانگی، تا فردا از ساعت ۱۵تا ۲۲:۳۰ 
درمحل نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در 

پل شهرستان دایر است.

 ریيس اتحادیه صنایع مبل اصفهان 
خبر داد:

 اصفهان؛ رتبه سوم تولید مبل 
در کشور

رییس اتحادیه صنایع مبل و دکوراسیون اصفهان 
با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد واحدهای تولیدی 
مبلمان رو به تعطیلی رفته اند، گفت: اصفهان رتبه 
سوم تولید مبلمان را در کشــور دارد که با حمایت 

از این صنعت می توان شاهد افزایش صادرات بود.
حجت ا... پورحقانی اظهار کــرد: قبل از دولت نهم 
کارگاه های مبل ســازی، تولیدات باالتری نسبت 
به امروز داشــتند و حدود ۱۵درصد از  محصوالت 
تولیدی مان به کشورهای همسایه صادر می شد؛ اما 
به دلیل نبود همکاری های الزم از سوی دولت، این 
صنعت به سوی رکود اقتصادی کشیده شد و به دلیل 
افزایش قیمت کاالهای تولیدی ایرانی، کشورهای 
همسایه نیز از تولیدات ما استقبال نکردند. وی در 
پاسخ سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ درصد مبل اصفهان 
از چین وارد می شود، تصریح کرد: چنین آماری در 
دولت نهم و دهم وجود داشــت اما امروز این آمار 
وجود ندارد، در حال حاضر کارگاه های ما تاحدودی 
رونق گرفته و تولیدات با کیفیتــی دارند. به دلیل 
افزایش نرخ تعرفه گمرکی، واردات محصول نهایی از 
چین به صرفه نیست، البته در این میان برخی افراد 
که از رانت استفاده می کنند ممکن است محصوالتی 
را وارد کنند؛ اما آمار نشان می دهد واردات مبلمان از 

چین نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته است.

با اعالم دو دستگاه نظارتی؛
هرگونه افزایش قیمت لبنیات 

غیرقانونی است
ســازمان هــای حمایت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، در اطالعیه ای 
مشــترک درخصــوص هرگونه افزایــش قیمت 

محصوالت پرمصرف لبنی هشدار دادند.
در این اطالعیه چنین آمده است: باتوجه به اینکه 
براســاس مفاد مصوبه هجدهمین جلســه ستاد 
هدفمندســازی یارانه ها )۱۳۹۴/۴/۶( محصوالت 
لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مشمول 
کاالهای اولویــت اول هســتند و هرگونه افزایش 
قیمتی صرفا بعد از تصویب و ابالغ کارگروه تنظیم 
بــازار قابلیت اجــرا دارد، مع الوصف تعــدادی از 
شرکت های تولیدکننده مواد لبنی باوجود اطالع 
از فرآیند موضوع، متاسفانه بدون مجوز قانونی، به 

افزایش قیمت اقالم مذکور مبادرت کرده اند.
 بنابراین ضمن ابالغ به شــرکت های مذکور برای 
برگشت سریع قیمت محصوالت به نرخ های مصوب 
قبلی، موکدا اعالم می کند در صورت عدم تمکین 
و ادامه روند فعلی، در اســرع وقت نسبت به اعمال 

قانون اقدام خواهد شد.

نایب رییس اتحادیه تولید کنندگان فرش دستباف 
اصفهــان گفت: میــزان صادرات فرش دســتباف 
براســاس آمار مرکز ملی آمار، امســال ۳۸ درصد 
افزایش داشته و طبق آمار گمرک اصفهان، میزان 
صادرات فرش دستباف از اصفهان ۶۳درصد کاهش 
داشته است. سعید عصاچی با اشــاره به اینکه آمار 
گمرک واقعی نیست، افزود: به دلیل اینکه بیشترین 
صادرات فرش دســتباف اصفهان، به تهران ارسال 
شده و از آنجا صادر می شود میزان فرش صادراتی 
اصفهان نیز به حســاب تهران می رود. نایب رییس 
اتحادیه تولید کنندگان فرش دســتباف اصفهان 
تصریح کرد: یکی از دالیل این اقــدام تنوع پروازها 
و پروازهای متعدد به همه کشورهای دنیاست و بر 
همین اساس، اصفهان فرش صادراتی دستباف خود 
را از مبادی تهران صادر می کند. وی گفت: تولیدات 
فرش دستباف امسال نسبت به سال گذشته بین ۳۰ 
تا۴۰ درصد کاهش یافته است. عصاچی با اظهار اینکه 
افزایش هزینه تولید فرش و افزایش قیمت دالر سبب 
شــده که قیمت تولید فرش نیز افزایش یابد، ادامه 

داد: در حال حاضر با رکود در بازار فرش مواجهیم. 
وی که وجود گردشگران در اصفهان را یک ظرفیت 
خوب برای فروش فرش می داند، گفت: در هشــت 
ماهه سال جاری ۴۳۰ هزار گردشــگر به اصفهان 
آمدند اما به دلیل اینکه گردشگران دیگر پول نقد به 
همراه نمی آورند و کارت اعتباری دارند اما به خاطر 
مشکالت بانکی امکان انتقال پول وجود ندارد، هنوز 

نتوانستیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

نایب ریيس اتحادیه توليدکنندگان فرش اصفهان:

صادرات فرش دستباف ۳۸درصد افزایش یافت 
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی استان 
اصفهان گفت: اخذ مالیات از شرکت های صادرکننده 
و عدم توجه به توســعه حمل ونقل ریلــی به عنوان 
تسهیل کننده صادرات محصوالت کشاورزی، موجب 
شده صادرات محصوالت کشــاورزی در کشور رشد 
چشمگیری نداشــته باشــد. حمیدرضا قلمکاری 
بااشاره به اهمیت موضوع صادرات در توسعه اقتصادی 
کشــور، اظهار کرد: صادرات، موتور توســعه و رشد 
اقتصادی اســت و برای روشــن کردن این موتور در 
بخش کشــاورزی باید به ســراغ محصوالتی رفت 
که مزیت هــای الزم برای صادرات را داشــته و توان 
بازار سازی برای آنها وجود داشته باشد. وی در ادامه 
افزود: رقابــت در بازارهای جهانــی در حال افزایش 
بوده و ورود بــه بازارهای صادراتی بــه دلیل موانع و 
چالش های موجود بر ســر راه تولیدکنندگان و تجار 
ایرانی نیز سخت تر از قبل شده است. رییس کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: 
در حال حاضر، نگاه تولیدکنندگان کشاورزی در ایران، 
اغلب تولیدمحور بوده و بازار محور نیست.وی اظهار 

داشت: مسئله ارز چند نرخی نیز دیگر عامل باز دارنده 
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است که به آن 
پرداخته نشده است. قلمکاری تاکید کرد: اخذ مالیات 
از شــرکت های صادرکننده و عدم توجه به توســعه 
حمل ونقل ریلی به عنوان تســهیل کننده صادرات 
محصوالت کشاورزی، از دیگر عواملی است که موجب 
شده صادرات محصوالت کشــاورزی در کشور رشد 

چشمگیری نداتشته باشد.

ریيس کميسيون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان:

مالیات از شرکت های صادرکننده، مانع توسعه صادرات است

مدیرعامل آب و  فاضالب استان اصفهان گفت: مدیریت تقاضا، مهم ترین راه حل خروج از تنش کم آبی جامعه است. هیچ 
کس نمی تواند هزینه اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، امنیتی و... در حوزه آب را جدای از هزینه سنگین اقتصادی 
برآورد کند. هاشم امینی اظهار داشت: آب نعمت بزرگی است که خداوند به ما عنایت کرده است و به جهت استمرار آن در 
سبک زندگی امروز، به چگونگی دسترسی آن توجه چندانی نداریم.وی افزود: شاخص هایی در حوزه آب، توسعه پایدار و  
روند آن وجود دارد که در توسعه جمعیت و رشد اقتصادی مهم است. دانشمندان آب و  مدیریت بحران معتقدند اگر سرانه 

مصرف به ازای هر نفر در جامعه ای زیر هزار مترمکعب باشد، جامعه از لحاظ آب دارای شرایط بحرانی است.

مدیریت تقاضا، راهکار 
حل بحران آب است

مدیرعامل آب و  فاضالب استان 
اصفهان: فا

آب

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،381،000
تومان

697،000نیم سکه
تومان

412،700ربع سکه
تومان

271،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

131،839
تومان

      قیمت سکه و طال

AQT 33-11 کارواش بوش مدل

 459,000
تومان

کارواش هیوندای مدل 
HP1526-PW

 329,000
تومان

کارواش آنووي ريوربري 
Mirage 131 TSS مدل

 499,000
تومان

فقر و محرومیت؛ کنار دروازه 
اقتصاد ایران!

تنها بنــدر اقیانوســی ایران و دومین شــهر 
پرحاشیه سیستان و بلوچســتان، همچنان از 

مشکالت فرهنگی و اجتماعی در رنج است.

عکس روز

 بازرگانیاصناف

معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران، از نوســازی ۱۱ هزار واحد 
صنعتی در کشــور در قالب برنامه جامع سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد و گفت: این 
در حالی است که طرح نوسازی صنایع کشور متناسب با 

قانون برنامه ششم توسعه صنعتی اجرا می شود.
غالمرضا سلیمانی اظهار کرد: بیش از یک دهه است که به دلیل چالش های مالی دولت و تحریم های ظالمانه 
غرب، موفق به اجرای طرح نوسازی صنایع نشده ایم که با اجرای این طرح نوسازی، بخشی از صنایع کوچک، 

متوسط و حتی بزرگ کشور نوسازی خواهد شد.
وی تاکید کرد: این کار می تواند به افزایش قدرت رقابت پذیری، صادرات محوری و ارتقای سطح کیفی تولیدات 

صنعتی کشور به همراه کاهش هزینه های تولید و ارتقای زیست محیطی کشور کمک کند. 

11هزار واحد صنعتی 
در کشور نوسازی 
می شود

استاندار اصفهان گفت: اگر فکر اساسی در خصوص الگوی کشت، 
الگوی بهره برداری از منابع آبی و اســتفاده درست از پساب صورت 
نگیرد، در ۵۰ سال آینده میزان ورودی آب به سد زاینده رود به صفر 
خواهد رسید. محسن مهرعلیزاده با اشاره به تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود گفت: هدف از ایجاد این ســتاد، نبود مرکز مشــخص و 
منسجم برای پیگیری مصوبات شورای عالی آب و دیگر مصوبات در 
این زمینه است؛ از این رو امیدواریم با طراحی که صورت می گیرد 

بتوانیم مسائل را با سرعت بیشــتری پیگیری کنیم. مهرعلیزاده از 
تشکیل دفتر نمایندگان استان در استانداری خبر داد و بیان کرد: 
هدف از تشکیل این دفتر، ایجاد ارتباط و تعامل با نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی و برقراری پل ارتباطی بین استانداری، مجلس و 
تعامل دو سویه جهت رفع مشکالت استان اصفهان است؛همچنین  
هم فکری و پیگیری مشترک پروژه ها و موضوعات دارای اولویت در 
سطح استانی و ملی و برگزاری جلسات مشترک جهت حل مشکالت 

حوزه های انتخابیه و استان در این دفتر از دیگر اهداف تشکیل این 
دفتر است. وی با اشاره به گزارش مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان اصفهان در خصوص وضعیت هیدرولوژیکی و بیالن آبی استان 
گفت: براساس آمار ۴۶ سال پیش، ورودی آب به سد زاینده رود ۱۰ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بوده اســت که در حال حاضر به 
۱۰۵۰ میلیون مترمکعب رســیده و براســاس بارش های امسال 

احتمال می رود که ورودی سد به ۹۰۰ میلیون متر مکعب برسد.

استاندار هشدار داده که سد زاینده رود تا ۵0 سال آینده اساسا ورودی آب نخواهد داشت:
صفر می شود!

مدیرعامل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با 
اشاره به افزایش سهم شهرداری در ساخت پروژه جدید 
نمایشگاه، گفت: امیدواریم با انجام تعهدات شهرداری و 
اتاق بازرگانی تا پایان سال آینده یا سال ۹۸ پروژه بزرگ 
نمایشگاه اصفهان افتتاح شود. علی یارمحمدیان اظهار 

کرد: الیحه افزایش سهم شهرداری در پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در کمیسیون اقتصادی شورای 
شهر، مطرح و توجیه اقتصادی آن نیز بررسی و تایید شد. وی پیش بینی کرد که ۱۴ سال پس از فعالیت 
رسمی نمایشگاه جدید اصل سرمایه ها بازگردد و در ادامه گفت: البته امیدواریم با طرح های توسعه ای این 
روند را تسریع کنیم. یارمحمدیان با اشاره به رسالت اصلی شرکت نمایشگاه ها ادامه داد: رسالت اصلی ما 
عرضه کاالها و تولیدات با کیفیت ایرانی هم در داخل کشور و هم در خارج از آن است تا از این رهگذر شاهد 

رونق و تحول اقتصادی بنگاه های تولیدی ایرانی باشیم.

افزایش سهم شهرداری 
در پروژه بزرگ 
نمایشگاه اصفهان

فاطمه کاویانی
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شناسایی و تعریف کاربری بیش از ۱۵ خانه  
تاریخی

پیشنهاد سردبیر:

آيا شما اهل استفاده از وسايل نقليه 
عمومى هستيد؟

رامبد جوان، مجری برنامه خندوانه، با گذاشتن پستی 

در صفحه اینستاگرام خود سوالی با این مضمون پرسید 

که آیا شما اهل استفاده از وسایل نقلیه عمومی هستید؟ 

و در ادامه نوشت اگر جوابتان منفی است، دالیلش را در 
کامنت ها بنویسید.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، ظهر 
جمعه در حاشیه بازدید تولیت های اعتاب مقدس کشورهای سوریه، 
ایران و عراق از آثار تاریخی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه در دو سال 
اخیر تولیت های اعتاب مقدس اجالسیه ای را برگزار کرده اند، اظهار 
داشت: ساالنه نشســت های تخصصی را تولیت های اعتاب مقدس 
برگزار می کنند که امسال نیز پنجمین نشست تخصصی این اجالسیه 

از روزهای اخیر در تهران آغاز به کار کرده است.
حجت االسالم احمد شرف خانی با بیان اینکه در بیانیه کربال در قالب 
این اجالسیه ۱۸ سرفصل را برای بررسی تخصصی در دستور کار قرار 
دادیم، ابراز داشت: زیارت با معرفت، حقوق زائران، توسعه عمرانی در 
آستان های مقدس، برنامه های مشــاوره  و ارشاد برای خانواده ها و... 

ازجمله سرفصل های در نظر گرفته شده در این بیانیه بود.
وی با بیان اینکه بر اساس بیانیه کربال می توان در تمام اعتاب متبرکه 
جهان اقدامات مشترکی را انجام داد، تصریح کرد: این نشست با میزبانی 
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد و تصمیمات جدی درخصوص 

اجرایی کردن سرفصل های بیانیه کربال در دستور کار قرار گرفت.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره 
به اینکه تشکیل هفت کارگروه تخصصی بین کشورهای عراق، سوریه 
و لبنان از جمله دستاوردهای نشست های تخصصی اجالسیه اعتاب 
مقدس در تهران بوده است، اضافه کرد: از این رو در موضوع خانواده نیز 
مقرر شد در همه اعتاب مقدس و امامزادگان، مراکز مشاوره و آموزشی 
در حوزه مسائل خانواده راه اندازی شود. حجت  االسالم شرف خانی با 
اشاره به اینکه ششمین نشست تخصصی اجالسیه اعتاب مقدسه در 
کاظمین برگزار خواهد شد، تصریح کرد: برای این اجالسیه نیز سرفصل 
هایی در حوزه مبانی علمی و پژوهشــی و برنامه ای تعریف کردیم و 
تبادل تجربیات و اقدامات مشترک در اقدامات جهانی اعتاب مقدس، 
به عنوان موضوع مورد بررســی این اجالسیه انتخاب شد. وی با بیان 
اینکه سعی داریم در عرصه تمدن سازی، اجتماعی و سیاسی در اعتاب 
مقدس جهان اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم، ابراز داشت: در این 
نشست تخصصی ۴۰ نفر میهمان کشور هستند و برای آشنایی بهتر 
با مساجد و موقوفات کشور بازدیدهایی را برای آنها در نظر گرفته ایم. 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره 
به ضرورت انعقاد تفاهم نامه بین آستان های مقدس و اعتاب سراسر 
جهان گفت: ضروری است که برای اقدامات مشترک هر چه زودتر این 
تفاهم نامه ها منعقد شود. گفتنی است که تولیت های اعتاب مقدس 
در سفر به اصفهان، از بناهای تاریخی این شهر از جمله مسجد جامع، 
میدان و مسجد امام)ره(، بقعه عالمه مجلسی و دیگر اماکن تاریخی 

بازدید کردند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف کشور خبرداد:
 تشکيل هفت کارگروه تخصصى 

بين کشورهای عراق، ايران و سوريه

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد:

 شناسایی و تعریف کاربری 
بیش از ۱۵ خانه  تاریخی 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، از به بهره برداری رسیدن بیش از ۱۵ خانه  
تاریخی بعد از تغییر کاربری در سطح شهر اصفهان خبر داد.

فریدون اللهیاری با اشاره به اینکه در این خصوص بهتر است از »تعریف کاربری« به جای تغییر کاربری استفاده کنیم اظهار 
داشت: بسیاری از خانه های تاریخی به دلیل اینکه مالکانشــان آنها را رها کرده یا فوت کرده اند و ورثه متعدد دارند و این ورثه نمی 

توانند در آنجا زندگی کنند، در آستانه تخریب قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ما وظیفه داریم درخصوص خانه هایی که در تملک سازمان میراث فرهنگی قرار دارد، از طریق دو ساز و کار صندوق 
احیا و ماده 27 با تعریف کاربری ها و همچنین جذب سرمایه گذاران، به سرعت بهره برداری از آن ها را آغاز کنیم. مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ادامه داد: با این اقدام، ضمن اینکه از مشارکت بخش خصوصی بهره ببریم، اقدامات الزم 

را درخصوص تعریف کاربری آنها برای مقابله با تهدیدات تخریب خانه ها انجام می دهیم.
اللهیاری در بخش دیگری از مصاحبه با اشاره به اینکه مدیران این اداره، مانع از تخریب و بازسازی این خانه ها توسط مالکان بخش 
خصوصی می شوند؛ چرا که ما از طریق تعریف یک کارگزاری در اداره کل استان، خانه های مذکور را به سرمایه گذاران معرفی می 

کنیم و آنها نیز به مرمت و بهره برداری اقدام می کنند.
به گفته وی وظیفه کمیته فنی در استان این است که کاربری هایی متناسب با شأن این بناها تعریف کنند که توجیه اقتصادی هم 
داشته باشد.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه روند شناسایی خانه های تاریخی از حدود یک 
سال و نیم گذشته در اصفهان به صورت سازمان یافته شروع شده است، گفت: به دلیل اینکه تعداد بناهای مذکور در استان اصفهان 

بسیار زیاد است بایستی این کار فراگیرتر شده و با شتاب بیشتر دنبال شود تا بتوانیم شاهد نتیجه آن باشیم.
 اللهیاری از در امان ماندن بســیاری از خانــه های بزرگ تاریخی در آســتانه تخریــب و تحویل آن به ســرمایه گذار خصوصی 

خبرداد.
وی در پاسخ به این سوال که »مالک شما برای تاریخی بودن یک بنا چیســت؟« به این موضوع اشاره کرد که این مالک ها شامل 

مشخصات بسیاری است؛ از جمله تاریخی بودن، زمان ساخت، ارزش معماری و یادمان های فرهنگی خانه ها. 
وی در ادامه  گفت: کارشناسان در قالب یک جدول این مالک ها را  امتیازدهی کرده و در صورتی که این امتیازات از سطح میانگین 

بیشتر بود، آن بنا از نظر ما خانه تاریخی محسوب می شود و باید برای حفظ و نگهداری آن تالش کرد.
وی افزود: تعداد زیادی از خانه های تاریخی اســتان اصفهان در طرح تفضیلی شهرها به لحاظ  نداشتن فرصت کار کارشناسی و 
 فنی، به عنوان بناهای واجد ارزش شناسایی شدند؛ درحالی که پس از بازبینی و بررســی مجدد آن بنا از نظر ما تاریخی نبوده

 است.
تهیه بانک اطالعاتی خانه های تاریخی 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از تهیه بانک اطالعاتی این خانه ها با همکاری شهرداری و سازمان 
نوسازی و بهسازی برای هر منطقه از شهر خبر داد.

اللهیاری با اشاره به اینکه این کار زمان بر بوده و نیاز به پایش مداوم دارد گفت: طی یک سال آینده پایشی از کل بناهای استان 
اصفهان را حداقل در مرحله مقدماتی آماده می کنیم.

وی خاطرنشان ســاخت: با توجه به محدود بودن امکانات، اولویت ما در این خصوص پاســخ های جاری به مالکان یا 
شهرداری برای تصمیم گیری بهتر و به موقع است.

اعظم حاجی رضازاده

اميرحسين صديقى به »زندگى از نو« پيوست
تصویربرداری ســریال »زندگی از نو« به تهیه کنندگی مهدی شفیعی 
و کارگردانی علی محمد قاســمی، در حالی در استان گیالن پیگیری 

می شود که به تازگی بازیگران جدیدی به آن اضافه شده اند.
امیرحسین صدیقی و مرتضی ضرابی از بازیگرانی هستند که به تازگی 
مقابل دوربین این سریال رفته اند.بخشی از لوکیشن اصلی این سریال 
دکورسازی شــده و در بخش دیگر، از همان خانه های قدیمی استفاده 

شده است.
خیام وقار کاشانی، ژیال آل رشــاد، مینا جعفر زاده، حدیث نیکرو، علی 
انصاریان، کمند امیرســلیمانی،  اکبر معززی، حسن رستمانی، مجید 
پتکی و حمید رضا سنگین، از بازیگران اصلی این سریال هستند و قرار 
اســت بازیگران جدیدی نیز به فراخور قصه در این سریال حضور پیدا 
کنند. این سریال داستانی درباره محیط زیست، مسئله توریست، زندگی 
در جنگل و ... دارد و در کل مجموعه داستان ایجاب می کند تا قصه در 
شمال کشور و در یک کمپ روایت شود. بازیگران محلی و بومی در این 
سریال لهجه داشته و مابقی آنها لهجه ندارند، اما این احتمال وجود دارد 
که بازیگران میهمان نیز لهجه داشته باشند. همچنین تصویربرداری تا 

روزهای پایانی در شمال کشور ادامه دارد.

»واسطه« هم به جشنواره فيلم فجر رسيد
با پایان فیلم برداری، نســخه بازبینی فیلم ســینمایی 
»واسطه«به دبیرخانه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 

تحویل داده شد.
فیلم سینمایی »واسطه« نخســتین اثر سینمایی آرش 
الهوتی با بازی هدیه تهرانی و علی مصفاست که بیش از 

یک ماه پیش در فرح آباد ساری کلید خورد.
تدوین این فیلم همزمان با فیلم برداری توســط مهدی 
حســینی وند انجام شــده و مابقی مراحل پس از تولید 

همچنان ادامه دارد.
بنابر اعالم دبیرخانه جشــنواره، هیئت انتخاب در حال 
بازبینی آخرین آثار رســیده به دبیرخانه هستند تا طی 
یکی دو روز آینده، با جمع بندی آرا، اســامی فیلم های 

راه یافته به این دوره از جشنواره را اعالم کنند.
اولین اثر سینمایی آرش الهوتی درباره »آبان«، زنی ۴۵ ساله است که واسطه استخدام کارگران فصلی است.

هدیه تهرانی، علی مصفا، مهران احمدی، علیرضا استادی، ژیال شاهی، صدف عسگری، رویا حسینی، لیلي فرهادپور، اکرم علمدار، امین گلستانه و سیامک ادیب، بازیگران 
فیلم سینمایی »واسطه« هستند.

کارگردان فیلم »روباه«، سیطره بر فن قصه گویی را از کلیدی ترین شیوه های زنده 

ماندن اثر بیان کرد و گفت: هارون الرشــید چون نمی توانست بیشتر از چهار زن 

داشته باشد، هر شب یکی از زن هایش را به قتل می رساند؛ اما شهرزاد تنها زنی بود 

که با قصه گویی برای خلیفه، هر شب قصه را در نقطه ای حساس تمام می کرد، در 

این صورت خلیفه خواب آلود، نه می توانست از دنبال کردن داستان منصرف شود 

و نه می توانست ادامه آن را پیش بینی کند؛ به همین ســبب شهرزاد را زنده نگه 

می داشت تا ادامه قصه را فردا شــب برای او تعریف کند و اینچنین توانست هزار و 

یک شب از خلیفه مهلت بگیرد.

 فن زنده ماندن قصه را بیاموزید

بهروز افخمی افزود: گاهی احتمال دارد هدف فیلم نامه نویس پول یا آوازه باشــد؛ 

اما برای دستیابی به هدفش الزم است بیننده را پای فیلم نگه دارد. درنتیجه باید 

بتواند خوب قصه بگوید و به عبارت دیگر »بعد چه شد« را در قصه اش لحاظ کند. 

اگر شــما فن زنده ماندن قصه را بلد نباشــید دیگر تفاوتی ندارد هدف شما اظهار 

یک ایده ذهنی باشد یا به تصویر کشــیدن واقعیت؛ چون در هر صورت به هدفتان 
نخواهید رسید.

وی اظهار کرد: ایجاد پرسش »بعد چه شد« تنها قاعده محافظت بیننده است که 

اصال کار آسانی نیست، چون احتمال دارد بعضی از مخاطب ها عالقه ای به شنیدن 

ادامه داستان شما نداشته باشند. هر روز میلیون ها بیننده در جهان منتظر خوراک 

هستند و بیشــتر از ۳۰ ثانیه به شــما فرصت نمی دهند؛ چون کنترل تلویزیون 

دستشان است و اگر قصه آنان را جذب نکند خیلی راحت شبکه را عوض می کنند.

کارگردان فیلم »روباه« اضافه کرد: خلق لحظه ای که در آن بیننده طوری متحول 

شود که هم نتواند از خیرش بگذرد و هم نتواند آن را پیش بینی کند، سخت است. 

در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی، امکان دسترسی راحت تری برای جلب بیننده 

وجود دارد. فضای ســایبری یکی از بسترهایی اســت که این امکان را برای شما 

فراهم می کند اما به همان میزان نگه داشتن بیننده دشوارتر شده است؛ چرا که او 

گزینه های زیادی برای انتخاب دارد و خیلی راحت می تواند شما را کنار بگذارد.

 مدارس سینمایی کارکردهای تعلیمی خود را از دست داده اند

وی به شرایط سهل الوصول و در عین حال سخت و دشوار برای فیلم سازان جوان 

اشاره و اظهار کرد: امروزه مدرسه های سینمایی کارکردهای تعلیمی خود را از دست 

داده اند. اگر زبان بلد باشــید که کار برایتان خیلی راحت است؛ اگر هم بلد نباشید 

با همین زبان فارســی ۱۰۰ برابر اطالعاتی که زمان ما وجود داشت، می توانید به 
دست آورید.

افخمی با اشاره به آسان شدن شرایط ساخت برای همگان گفته بود: از نظر ابزارها 

شرایط برای ساخت مهیاتر از قبل شده، برای همین هر کس می تواند فیلم بسازد و  

از مسیری که خودش کشف کرده، بیننده شما را بدزدد.

وی اضافه کرد: شما یا می توانید فیلم بســازید یا نمی توانید؛ اما آن کسی که بلد 

نیست، با انواع و اقسام شیوه ها خود را توجیه می کند؛ به عنوان مثال می گوید فیلم 

من را 2۰ ســال دیگر می فهمند یا اظهار می کنند تماشاچی ها مبتذل شده اند و 

فیلم مبتذل می بینند. کارگردان »شوکران« در مورد شیوه های تمرین و اکتساب 

مهارت اظهار کرد: هر چیزی که به صورت الگو درآمده باشد دیگر به درد نخواهد 

خــورد؛ چــون مــا در 
داریم. سینما به ســخن جدید احتیاج 

بهروز افخمی تاکید کرد:

به سخن جديد در سينما نياز است

مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی استان:

مرمت ديوارنگاره کاخ موزه چهلستون به ايستگاه آخر رسيد

مدیر گروه امانی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، از انجــام مرحله پایانی مرمت 

دیوارنگاره »پذیرایی شاه طهماسب صفوی« در کاخ موزه چهلستون اصفهان خبر داد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، منصور زیرک با اعالم این خبر 

گفت: در طرح مرمت و حفاظت از نقاشی های بی نظیر عمارت چهلستون، الیه های گرد و غبار و 

آالینده های شیمیایی که به مرور زمان باعث تغییر رنگ های اصلی و جدا شدن الیه های رنگ از 

بستر اصلی خواهد شد، پاکسازی می شوند. وی افزود: پس از پاکسازی آالینده ها در صورت نیاز 

موزون سازی رنگی در نقاطی که الزم باشد انجام می شود و در نهایت کل تابلو به روش اصولی 

تثبیت خواهد شد که باعث طول عمر و حفاظت بیشتر آن می شود.

پروژه مرمت دیوارنگاره »پذیرایی شاه طهماسب صفوی« از سه ماه پیش توسط کارشناسان 

و استادکاران گروه امانی معاونت میراث اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان آغاز شده و 

مراحل پایانی خود را می گذراند.
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با آنکه پیشرفت تکنولوژی، کار با گوشی و تبلت های هوشمند را بسیار 
راحت کرده است و امکانات فراوانی را در اختیار افراد می گذارد، اما تمامی 
گوشی های هوشمند جدید به یکبار شارژ در 24 ساعت نیاز دارند و اگر 
در طول روز کمی بیشــتر از تلفن یا تبلت خود استفاده کنید، به روزی 

دوبار شارژ احتیاج خواهید داشت.
استفاده از سرویس اینترنت های موبایل و روشن بودن WiFi شارژ را به 
شدت کاهش می دهد و هیچ چیز بدتر از این نیست که در وسط کار و در 
شرایطی که به تبلت یا تلفن همراه خود احتیاج دارید خاموش شود.یکی 
از راه حل هایی که مورد توجه و اســتقبال کاربران قرار گرفته، استفاده 

از پاور بانک است. 
همان طور کــه از نامش پیداســت، پــاور بانک در واقــع یک منبع 

ذخیره ســازی انرژی اســت که می توان آن را به راحتی جابه جا 
کرد. نام این منبع، از دو لغت التین پاور و بانک گرفته شده 

که به معنی بانک انرژی اســت. در ادامــه به برخی از 
 خصوصیات پاوربانک ها و نحوه کارکرد آنها اشاره

 شده است.

به طور کلی می توان پاور بانک ها را به سه دسته مهم تقسیم کرد:
1.پاور بانک های معمول که در سایزها و ظرفیت های مختلف برای اکثر دستگاه های 

دیجیتال قابل استفاده بوده و از تنوع باالیی نیز برخوردارند.
2.پاور بانک خورشیدی، نوع دیگری است که دارای پنل های فتوولتائیک بوده و می تواند 
باتری داخلی خود را زمانی که در نور آفتاب قرار می گیرد، شــارژ کند. پاور بانک های 

خورشیدی سریع نیستند و دیر شارژ می شوند.
3.مدل دیگری از پاور بانک، به شــکل محافظ و قاب موبایل اســت. این مدل معموال 
برای گروه خاصی از گوشی ها عرضه شده و تنوع بسیار کمی دارد و همچنین به خاطر 

طراحی باریک ظرفیت پایینی دارد.

چه پاوربانکی بخریم؟
حفاظت در مقابل اتصال کوتاه

می دانیم که آتش اغلب توسط یک اتصال کوتاه ایجاد می شود؛ بنابراین شارژر 
همراهی را انتخاب کنید که در مقابل اتصال کوتاه، سیستم حفاظتی داشته 

باشد.
)Overcharge ( حفاظت در مقابل شارژ بیش از حد

ما به پاور بانکی نیاز داریم که جریان الکتریسیته را، زمانی که شارژ باتری کامل 
شد، قطع کند؛ چراکه شــارژ بیش از حد، حتما عمر باتری پاور بانک و باتری 

دستگاه در حال شارژ را کوتاه می کند.
حفاظت در مقابل دمای باال

بهتر است شارژر همراه، دارای طیف دمای کارکرد باالیی باشد.
)Auto Off ( خاموش شدن خودکار

Over�این ویژگی را درواقع می توان هــم ردیف قابلیت حفاظتی 

charging دانست که با اتمام شارژ دستگاه جریان قطع می شود 
تا دستگاه آسیب ندیده و دمای داخلی آن افزوده نشود. 

توجه به کیفیت ساخت و سلول های پاور بانک 
مطمئن شوید که باتری های پاور بانک اصلی 

باشــند. پاور بانک های بــا کیفیت باال 
دارای کانکتورهــای خوب و چراغ 

هشدار دهنده باتری هستند.

درگاه ورودی و خروجی
شــارژر همراه با اســتفاده از یک پورت 

ورودی  شارژ شــده و با دو پورت دیگر اقدام به 
شارژ دستگاه مورد نظر می کند. دو پورت خروجی با 

ولتاژهای متفاوت جهت شارژ دستگاه های مختلف تعبیه 
شده است که یکی از آنها ولتاژ بیشــتری را برای شارژ تبلت و 

گجت های بزرگ تر در اختیار کاربران قرار می دهد.

میزان شارژدهی پاوربانک
یکی از ویژگی های اصلی پاوربانک، میزان شــارژ دهی آن اســت که برحســب آمپر ساعت 

اندازه گیری می شود. به عنوان مثال پاوربانک 11هزار و 600 میلی آمپر ساعتی، به این معناست 
که این دستگاه در یک ساعت، 11هزار و 600 میلی آمپر توان شارژ دارد و می تواند گوشی همراهی 
با باتری 2800 میلی آمپری را حدودا 4 بار شــارژ کند؛ بنابراین در هنــگام خرید حتما به میزان 

شارژ دهی پاوربانک دقت کنید.

پاور  یــا  پاوربانک 
بمب؟!

اما پاور بانک یا شــارژر همراه یک 
باتری شیمیایی و مدار است و به راحتی 
می تواند برای شما دردسر ساز شود. بسیاری 
از سازندگان نامعتبر پاور بانک امروزه از باتری های 
بازیافتی و ترمینال هــای خراب اســتفاده می کنند. 
ممکن اســت این پاوربانک ها ارزان باشند ولی ریسک نشت 
اسید باتری و انفجار را به همراه دارند و ممکن است شما به جای 

پاوربانک، در حال حمل یک بمب ساعتی در کیفتان باشید.

از سیـر تـا پیـاز پـاوربـانک
پاوربانک 

و باتری گوشی؛ 
دوست یا دشمن؟

پاور بانک ها برای باتری گوشی مشکلی 
ایجاد نمی کنند؛ به شــرطی که کابل شارژ را به 

پورتی از پاور بانک وصل کنید که با آمپر گوشی یکسان است. 
به طور مثال شارژر تلفن همراه خروجی 1 آمپری دارد، پس باید کابل 

شارژ را به پورتی از پاور بانک وصل کنید که خروجی آن 1 آمپر است. البته این 
بدین معنا نیست که اگر به خروجی 2 آمپری پاور بانک وصل کنید باتری گوشی تان 

خراب می شود، وصل کردن به پورتی که آمپر باالیی دارد باعث می شود گوشی  سریع تر 
شارژ شــود؛ اما در دراز مدت باتری آن کارایی خود را از دست می دهد. باید در نظر 

داشت که پاوربانک، مختص گوشی خاصی نیست و تنها باید در نحوه استفاده از آن 
دقت کرد تا عمر باتری گوشی و نیز پاوربانک کم نشود.

ماه، به پایگاه تبلیغاتی ژاپنی ها تبدیل می شود
برخی از استارتاپ ها ایده های عجیبی دارند که گاه هرگز به مرحله اجرا نمی رسد. در 

یکی از عجیب ترین آنها اســتارتاپ ژاپنی »Ispace Inc« اعالم کرده که در پی تامین 
سرمایه 90 میلیون دالری به منظور ساخت یک بیلبورد پیشرفته دیجیتالی برای تبلیغات 

روی سطح ماه است.این شرکت قصد دارد دو فضاپیمای بدون سرنشین را در سال های آتی به 
سمت ماه ارسال کند؛ در سال 2019 ، فضاپیمایی به مدار ماه ارسال می شود و در سال 2020 نیز 

یک فضاپیما را روی ماه فرود می آورد. بدین ترتیب زیرساخت های الزم برای کسب و کار تبلیغات این 
شرکت در سطح تنها قمر زمین فراهم می شود. بیلبورد مذکور باید بسیار پر نورتر از سایر اجرام فضایی باشد 

تا بتوان آن را از روی زمین مشاهده کرد.پس از آماده سازی بیلبورد در سطح ماه، شرکت ها می توانند برای 
مدت زمان مشخصی آن را اجاره کنند و تبلیغاتشان را نمایش دهند. بدین ترتیب از روی زمین می توان لوگوی 

کمپانی های تبلیغ کننده را مشــاهده کرد. البته این بیلبورد باید بسیار پر نورتر از سایر اجرام فضایی باشد تا 
بتوان آن را با تلسکوپ از روی زمین مشاهده کرد.

تراشه قدرتمند موبایل چینی، برتر از محصوالت آمریکایی 
اگر چه در اکثر گوشــی های تلفن همراه از تراشــه های تولیدی 
شرکت کوالکوم استفاده می شــود، اما چینی ها توانسته اند با 
تولید یک تراشه قدرتمند، گوی ســبقت را از آمریکایی ها 
بربایند.تا به امروز تراشه A۱۱ اپل و برخی تراشه های 
تولیدی شــرکت هایی مانند سامسونگ و کوالکوم 
قدرتمندترین تراشه های تلفن همراه دنیا بودند. 
در این میان تولیدات کوالکــوم هم از همه 

تراشــه های رقیب محبوب تر بوده اند. اما این شــرکت های آمریکایی و کره ای حاال باید با 
هواوی چین رقابت کنند که با عرضه تراشه Kirin ۹۷۰ محصولی قدرتمند را در دسترس 
Snap� عالقه مندان قرار داده است. تراشه یادشده حدود۷ درصد قدرتمندتر از تراشه 

dragon 84۵ کوالکوم است که در بررسی های فنی مختلفی درصدر قرار گرفته 
Kirin ۹۷۰ منتشــر بود. البته هنوز اطالعــات فنی خاصی در مورد 

نشده است.

حسگری که همه رنگ ها را برایتان شناسایی می کند
حسگر »نیکس مینی« را روی هر سطح و وسیله ای بگذارید توسط گوشی هوشمند خود 
از رنگ دقیق آن سطح با خبر می شوید. برای طراحی داخلی خانه و بسیاری موارد دیگر، 
پیدا کردن رنگ مناسب بسیار مهم است. سنسور رنگی نیکس مینی)Nix Mini( اجازه 
می دهد تا هر رنگی را در دنیای واقعی به درستی تشخیص دهید و حتی رنگ تطبیقی 

را نیز پیدا کنید.
این سنســور جیبی تقریبا در هر ســطحی نظیــر دیوارهای رنگی، 
پالســتیک، چرم، پارچه، رنگ ها و غیره کار می کند. دقت این حسگر 
قابل توجه است و شما می توانید نتیجه را فورا روی گوشی خود ببینید. 
اپلیکیشن همراه این حسگر اجازه می دهد هر رنگی را که اسکن می کنید، 
ذخیره کرده و پالت های رنگی مختلف را برای پروژه های مختلف ایجاد کنید. 

این اپلیکیشــن با دیتابیسی شــامل 28 هزار رنگ، به شما کمک 
می کند تا  کد رنگ مد نظر را پیدا کنید.

نسخه 2018 لپ تاپ میت بوک D معرفی شد 
هوآوی به تازگی مدل به روز شده ای از لپ تاپ »ِمیت بوک D« را معرفی کرده که شباهت بسیاری به مک بوک های 
اپل دارد. میت بوک D مدل 2018 از نظر طراحی ظاهری، با نسخه قدیمی تر سال 201۷ مشابه است. این لپ تاپ 
16/9میلی متر قطر دارد و از نمایشگر 1۵/6اینچی با رزولوشن 1080P و حداکثر روشنایی 2۵0 نیت بهره می برد. با 
توجه به حاشیه های نسبتا کم نمایشگر، نسبت نمایشگر به بدنه نیز 83 درصد است. هوآوی از نسل هشتم پردازنده 

های اینتل برای لپ تاپ جدید خود استفاده کرده و نسخه 2018 میت 
بوک D در تمامی مدل ها به کارت گرافیک انویدیا MX150 مجهز 
شده است. بدین ترتیب کارت گرافیک آن درمقایسه با 940MX به 
کار رفته در مدل قبلی، یک به روز رسانی قابل قبول به شمار می 
رود. باتری در نظر گرفته شده برای همه مدل های لپ تاپ جدید 
هوآوی 43/3وات ساعت اســت. این کمپانی چینی وعده عمر 

باتری 10 ساعته آن را می دهد. همچنین به گفته هوآوی 
عمر باتری در هنگام پخش ویدئو، 8/۵ســاعت 

اســت. آداپتور آن نیز تنها 1۷۵گرم وزن 
دارد.

محققان انگلیسی قصد 
دارند روش جدیــد درمان آکنه با طال 
مذکور Sebacia نام گرفته را برای ۵0 داوطلب آزمایــش کنند. درمان 
سنین مختلف آزمایش کنند. درمان Sebacia در آمریکا تایید و محققان قصد دارند آن را برای بیمارانی در 
جامد را روی پوست ماساژ دهد؛ سپس لیزری با قدرت کم برای شده و فرد باید کرمی حاوی ذرات ریز طالی 
تورم جوش های آکنه می کاهد. به این ترتیب جوش های آکنه داغ کردن ذرات به کار می رود و همین روند از 
استیونز، رهبر این آزمایش می گوید: آکنه یکی از معمول ترین پس از چند روز از بیــن می روند. دکتر هوارد 
که بیشــتر میان جوانان رواج دارد. ممکن است برای درمان و ناراحت کننده ترین شــرایط پوستی است 

نمونه های جدی آکنه، از کرم حاوی طالی روزانه اســتفاده شــود. آکنه به دلیل نوعی چربی مازاد به نام sebum به وجود می آید. این چربی از غدد 
sebaceous ترشح می شود. در نتیجه آن سوراخ های پوست بسته می شوند و نوعی باکتری به وجود می آید که باعث تورم می شود.

رتبه دوم  ایران درحوزه 
فناوری های پرتاب و 

زیرساخت های فضایی
 رییس مرکــز ملی فضایی ایران، از کســب 

رتبه دوم ایران در حــوزه فناوری های پرتاب 
و زیرســاخت های فضایی در منطقه خبر داد. 

منوچهــر منطقی درخصوص وضعیــت ایران در 
حوزه فناوری فضایی در منطقــه، گفت: برای درک 

بهتر وضعیت ایران در میان کشورهای منطقه در حوزه 
هوافضا، اقدام به ترازیابی در بخش های مختلف کرده ایم. 

وی افزود: بر این اســاس، ایران در زمینه پرتاب و زیر ساخت های 
فضایی رتبه دوم، در علوم اکتشافات فضایی رتبه دوم، در بخش سنجش 

از راه دور رتبه پنجــم، در حوزه مخابرات رتبه هفتم، در بخــش فناوری های ماهواره 
رتبه پنجــم و در بخش ناوبری رتبــه دوم در منطقــه را از آن خود کرده اســت. منطقی 

تصریح کرد: یکــی از اهداف 
مرکز ملــی فضایی، همکاری 
مشترک با سازمان ها و مراکز 
مرتبط با هوافضا برای توسعه 
موضوعات و فناوری های مورد 

نیاز این حوزه است.

 روبات های 
 مینا و نیما درخدمت 

کودکان مبتال به اوتیسم
طراحی و به کارگیری روبات های انســان نما به عنوان دســتیار درمانگر در تشخیص و درمان 

بیماران مبتال به اوتیسم، یکی از طرح های پژوهشی است که توسط محققان کشور انجام شده است.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر اســاس آمارهای موجود نرخ وقوع اختالالت اتیستیک از 

دهه 1960 میالدی رو به افزایش است و در کشور ما نیز این مشــکل وجود دارد. این اختالالت با نارسایی 
های کیفی در تعامالت اجتماعی، مهارت ارتباطی وخالقیت اجتماعی مشخص می شود و در سال های اخیر 
استفاده از روبات ها در تشخیص و درمان مبتالیان به اوتیسم در دنیا رشد چشمگیری داشته است. در این راستا 
با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی، پروژه ای با عنوان »طراحی و به کارگیری 
روبات های انسان نما به عنوان دستیار درمانگر در تشــخیص و درمان بیماران مبتال به اوتیسم« توسط 
محققان دانشگاه صنعتی شریف انجام شــد. هدف از این پروژه، به کارگیری عملی دو روبات انسان نما 

به عنوان دستیار درمانگر در ارتقای مهارت های اجتماعی و شناختی کودکان مبتال به اوتیسم به 
عنوان یکی از نخستین گروه های به کارگیرنده این فناوری در ایران است که برای رسیدن به 

این هدف نیز سناریوها و بازی های آموزشی و درمانی متنوعی طراحی شد. نتایج به 
دست آمده، نشان دهنده مقبولیت 80 درصدی روبات های مینا و نیما در 

نخستین تعامل کودکان اوتیستیک با آنها بوده است. 

دوربین 
ورزشی که 

می تواند به پهپاد 
تغییر کند

بسیاری از افرادی که به عکاسی عالقه دارند به 
دنبال خرید دوربین های ورزشی هستند. همچنین 

برخی از آنها وسوسه می شوند که یک پهپاد نیز داشته باشند 
تا توســط آن بتوانند عکس یا فیلم های خاص تــری  ثبت کنند. 

اکشن کم »Pitta« که به تازگی معرفی شده، همان گجتی است که به کار 
این دسته از کاربران می آید. پیتا می تواند وظیفه یک دوربین ورزشی و نیز 

پهپادی برای عکاسی را به عهده بگیرد.
 این گجت که برای تامین سرمایه در سایت جمع سپاری کیک استارتر قرار 
داده شده، وقتی به عنوان دوربین ورزشی استفاده می شود، به شکل یک 
گوی است که می توان به واسطه  جایگاه اتصال ویژه، آن را به دوچرخه یا هر 
سه پایه دیگر متصل کرد. این گجت از فیلم برداری با کیفیت 4K و 30 فریم 
در ثانیه پشتیبانی می کند و می تواند تصاویری با کیفیت 13 مگاپیکسل نیز 

همچنین می تواند از طریق اپ ویژه تلفن های ثبت کند. کاربر 
به  تنظیمــات آن هوشــمند 
دسترسی داشته 

باشــد یا تصاویر و 
ویدئوها را مشاهده کند.

از ســوی دیگــر پیتا از 
قابلیــت اتصال به شــبکه 

وای فای بهــره می برد تا 
بدین ترتیــب بتوان به 
عنوان یــک دوربین 
امنیتی از آن استفاده 

ال!کرد.
ا ط

ه ب
کن

ن آ
رما

د

درمان آکنه با طال!
پیشنهاد سردبیر:
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رییس اداره راه و شهرسازی لنجان:
۵۳ هکتار از بافت شهر باغبادران 

فرسوده است
رییــس اداره راه و شهرســازی  لنجان
لنجان عنوان کرد: باید توجه داشت با اجرای طرح 
بازآفرینی شــهری، دوباره زندگی در بافت های 
فرسوده شــهری جریان خواهد یافت؛ از این رو 
شهرهایی همچون فوالدشهر، زاینده رود و باغشاد 
که بافت فرســوده مصوب ندارند، باید با کمک 
مشــاوران پیگیری های الزم را با سرعت هرچه 
بیشتر انجام دهند تا بتوانیم پس از بررسی های 
الزم و اخذ بافت فرسوده مصوب، به سمت احیا، 
بهســازی و نوســازی این بافت ها قدم برداریم.

عزت اله یســلیانی خاطرنشــان کرد: باید توجه 
داشت ۵۳ هکتار از بافت شــهر باغبادران بافت 
فرسوده است و روزهای پایانی عمر خود را  سپری 
می کند؛ بنابراین ظرف یک هفته آینده نامه ای به 
استانداری ارسال خواهد شد تا مشکل این شهر 

نیز در حوزه بافت فرسوده مرتفع شود.

سرپرست فرمانداری مبارکه:
عامالن آتش زدن مساجد 

مبارکه دستگیر شدند
سرپرست فرمانداری شهرستان   مبارکه
مبارکه از دســتگیری عامالن آتش زدن مسجد 

امام محمد باقر )ع( در شهر مبارکه خبر داد.
جواد ســلطانی اظهار کرد: عامــالن آتش زدن 
مســجد امام محمدباقــر)ع( شــهر مبارکه با 
پیگیری های دســتگاه های امنیتــی و نظامی 
شهرستان شناســایی و تحویل مقامات قضائی 
شدند.وی با بیان اینکه بازجویی ها هنوز به طور 
کامل انجام نشده است، تصریح کرد: طبق آخرین 
اظهارات متهمان، این افراد تحت تاثیر جوسازی 

یک شبکه ماهواره ای اقدام به این عمل کرده اند.
ســلطانی افزود: با پیگیری هــای الزم از طریق 
تشــدید نظــارت و افزایــش تعــداد نیروها و 
دوربین های نظارتی و با تالش نیروی انتظامی، 
عامالن این حادثه در کمتر از پنج روز شناسایی 

و دستگیر شدند. 

مدیر آبفای نجف آباد خبرداد:
اجرای ۲۵۰۰ متر خط 

فاضالب 
مدیر آبفــای شهرســتان  نجف آباد
نجف آباد گفت: طی هفته های اخیر در راستای 
ادامه اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در نقاط 
مختلف شهرســتان، شــاهد تکمیل بیش از 
۲۵۰۰متر لوله گذاری در مســیرهای اصلی و 
فرعی بوده ایم که با ایــن کار زمینه واگذاری 
بیش از ۱۸۰ انشعاب به شهروندان فراهم شده 
اســت. حســین مجیدی اظهار کرد: اجرای 
۲۷۳متر لوله پلی اتیلن با قطر ۲۵۰ میلی متر 
در خیابان یزدانشــهر، بیــش از ۳۳۰ متر در 
خیابان بهداشت شهرستان برای استفاده ۴۰ 
مشــترک و بیش از ۴۱۸ متر در خیابان های 
نگارســتان و نگار شماره هشــت یزدانشهر به 
منظور واگذاری ۵۰ انشعاب، از جمله این موارد 
اســت.وی افزود: اخیرا به منظور ارائه خدمات 
بهتر و افزایش کیفیت آب مصرفی شهروندان، 
مخزن دو قلوی ذخیره آب این شهر با ظرفیت 
۲۰هزار متر مکعب به صورت کامل تخلیه و پس 
از خارج کردن رسوبات ته نشــین شده و کار 
شست و شــوی دیواره ها و کف مخزن در کنار 
شبکه خروجی آن به صورت کامل انجام گرفته 

است.

مدیر آموزش و پرورش اردستان:
ریشه کنی بی سوادی 
وظیفه ای همگانی است

مدیــر آمــوزش و پرورش  اردستان
اردســتان بیان کرد: تالش داریم تا بی سوادی 
به طور کامل در این شهرستان ریشه کن شود 
که در این راستا نهضت سوادآموزی اردستان در 
۲ سال گذشته ۱۵ نفر را در دوره های مختلف 
ســوادآموزی تحت پوشــش قرار داد.عیسی 
شفیعی افزود: ریشه کنی بی سوادی وظیفه ای 
همگانی است و از این رو ســه نفر از نیروهای 
شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش به عنوان 
آموزش دهنده در ســطح شهرستان اردستان 
فعالیت می کنند و جامعه هدف سوادآموزی به 
افراد ۱۰ تا ۴9 ساله در شهرها و ۱۰ تا 6۰ ساله 
در روستاهاســت. وی بیان کرد: افراد بی سواد 
پس از گذراندن دوره ســوادآموزی و کســب 
مدرک قبولی، هدیه یــک میلیون و ۴۴۰ هزار 

ریالی دریافت خواهند کرد.

 سمیه محمودی با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی گفت: با تالش های 
انجام شده سهمیه بیمه ۵۰۰ کارگر ســاختمانی برای شهرستان اخذ 
شــد که باتوجه به ارزان قیمت بودن این بیمه، بخشــی از مشــکالت 
اعضای این صنف در زمینه بهداشــت و درمان حل خواهد شــد. عضو 
کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه درمانگاه 
تامین اجتماعی شهرستان به پلی کلینیک تخصصی ارتقا یافته است، 
گفت: در آینده نیز طرح های توســعه دیگری برای آن اجرا خواهد شد. 

وی با بیــان اینکه به کلیــات بودجه ای که دولت در مجلس شــورای 
اســالمی مطرح کرده اســت، رای نمی دهم چون به نفع مردم نیست، 
اظهار کرد: طرح الیحه بودجه ســال 9۷ در مجلس شــورای اسالمی 
باعث ایجاد نگرانی هایی برای مــردم از جهت گرانی حامل های انرژی، 
حذف یارانه ها و افزایش بهای ســوخت شده اســت، اما به مردم قول 
می دهیم تا جایی که امکان دارد، اجازه  ندهیم ایــن موارد به تصویب 
برســد. محمودی تاکید کرد: کمیســیون های مجلس، فعالیت خود 

را برای بررســی بخش های مختلــف الیحه بودجه آغــاز کرده اند، در 
کمیســیون انرژی، ماده ۱۸ این الیحه که مربوط به گرانی حامل های 
انرژی بود حذف شــد و با اطالعی که از فعالیت ســایر کمیســیون ها 
 دارم، می توانم قاطعانه اعالم کنم که نماینــدگان حامی حقوق مردم 

هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: یکی از 
پروژه های عمرانی در شهرستان که پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز 
به اتمام نرسیده، فاضالب شهری است که در سال های اخیر تالش هایی 

برای اتمام آن صورت گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: در چهارمین دوره شــورای اسالمی شهر، طرح 
تکمیل فاضالب شهرضا با اســتفاده از مقررات تبصره سه قانون ایجاد 
تاسیسات آب و فاضالب به تصویب رسید و به دنبال آن اقدامات اجرایی 
در این زمینه آغاز شــد. محمودی از تالش نمایندگان عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی برای تصویب طرحی تحت عنوان تبصره 
۱9 خبر داد و افزود: اگر این تبصره به تصویب برســد، پروژه فاضالب 
شهرضا از طریق تمهیدات قانونی مقرر در آن نیز قابل اجرا خواهد بود و 
به این ترتیب شهرضا به عنوان شهر پایلوت برای اجرای این طرح در نظر 

گرفته می شود.
وی تصریح کرد: در صــورت تصویب 
تبصره ۱9 و انتخاب شهرضا به عنوان 
شــهر پایلوت برای اجرای این مصوبه، 
وزارت نیــرو با تعهدات بیشــتری در 
این پروژه مشــارکت خواهد کرد.عضو 
کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی افزود: مصوبه ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی شــهرضا در سالیان گذشته 
اخذ شده است، اما الزم است این طرح 
هرچه سریع تر اجرایی شود. وی اضافه 
کرد: همه مســئوالن شهرســتانی و 
استان باید برای اجرای طرح راه اندازی 
منطقه ویژه اقتصادی در شهرســتان 
همکاری هــای الزم را انجــام دهند تا 
رونق اقتصادی شــهرضا و حل معضل 

بیکاری را شاهد باشیم.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی:

سهمیه بیمه ۵۰۰ کارگر ساختمانی شهرضا اخذ شد

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی در همایش معماران شهرضا اظهار کرد: اگر همه به وظایف خود به درستی  شهرضا
عمل کنیم، مشکالت کشور حل می شود و مردم این گونه گرفتار نخواهند بود. کوتاهی در برابر وظایف در هر جایگاهی خیانت به خون 

شهدا و مردم کشور است.

با مسئوالن

 سهمیه بیمه ۵۰۰ کارگر ساختمانی شهرضا 
اخذ شد

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

فرماندار سمیرم با اشاره به زلزله  سمیرم
در شهرستان ســمیرم اظهار داشت: این زلزله روز 
چهارشنبه با شدت ۳.۳ ریشتر در نزدیکی شهر حنا 

اتفاق افتاده است.
محمدحسین نصرتی  با اشــاره به اینکه این زلزله 
خسارت جدی به همراه نداشته است، افزود: تنها 

خسارات گزارش شده ناشی از این حادثه طبیعی، 
ترک برداشــتن تعدادی از منازل مســکونی بوده 
است. وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بیشــترین نگرانی ما تکرار زلزله در شهرســتان 
سمیرم اســت، تصریح کرد: طی ۲۰ روز گذشته 

حدود پنج زلزله در سمیرم اتفاق افتاده است.

فرماندار ســمیرم بــا اشــاره به اینکه جلســات 
مدیریــت بحــران در شهرســتان تشــکیل و 
برنامه ریزی های مورد نیاز انجام شده است، گفت: 
به منظور فرهنگ ســازی و آموزش شــهروندان 
 چندین مانــور آموزشــی را در دســتور کار قرار

 داده ایم.

 فرماندار سمیرم:
نگران تکرار زلزله ها هستیم

ابالغ رای
10/130 کالســه پرونــده اصلــی: 9609986794700267 شــماره دادنامــه: 
9609976794702807 تاریخ رســیدگی: 96/09/20 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: میثم اعالئی به نشــانی خ امام شمالی ک شهید 
دباغی ک گلبهار پنج منزل شخصی، خوانده: مهدی یوسفی فر به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960267 و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوندمتعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی میثم اعالیی به 
طرفیت مهدی یوسفی فر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بانک تجارت به شماره 
892710 جمعا به مبلغ 40/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهوردر اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلسه 
رســیدگی حضورنیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شــورا دعوی مطروحه را وارد و 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و ششصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
92/03/25 تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 
 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. 
م الف: 30819 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )288 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

10/131 کالســه پرونــده اصلــی: 9609986794700268 شــماره دادنامــه: 
9609976794702814 تاریخ رســیدگی: 96/09/20 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 17 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: میثم اعالئی به نشــانی خ امام شمالی ک شهید 
دباغی منزل شخصی، خوانده: ابوالفضل معماری پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده کالسه 960268 و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوندمتعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی میثم اعالیی به طرفیت 
ابوالفضل معماری پور به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 102592 جمعا به 
مبلغ 90/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهوردر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلسه رسیدگی حضورنیافته 
و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت 
ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و سیصد و بیست و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان وصول بر اساس آخرین 
شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 30828 شعبه 17 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )283 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354708224 ابالغنامــه:  شــماره   10 /132
9609980362500841 شماره بایگانی شعبه: 961196  شاکی: سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خ فردوسی خ منوچهری، متهم: آقای محمد عسگری 
به نشانی شهر بهارستان پیرجعفر آخر خ امام حسین سمت چپ 70 متر جلوتر سمت راست 
95 متر جلوتر سمت چپ، اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، گردشکار: 
دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد عسگری مبنی 
بر تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی از طریق دیوارکشی به میزان 17 متر مربع) که بهای 
هر متر آن بعداز تغییر کاربری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار یال توسط کمیسیون تقویم 
اراضی به شرح صفحه هشت پرونده تقویم گردیده( بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع 
تبصره)1( ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصالحات 
بعدی آن دادگاه نظر به شکایت جهاد کشاورزی اصفهان و صورتجلسه بازدید از محل و 
گزارش مرجع انتظامی و معاینه محلی و صورتجلسه کمیسیون تقویم اراضی راجع بهای 
ملک پس از تغییر کاربری و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در جلســه رسیدگی دادگاه با 
وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی و تصاویر موجود در پرونده و اینکه 
برابر ماده یک دســتورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب 1385/8/1 
یکی از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی اراضی بدون مجوز از کمیسیون باال 
می باشد و ســایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم می داند لذا مستندا به 
ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها عالوه بر قلع و 
قمع بنا احداثی )دیوار احداثی( و اعاده به وضع ســابق به پرداخت جزای نقدی یک برابر 
بهای روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متهم بوده است به مبلغ 25/500/000 ریال 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشــد و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف: 30822 شعبه 121 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 121 جزایی سابق( )357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9610100354708198 ابالغنامــه:  شــماره   10 /133
9609980362500842 شماره بایگانی شعبه: 961197  شاکی: سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان به نشانی اصفهان خ فردوســی خ منوچهری، متهم: آقای آقای ابراهیم 
خلیلی به نشانی شهر بهارستان پیرجعفر آخر خ امام حسین سمت راست بوستان 5 ، 180 
متر جلوتر سمت چپ 20 متر جلوتر پشت ساختمان دو طبقه، اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری 
اراضی زراعی و باغها، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و جامع اوراق آن ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای ابراهیم خلیلی مبنی بر تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی از طریق 
دیوارکشی به میزان 15 متر مربع) که بهای هر متر آن بعداز تغییر کاربری مبلغ یک میلیون 
یال توسط کمیسیون تقویم اراضی به شرح صفحه هفت پرونده تقویم گردیده( بدون اخذ 
مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)1( ماده )1( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 
مصوب 1374 با اصالحات بعدی آن دادگاه نظر به شــکایت جهاد کشــاورزی اصفهان 
و صورتجلســه بازدید از محل و گزارش مرجع انتظامی و معاینه محلی و صورتجلســه 
کمیســیون تقویم اراضی راجع بهای ملک پس از تغییر کاربــری و عدم حضور و دفاع از 
ناحیه وی در جلسه رســیدگی دادگاه با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی از طریق نشر 
آگهی و تصاویر موجود در پرونده و اینکه برابر ماده یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر 
کاربری غیرمجاز مصوب 1385/8/1 یکی از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی 
اراضی بدون مجوز از کمیسیون باال می باشد و ســایر محتویات پرونده بزهکاری وی را 
محرز و مسلم می داند لذا مستندا به ماده 3 اصالحی مصوب 1385 قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی وباغها عالوه بر قلع و قمع بنا احداثی )دیوار احداثی( و اعاده به وضع سابق 
به پرداخت جزای نقــدی یک برابر بهای روز زمین با کاربــری جدید که مورد نظر متهم 
بوده است به مبلغ 15/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای دادگاه 
غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس از 
آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
است. م الف: 30823 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 121 جزایی سابق( 

)362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/134 کالسه پرونده:960669 شــماره دادنامه: 96/7/15-9609976793502992 
مرجع رسیدگی : شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ایرج زمانی فروشانی 
به نشانی اصفهان خمینی شهر منظریه خیابان فیض االسالم خیابان سیناء فرعی سیناء 
1 نگارستان 16 پالک 1 با وکالت مهدی کیانی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت روبه 
روی دادگستری ساختمان مدیران واحد 401 طبقه چهارم، خوانده: مصطفی آقادادی به 

نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: درخصوص 
دعوی آقای ایرج زمانی فروشــانی فرزند محمود با وکالت آقای مهدی کیانی به طرفیت 
آقای مصطفی آقادادی به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 191/105/000 ریال به 
استناد یک فقره فاکتور فروش با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فاکتورلغایت زمان 
اجرای حکم به انضمام خســارت وارده قانونی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی، با 
توجه به محتویات پرونده، کپی مصدق فاکتور فروش و پست سفارشات مورخ 95/2/27 
و فرم رسید ورود پارچه که طبق اظهارات وکیل خواهان به امضا خوانده رسیده و اظهارات 
وکیل خواهان در جلسه رســیدگی مبنی بر اینکه با توجه به فاکتور فروش پارچه پیوست 
دادخواست که به نام خوانده صادر گردیده ولیکن ایشــان تاکنون از پرداخت وجه فاکتور 
اســتنکاف نموده اند و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی با وصف ابالغ قانونی و عدم 
ارسال الیحه دفاعیه در مقابل دعوی مطروحه لذا شــورا با توجه به جمیع جهات پرونده 
دعوی خواهان را به نظر وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 191/105/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/633/810 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/6/6 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص قرار تامین 
خواسته با توجه به الیحه تقدیمی مورخ 96/8/8 توســط وکیل خواهان مبنی بر استرداد 
این بخش از خواسته به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادرمی نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مدت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 30830 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )406 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/135 کالسه پرونده:960410 شــماره دادنامه: 96/9/27-9609976797201086 
مرجع رسیدگی : شعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سیانوش کهالنی به 
نشانی خانه اصفهان گل خانه کوی جنت بن یاس پالک 21، خواندگان: نصراله عتاری، 
محمد)حسین( عتاری و جواد عتاری، مهناز عتاری، آزاده عتاری، لیال عتاری، طاهره عتاری 
همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: درخصوص دعوی آقای سیانوش کهالنی فرزند ابوالقاسم به طرفیت نصراله، جواد، 
مهناز، آزاده، لیال و طاهره همگی عتاری فرزندان حسین و حسین عتاری فرزند محمد به 
خواسته الزام به انتقال سند خودرو سواری سمند تاکســی به شماره انتظامی 655 ت 31 
ایران 13 به همراه هزینه و خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان با استناد به مستندات 
ابرازی مدعیت وفق قراردادعادی مورخه 1390/11/20 یک دستگاه خودرو سواری سمند 
تاکسی به شماره 655 ت 31 ایران 13 را از خانم بتول هاشمی فرزند علی مورث خواندگان 
خریداری نموده و چون فروشنده) مالک قانونی( فوت نموده است لذا الزام ورثه را به انتقال 
سند مالکیت اتومبیل را تقاضا نموده است از سوی دیگر خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی از طریق نشــر آگهی در روزنامه اصفهان امروز مورخه 96/7/13 در جلسه 
دادرسی حضور نیافته و الیحه ای که حکایت از انکار و تکذیب دعوی مطروحه و مطالبه 
ای از خواهان در قبال انتقال سند اتومبیل باشد ارائه ننموده اند با این وصف شورا در راستای 
احراز فوت و اسامی ورثه مرحوم بتول هاشمی استعالم که استعالم واصله حکایت از فوت 
مالک قانونی در تاریخ 91/4/27 و مشخصات ورثه به شرح گواهی انحصار وراثت می باشد 
لذا شورا دعوی مطروحه را محمول به صحت تشخیص و مستندا به مواد 219، 221 و 10 
قانون مدنی مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی و راهنمایی و رانندگی و انتقال قطعی اتومبیل سمند تاکسی به شماره 
655 ت 31 ایران 13در حق خواهان و پرداخت هزینه های نشر آگهی معادل 600/000 
ریال و هزینه های دادرســی معادل 675/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان می 
نماید رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و 
 سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی اصفهان می باشد.  

م الف: 30835 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )409 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
10/136 شماره دادنامه: 9609970351101088 شماره پرونده: 9609980351100257 
شماره بایگانی شعبه: 960291  خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمد حسین 
صادقی فرزند غالمحسین به نشانی اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز روبروی مسجد 
االنبیا )بانک ملی( ساختمان تجاری اداری دی واحد 18 غربی، خواندگان: 1- آقای محمد 
وشوشادی فرزند رحمت اله 2 – آقای حســن محمدیان فرزند عبدالرحیم 3- خانم هاجر 
محمدیان فرزند عبدالرحیم همگی به نشانی مجهول المکان 4- آقای الیاس شادمهر فرزند 
محمد به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خ کاوه خ گلستان کوی کوثر مجتمع 
مسکونی نیلوفر بلوک بی 3 طبقه اول واحد 5، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرسی، رای دادگاه: درخصوص دعوی بانک 
مهر اقتصاد باوکالت آقای محمد حسین صادقی به طرفیت 1- خانم هاجر محمدیان فرزند 
عبدالرحیم 2- آقای محمد وشوشادی فرزند رحمت اله 3- آقای حسن محمدیان فرزند 
عبدالرحیم 4- آقای الیاس شــادمهر فرزند محمد به خواسته مطالبه قسمتی از وجه یک 
فقره چک به شماره 652054 مورخ 96/2/19 عهده بانک رفاه کارگران شعبه غرضی به 
مبلغ 292/978/083 ریال به انضمام سایر خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل که دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و 
گواهینامه عدم پرداخت آن و وجود چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده 
آن و استحقاق دارنده چک در مطالبه وجه ســند داشته و عدم حضور بالوجه خواندگان با 
وصف نشرآگهی و مصونیت دعوی خواهان و مســتندات وی از هر گونه ایراد و اعتراض 
موجه و موثری دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا مستندا به مواد 249 و 309 
و 310 و 313 قانون تجارت و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون چک مصوب سال 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 
502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 292/978/083 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9/404/548 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
592/000 ریال بابت هزینه اوراق و دفتر خدمات قضائــی و پرداخت مبلغ 8/231/473 
ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شــاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران اعالم گردیده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز 
 استان می باشد. م الف: 30840 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )441 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/241 مرجع رســیدگی: شعبه 4 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شــهر بلوار پاســداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شــوراهای حل اختالف 
اصفهان، کالســه پرونده 2092/96 حل 4 ، وقت رسیدگی ساعت 9/20 صبح روز  شنبه 
مورخه 1396/11/21، مشــخصات خواهان:  ابراهیم شــاهین فرزند حسین به نشانی 
اصفهان شــهرک صنعتی محمودآباد خ شماره 18 ســنگبری فروردین 9،  مشخصات 
خوانده: سعید عسگری فرزند قدرت اله،  خواســته و بهای آن: محکومیت خوانده به مبلغ 
101/844/000 ریال معادل ده میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و چهار صد تومان 
بابت خرید سنگ و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی، دالیل خواهان: مصدق کپی دو 
عدد فاکتور و کپی طی نامه قطعی، شاهد، 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 شــورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 6235 شعبه 
 4 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )207 کلمه، 

2 کادر(

طرح الیحه 
بودجه سال ۹۷ 

در مجلس شورای 
اسالمی باعث 

ایجاد نگرانی هایی 
برای مردم از 
جهت گرانی 

حامل های انرژی، 
حذف یارانه ها 
و افزایش بهای 

سوخت شده است
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مزایده اموال غیر منقول
10/12  اجرای احکام حقوقی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960799 ج/ 4 له مهدی ترابی فارســانی و نسیم فرهنگ و علیه 
مجتبی مظاهری مبنی بر مطالبه مبلغ 11131101433 ریال در تاریخ 96/11/7 ساعت 
9 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 15 جهت فروش 
11/384 حبه مشاع به استثنای بهای ثمینه اعیانی شش دانگ ملکی با کسر 1/8 قیمت 
عرصه واعیان مشــخصات مندرج در نظریه کارشناســی که ذیال درج شده است ملکی 
آقای امیر حسین مظاهری )وثیقه گذار( و اکنون در تصرف مالکانه مالک می باشد توسط 
کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل ارزیابی شــده 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. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم ملک مورد مزایده پس از 
پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینــه های اجرایی برعهده محکوم علیه 
می باشد. اوصاف ملک مورد مزایده: محل ملک مذکور واقع در خیابان حکیم شفائی سوم 
کوچه مجتمع سجاد بن بست دانش 2 پالک 38 مراجعه نمودم. لیکن به دلیل مشکالت 
موجود جهت بازدید ملک، باالخره با بکار بستن تمهیداتی و ضمن مطالعه مدارک و اسناد 
موجود در سوابق قبلی پس از بررسی میدانی نتایج زیر حاصل گردید: ملک مذکور به شماره 
پالک ثبتی 15206 از اصلی 15190 مجزی شــده 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 
شرق و غرب به طول 22/5 متر مربع به ملک مجاورین محدود گردیده است، دارای پروانه 
ساختمان به شماره 712021727 و فاقد پایان ساخت می باشد. ساختمان مذکور دارای 
اسکلت 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 سالن ها از موزائیک، کف حیاط از سنگ مفروش شده است. آشپزخانه ها در هر دو 
طبقه مجهز به کابینت فلزی، دیوارهای آشپزخانه از کاشی وکف ها از سرامیک، دیوار اتاق 
و سالن با گچ و رنگ وکاغذ دیواری، کف پارکینگ از سنگ مفروش شده است. ساختمان 
در دو طبقه مسکونی و یک زیرزمین انباری می باشد. طبقه اول دوخوابه و حدود 146 متر 
مربع، واحد همکف ) 60-( یک خوابه و حدود 101 متر مربع می باشــد. طبقه زیرزمین 
حدود 48 متر مربع و به عنوان انباری استفاده می شــود. در همکف یک پارکینگ حدود 
45 متر مربع می باشد. با توجه به مطالعه اسناد و مدارک و سوابق این ملک و بازدیدهای 
میدانی و معاینه فنی و در نظر گرفتن جمیع جهــات و کلیه عوامل موثر در قیمت گذاری 
ارزش ششدانگ ملک فوق با مشخصات 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 و ارزش 12 حبه آن به استثنای بهای ثمین اعیانی به 
مبلغ 1/192/291/667 ریال می باشد.    م الف:29643 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی 

دادگستری اصفهان )541 کلمه، 6 کادر(
مزایده

10/13  اجرای احکام حقوقی شعبه 4 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 962413 له محمد ایزدی و علیه داریوش عرفانی مبنی بر مطالبه در 
تاریخ 96/11/7 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 15 جهت فروش اموال توقیفی که 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 پارکینگ ارغوانیه مراجعه و از اموال 
بازدید و با همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد با 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 مورد مزایده پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد 
گرفت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد. لیســت اموال مورد مزایده: 

مشخصات خودرو: نوع سواری سیستم سایپا پراید قیمت هاچ بک رنگ مشکی مدل 1385 
به شماره انتظامی  784 د 57 ایران 53 به شماره موتور 88131680847 و شماره شاسی 
s 14 -42285180934 میزان ارزیابی با توجه به نوع سیستم تیپ و مدل و میزان کارگرد 
با توجه به قیمت روز بازار به مبلغ 110/000/000/000 ریــال برابر یازده میلیون تومان 
ارزیابی می گردد.    م الف:29676 اجرای احکام شعبه 4 حقوقی دادگستری اصفهان 

)219 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/31 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره  12151/40  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمد جعفر برکتین فرزند محمد تقی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره 
مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره 
ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1396/11/1 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق
 تبصره 2 مــاده واحــده قانون تعییــن تکلیف پرونده هــای معترضی ثبــت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
 مراجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید.  
م الف:30453 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)192 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ راي

10/148 کالســه پرونده: 960833 ش 5 شــماره دادنامه: 9609976793503628-
96/9/25 مرجع رسیدگي: شعبه 5 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر قدمي زاده 
به نشاني اصفهان خیابان جي ایستگاه سروستان صنایع حرارتي آراد،  خوانده: سید مهدي 
خلیفه سلطاني جرقویه به نشاني مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
نماید. راي شوراي حل اختالف: در خصوص دعوي  آقای  اصغر قدمي زاده به طرفیت آقاي 
سید مهدي خلیفه سلطاني جرقویه به خواســته مطالبه مبلغ نه میلیون ریال وجه چک به 
شماره 662605 و 662606  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه  
به دادخواست تقدیمي، تصویر مصدق چک  و گواهي عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ نه میلیون  ریال بابت اصل خواسته و 302/500 ریال بابت هزینه دادرسي و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )90/12/1 و 90/12/26(  تا تاریخ 
اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:30832 شعبه 5 

مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان ) 286 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

10/151 کالســه پرونده: 960618 شــماره دادنامــه:9609976796103186 مرجع 
رسیدگي: شعبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي باقري به نشاني اصفهان 
خمیني شهر خ حافظ نرســیده به فلکه هفت برادران پ 20،  خوانده: علیرضا بهرامپور به 
نشاني مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا 
شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شوراي 

حل اختالف: در خصوص دعوي  آقاي مهدي باقري بــه طرفیت آقاي علیرضا بهرامپور 
به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ) 150/000/000 ریال(  وجه چک به 
شماره 1532/90655/41-94/3/31 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانوني 
با توجه  به دادخواست تقدیمي، تصویر مصدق چک  و گواهي عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون  ریال بابت اصل خواســته و دو میلیون و 
نهصد و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسي و هزینه نشر آگهي و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )94/3/31(  تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:30841 شعبه 31 مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان ) 293 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

10/152 کالســه پرونده: 960617 شــماره دادنامــه:9609976796103171 مرجع 
رسیدگي: شعبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي باقري به نشاني اصفهان 
خمیني شهر خ حافظ نرسیده به فلکه هفت برادران پ 20،  خوانده: مهدي مردانگاهي به 
نشاني مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا شورا 
ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شوراي حل 
اختالف: در خصوص دعوي  آقاي مهدي باقري بــه طرفیت آقاي مهدي مردانگاهي به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شماره 136308-95/5/25  به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانوني با توجه  به دادخواست تقدیمي، تصویر مصدق 
چک  و گواهي عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علي رغم ابالغ قانوني در جلسه 
رسیدگي حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندي در مقام 
دفاع نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسي و هزینه نشر 
آگهي و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/5/25(  تا تاریخ اجراي 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید راي صادره غیابي و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:30849 شعبه 31 

مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان ) 285 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

10/147 کالسه پرونده: 96-303 شــماره دادنامه:096294-96/8/3  مرجع رسیدگي: 
شعبه 49 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: علي یزداني به نشاني نجف آباد رضوان 
شهر خ 7  غربي،  خوانده: ســید محمد مطلبي به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ 114/000/000 ریال به انضمام هزینه هاي قانوني، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا شورا ختم رســیدگي را اعالم و به شرح 
آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شوراي حل اختالف: در خصوص دعوي  آقاي 
علي یزداني به طرفیت آقاي سید محمد مطلبي  به خواسته مطالبه مبلغ 114/000/000 
ریال )معادل یازده میلیون و چهارصد هزار تومان( وجه چک شــماره 430685 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانوني با توجه  به محتویــات پرونده و بقاي 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهي  عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور 

در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علي 
رغم ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندي در مقام اعتراض نســبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوي خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 114/000/000  ریال )معادل یازده میلیــون و چهارصد هزار تومان( بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسي 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید (  تا تاریخ اجراي حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید راي صادره غیابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. م الف:30827 شعبه 49 مجتمع شماره 

سه شوراي حل اختالف اصفهان ) 312 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ راي

10/146 کالســه پرونده: 960619 شــماره دادنامــه:9609976796103188 مرجع 
رسیدگي: شعبه 31 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي باقري به نشاني اصفهان 
خمیني شهر خ حافظ نرســیده به فلکه هفت برادران پ 20،  خوانده: علیرضا بهرامپور به 
نشاني مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضا 
شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شــرح آتي مبادرت به صدور راي مي نماید. راي شوراي 
حل اختالف: در خصوص دعوي  آقاي مهدي باقري بــه طرفیت آقاي علیرضا بهرامپور 
به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه چک به شماره 1533/906152/32-

94/2/30  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانوني با توجه  به دادخواست 
تقدیمي، تصویر مصدق چک  و گواهي عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علي 
رغم ابالغ قانوني در جلسه رسیدگي حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندي در مقام دفاع نسبت به دعوي خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوي 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر مي رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون  ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون و پانصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه دادرسي و هزینه نشر آگهي و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)96/2/30(  تا تاریخ اجراي حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید راي صادره غیابي 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. 

م الف:30818 شعبه 31 مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان ) 286 کلمه، 
3 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
10/237 مرجع رسیدگی: شعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 429/96 حل 11 ، وقت رسیدگی ساعت 8/45 صبح روز سه شنبه مورخه 
1396/11/24، مشخصات خواهان:  شهاب حاج هاشمی فرزند علی به نشانی خمینی شهر 
بلوار شهید مدنی خیابان 15 شــعبان پالک 33، مشخصات خوانده: داود الهامی فر فرزند 
قربانعلی ، خواسته و بهای آن: مطالبه، دالیل خواهان: چکها و گواهی عدم پرداخت، 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 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: 6209 شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )175 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
10/137 شماره دادنامه: 9609970354601752 شماره پرونده: 9509980360000074 
شماره بایگانی شعبه: 961096  شکات: 1- آقای محسن طاهری رنگده فرزند ابراهیم به 
نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان خ پروین خ شیخ طوسی شرقی کوچه حافظ پالک 
394 طاهری، 2- آقای عباس رنجبر نیسیانی فرزند قاسم به نشانی شیخ طوسی شرقی 
کوچه آزادگان پالک 208، متهم: آقای رسول اســتکی به نشانی زینبیه - عمان سامانی 
منزل استکی، اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی با سالح سرد، گردشکار: دادگاه با مالحظه 
محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و 
وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: اتهام آقای رسول استکی 
)که به جهت عدم دسترســی به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی مشخصات بیشتری از 
وی درپرونده مضبوط نمی باشد( دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با سالح سرد موضوع 
شکایت آقایان عباس رنجبر نیسیانی فرزند قاسم و محسن طاهری رنگده فرزند ابراهیم،با 
عنایت به شکایت شکات که مکررا  اعالم داشته اند )توسط سه نفر ناشناس مضروب شده 
ایم که رسول استکی آنها را می شناسد( و گزارش تحقیق محلی تنظیمی توسط ضابطین 
دادگستری که مورد وثوق دادگاه می باشــد )صفحات 7 و 52 پرونده( نیز موید اظهارات 
شاکی و عدم ایراد صدمه بدنی از سوی متهم است، دادگاه وقوع بزه معنونه از جانب متهم 
را محرز ندانسته و مستندا به مواد 4 و 374 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با 
اصالحات و الحاقات بعدی و با تمسک به اصل ارزشمند برائت به نحو مندرج در اصل سی 
و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رای بر برائت متهم در این خصوص صادر 
و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 30842 شعبه 120 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان ) 120 جزایی سابق( )362 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/138 شماره دادنامه: 9609970351301035 شماره پرونده: 9609980351300255 
شماره بایگانی شعبه: 960302  خواهان: آقای علیرضا پور اسدی فرزند حسین به نشانی 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان کوی ولیعصر منطقه سی مشفق کاشانی ک شماره 12 
پ 139 زنگ سوم کدپستی 8174986564 همراه 09131157232، خوانده: آقای امیدوار 
خشک ریش فرزند اله داد ، خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو، گردشکار: دادگاه از توجه 
به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید 
.رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای علیرضا پور اسدی فرزند حسین به طرفیت آقای 
امیدوار خشک ریش به خواسته الزام به تنظیم ســند خودرو وانت مزدا به شماره انتظامی 
764 ی 69 ایران 13 با احتساب خسارات دادرسی، با این توضیح که خواهان در دادخواست 
تقدیمی در جلسه رسیدگی اظهار داشته طی مبایعه نامه عادی یک دستگاه اتومبیل وانت 
مزدا به شــماره انتظامی 764 ی 69 ایران 13 را از خوانده خریداری و در تاریخ 91/7/25 
اتومبیل تحویل وی گردیده و همچنین سند اتومبیل، برگ سبز، کارت سوخت، بیمه نامه و 
کارت اتومبیل تحویل او گردیده و با توجه به اینکه کل ثمن معامله را پرداخت نموده است 
تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را نموده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده از جمله 
وجود اتومبیل و مدارک در ید خواهان و همچنین اســتعالم واصله از پلیس راهور استان 
اصفهان به شماره 1413/6/69764 مورخ 1396/5/26 حکم بر محکومیت خوانده به الزام 
به انتقال اتومبیل مذکور و همچنین به پرداخت پنج میلیون و هفتصد و نود و شــش هزار 
ریال بابت خسارات دادرسی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 30857 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )295 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/139 کالســه پرونده:960910 شــماره دادنامــه: 9609976794404051 تاریخ 
رسیدگی:96/9/29 مرجع رسیدگی : شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان:  
پریسا دینلی به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم خ مهر بلوار الله غربی کوچه نشاط دوم پ 43 
باوکالت ریحانه نورالهی به نشانی اصفهان خ شریعتی غربی مجتمع آریا طبقه اول واحد 
3، خوانده: سیاوش کریمی به نشانی مجهول المکان، خواســته: استرداد خودرو سواری 
پژو پارس پالک انتظامی 53-932 ب 22، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق وطی تشــریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خانم پریسا دینلی با وکالت خانم ریحانه نورالهی به طرفیت آقای سیاوش 
کریمی به خواســته الزام خوانده به استردادخودرو ســواری پژو پارس به شماره انتظامی 

53-932 ب 22 به انضمام پرداخت مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله مقوم به یکصد 
میلیون ریال، نظر به دادخواســت تقدیمی برای اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه 
تنظیمی واینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه حاضر نشده و الیحه 
دفاعیه ارائه نکرده است خواهان اظهار می دارد خودروی مذکور را بصورت امانت به خوانده 
تحویل دادم و کلیه مدارک خودرو که ضمیمه پرونده میباشــد بنام خودم و خودرو متعلق 
به خودم می باشد و بصورت امانت به ایشان تحویل دادم و فعال در ید ایشان می باشد و از  
شورا استرداد آنرا درخواست می نمایم لذا شورا با توجه به جمیع مستندات پرونده دعوی 
خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 183-219-221 و بند 3 ماده 362 قانون مدنی 
و مواد 189-515-519-522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
استرداد خودروی ســواری پژو پارس پالک انتظامی 53-932 ب 22 به انضمام پرداخت 
مبلغ 1/300/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در شعبه های دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 30875 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )353 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

10/238 آقای عباس جوهری فروشــانی دارای شناســنامه شــماره 20456 به شرح 
دادخواســت به کالسه  784/96 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان غالم رضا جوهری فروشانی به شناسنامه 192 در تاریخ 
1388/12/27 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- عزت طالبی فروشــانی فرزند غالم رضا، ش.ش 9999 )همسر( 
2- علی جوهری فرزند غالمرضــا، ش.ش 15 )فرزند( 3- عباس جوهری فروشــانی 
فرزند غالمرضا، ش.ش 20456 )فرزند( 4- محمد علی جوهری فروشــانی فرزند غالم 
رضا، ش.ش 144 )فرزند( 5- زهرا جوهری فروشــانی فرزند غالم رضا، ش.ش 11636 
)فرزند( 6- زهره جوهری فروشــانی فرزند غالمرضا، ش.ش 19404 )فرزند( و الغیر.  
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 باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6222 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )171 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/239 آقای سیف اله جوهری فروشانی دارای شناسنامه شماره 78 به شرح دادخواست 
به کالسه  785/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان منور ســلطان جوهری فروشانی به شناســنامه 3881 در تاریخ 1387/5/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- غالم رضا جوهری فروشانی فرزند عشقعلی، ش.ش 192 )فرزند( 2- سیف اله جوهری 
فروشانی فرزند عشقعلی، ش.ش 78 )فرزند( 3- ایران جوهری فروشانی فرزند عشقعلی، 
ش.ش 251 )فرزند( 4- عزت جوهری فروشانی فرزند عشقعلی، ش.ش 9708 )فرزند( و 
الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6221 شعبه 
 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )153 کلمه، 

2 کادر(
حصر وراثت

10/240 آقای علیرضا پرنده خوزانی دارای شناسنامه شــماره 1130138313 به شرح 
دادخواست به کالسه  831/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن پرنده خوزانی به شناســنامه 275 در تاریخ 1396/8/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1 – فرشته خان احمدی ورنوسفادرانی فرزند احمد، ش.ش 16112 )همسر( 2- علیرضا 
پرنده خوزانی فرزند حسن، ش.ش 1130138313 )فرزند( 3- زهرا پرنده خوزانی فرزند 
حســن، ش.ش 1130257096 )فرزند( 4- فاطمه پرنده خوزانی فرزند حســن، ش.ش 
1130493733 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 6237 شعبه 7 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )150 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/236 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 1988 فرعی از 15192 
اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام نســرین شجاعی فرزند 
محمد در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027006280 مورخ 1396/5/30 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/11/8 روز یک شــنبه ساعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:31394 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/195 شماره صادره : 1396/42/450023- 1396/10/4  نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ دو باب مغازه و زمین متصله پالک شماره 4483/3852  مجزی شده از 156 واقع 
در بخش ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فریدون محزون فرزند محمد 
در جریان ثبت 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 شنبه مورخ 96/10/30 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 31130 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/223 شــماره صادره :1396/04/450129-1396/10/4 چون تمامی ششــدانگ 
قطعه زمین محصور پالک شــماره 318 فرعی از 128- اصلی واقع در جزن جز بخش 9 
حوزه  ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فاطمه معینی جزنی فرزند محمد 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 
سه شنبه مورخ 1396/11/03  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:516 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز)139 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/232  خانم طیبه مختاریان زواره دارای شناسنامه شماره 4556 به شرح دادخواست به 
کالسه  464/96 ش 1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حبیبه قربانی زواره به شناسنامه 375 در تاریخ 95/9/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج دختر 
که عبارتند از: 1- بتول مختاریان زواره به شماره شناسنامه 64 فرزند غالمحسین فرزند 
متوفی 2- اشرف مختاریان پور زواره به شماره شناســنامه 25 فرزند غالمحسین فرزند 
 متوفی 3- عصمت مختاریان زواره به شماره شناسنامه 11 فرزند غالمحسین فرزند متوفی
 4- اقدس مختاریان پور زواره به شماره شناســنامه 30 فرزند غالمحسین فرزند متوفی 
5- احمد مختاریان زواره به شماره شناسنامه 81 فرزند غالمحسین فرزند متوفی 6- طیبه 
مختاریان زواره به شماره شناسنامه 4556 فرزند غالمحسین فرزند متوفی،  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 390 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره 
یک شورای حل اختالف شهرستان اردستان )192 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
10/231  کالسه پرونده: 497/96 ش 2 ح شماره دادنامه: 722-96/8/24 مرجع رسیدگی 
کننده: شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرضا، خواهان: سیاوش شریفی شغل آزاد 
به نشانی شهرضا بلوار قدســیان کوی ایثار پ 20، خوانده: روح اله معصومی مختار خانلو 
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان، موضوع: استرداد پالک، رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی خواهان سیاوش شریفی فرزند لهراسب به وکالت ابراهیم قنبری نژاد به 
طرفیت خوانده روح اله معصومی مختار خانلو فرزند حمزه به خواسته صدور حکم مبنی بر 
الزام خوانده به فک پالک و اســترداد پالک و انتقال سند اتومبیل اتوبوس ولوو به شماره 
انتظامی 23 ع 395 ایران 13 علی الحساب مقوم به 30/000/000 ریال بدوا صدور توقیف 
پالک و توقیف اتوبوس شورا با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و مداقه نظر در اوراق 
پرونده و فتوکپی شناسنامه مالکیت خودرو شهادت شهود و جوابیه استعالم به عمل آمده 
از پلیس راهور شهرضا به شــماره 1456/13/19/497 مورخ 96/8/9 و اظهارات وکیل 
خواهان در جلسه مورخ 96/8/8 و عدم حضور خوانده با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی 
و عدم ارائه الیحه از سوی ایشان، فلذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 219 و 220 و 10 و 222 و 237 و 
262 قانون مدنی و قاعده فقهی اوفوا بالعهود حکم به انجام تشریفات فک پالک و استرداد 
پالک و انتقال ســند اتومبیل فوق الذکر و مبلغ 1/465/000 ریال هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 
اعتراض در دادگاه های محترم حقوقی دادگســتری شهرستان می باشد. م الف:880  

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرضا )290 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/243 شماره صادره: 1396/42/449259– 96/10/2 نظر به اینکه ششدانگ پالک 
ثبتی شــماره 4805/349 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 122129 در صفحه 376 
دفتر امالک جلــد 1227 به موجب صــورت مجلس تفکیکی شــماره 2/16520 مورخ 
1386/06/17 ثبت منطقه جنوب اصفهان به نام پروین احمدی تحت شماره چاپی برگی 
155846 الف 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شــماره وارده 139621702024032911 مــورخ 1396/09/20 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 24412 مورخ 1396/09/20 به گواهی 
دفترخانه 85 اصفهان رسیده است  مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31401 قویدل 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )239 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/244 خانم عروس هارونی بردشــاهی دارای شناسنامه شــماره 4610372126 به 
شرح دادخواست به کالسه  837/96 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی کرم هارونی برده شاهی به شناسنامه 289 در تاریخ 
1396/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1- حافظ هارونی فرزند علی کــرم، ش.ش 44 )فرزنــد( 2- منوچهر هارونی 
 فرزند علی کرم، ش.ش 1381 )فرزند( 3- عروس هارونی بردشــاهی فرزند علی کرم، 
ش.ش 4610372126 )فرزند( 4- پروانه هارونی فرزنــد علی کرم، ش.ش 48 )فرزند( 
5- روح انگیز هارونی بردشاهی فرزند علی کرم، ش.ش 1276 )فرزند( 6- زینب هارونی 
بردشاهی فرزند علی کرم، ش.ش 1239 )فرزند( و الغیر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 6239 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )173 کلمه، 2 کادر(
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در منطقه پارک ملی قمیشلو؛
دستگیری متخلف آلوده کننده 

هوا باکابل های فشارقوی
متخلف آلوده کننده هوا باکابل های فشــارقوی 
کارخانجات در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 

قمیشلو اصفهان دستگیر شد. 
مرتضی جوهری، رییس اداره پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو گفت: محیط بانان در گشت 
زنی و کنترل در این منطقه متخلفی را که با آتش 
زدن کابل هاي فشارقوي کارخانجات وجداکردن 
مس آن، موجب آلودگی محیط زیست شده بود را 

دستگیر کردند.
پارک ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو با 
مساحت 113 هزار هکتاردر 45 کیلومتری شمال 

غرب شهر اصفهان واقع است.

نذر محیط زیستی؛  
رها سازی ۳۰ پرنده وحشی 

سهره طالیی در طبیعت 
3۰ پرنده وحشــی ســهره طالیی با انگیزه نذر 
محیط زیســتی در طبیعت شهرســتان سمیرم 
رها سازي شــد. به گزارش اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان سمیرم؛ یک شهروند طبیعت 
دوست سمیرمی تعداد 3۰ پرنده سهره طالیي را 
از یک متخلف شکار وصید خارج از استان با هزینه 
ششصد هزارتومان برای رها سازی خریداری کرد.

این شهروند دوســتدار طبیعت این پرندگان را با 
نیت نذر محیط زیستی خریداري کرد و  در طبیعت 

شهرستان سمیرم رها سازي شد.
نذر یا وقف برای طبیعت اگر چه پیشــینه بسیار 
کهن دارد لیکن چند سالی اســت که این پدیده 
جدید و فرخنده با عنوان  نذر یا وقف محیط زیستي 
از سوي دوستداران محیط زیست در قالب تامین 
علوفه براي وحوش در زمستان و خرید و آزاد سازي 

پرندگان وحشي اسیر در جامعه رواج یافته است.

تشکیل جلسه شورای اداری 
حفاظت محیط زیست اصفهان

جلسه شورای اداری حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان با حضورکلیه اعضا برگزار شد.

به گزارش پارما؛ شــورای اداری حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان به ریاســت سید رحمان 
دانیالی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و 
با حضور کلیه مدیران ستادي و ادارات شهرستان  
تشکیل شد. در این جلســه ضمن بحث و تبادل 
نظر پیرامون معضالت زیست محیطی و امکانات 
مورد نیاز بــرای اعمال قوانین، انجــام وظایف و 
ماموریت هاي ســازماني اداره کل، سیاست هاي 
اولویت دارمدیریت زیست محیطي استان شفاف 
سازي شــد. در این جلسه ســید رحمان دانیالی 
برلزوم تحقق سیاست های زیست محیطي نظام 
ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و اولویت هاي 
زیســت محیطي دولت دوازدهم از طریق جلب 

مشارکت مردمي و بین بخشي تاکید کرد.
وی مواردی همچون مدیریت پسماندها، کاهش 
آلودگی هوا، مهار ریزگردها و تامین حقابه تاالب 
بین المللي گاوخوني را بــه عنوان مصادیق چهار 
سیاست اصلي سازمان حفاظت محیط زیست در 
استان برشمرد که الزمه تحقق آنها عزم استاني و 

همپوشاني بین دستگاهي است.
شــورای اداری حفاظت محیط زیست استان در 

فواصل دو ماهه تشکیل می شود.

صدور حکم قطعی قضائی برای 
چرای غیر مجاز دام در کرکس

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نطنز گفت : برای دامدار متخلف چرای غیر مجاز 
دام در مراتع منطقه حفاظت شــده کرکس حکم 

قطعی قضایي صادر شد.
مهدی صادقی گفت: یگان حفاظت محیط زیست 
این اداره در راســتای اجرای طرح کنترل ورود و 
خروج دام و تعادل دام و مرتع در منطقه حفاظت 
شده کرکس، یک مورد پرونده تخلف چراي غیر 
مجاز دام گزارش داد که پس از تنظیم شکایت از 
دامدار مربوطه، دادگاه تجدید نظر نیز با تایید راي 
دادگاه بدوي با صدور راي قاطع با متخلف برخورد 
کرد. وی گفت: دادگاه به اســتناد ماده 44 قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور 
و تبصره 2 ماده 4۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولــت و تصویب نامه مصوب ســال 13۸2 
هیئت وزیران به یک فقره جــزاي نقدي به مبلغ 
بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم 
کرد . وی گفت : چندین بار برای خروج گوسفندان 
از منطقه حفاظت شــده به صاحب دام تذکر داده 

شد، اما تخلف وی به صورت مکرر ادامه داشت.

چند صباحی پیش، از آن جهت که حال چندان مناسبی نداشتم و شاید 
کمی فاکتور سرکار گذاشتن ملت در خونم کاهش یافته بود به مغز خود 
فشار وارد کردم و از آنجا که سوژه ای ناب به ذهنم خطور نکرد تا بتوانم 
جماعت بیکار و البته دائم آنالین خود را برای ساعاتی درگیر موضوعی 
بس نه چندان کاربردی و به مراتب »خز« کرده باشــم شــاید موجب 
انبساط خاطر اینجانب فراهم شود و البته اگر ریا نباشد لحظات طرب 
انگیزی را برای افراد فراهم آورم، ورژنی جدید از یک چالش دست چندم 

رونمایی کرده و راه اینستاگرام خود را در پیش گرفتم .
به هر حال پس از ایجاد چالش و دیدن عکس العمل های بسیار زیاد که 
حتی از نظرسنجی های علمی هم بیشتر هوادار داشت به کنجی خزیدم 
و در افق محو گشتم؛ چرا که این موضوع هم تنها توانست لحظاتی  کوتاه 

اوقات را برای بنده به خوشی پشت سر بگذارد و شاید تذکرات غیر قابل 
پخش پدر هم در این عزلت گزینی بی تاثیر نبوده باشد، اما مرا به این فکر 
فرو برد که چرا باید تا به این حد راهی برای شادزیستن نداشته باشم که 
در این فضای گنگ و بی و سر و ته همیشه جوالن بدهم و ساعاتی بعد 
بسیار متنبه شدم و به سوی کتابخانه عظیم خود رفته و با جست وجویی 
فراوان کتابی برداشــته و شــروع به خواندن آن کردم. از 1۰۸ صفحه 
کتاب سه صفحه ای خوانده بودم که تصمیم گرفتم این سعی مضاعف 
را با مخاطبان اینستایی خود به اشــتراک بگذارم و کمی از تحول چند 
ریشتری خود خبر دهم که متوجه این حقیقت نهفته شدم که هنوز هم 

نتوانسته ام از فضای مجازی دل بکنم!
از همین روی به دنبال اتفاقی دیگر رفتم تــا بتواند مرا آنچنان درگیر 
خود سازد که به سمت فضای مجازی نروم به همین منظور کوله پشتی 

خود را از کنج پستویی که خاک می خورد برداشته و به همراه چند تکه 
خوراکی ناقابل و بطری آبی، راه کوه را در پیش گرفته تا هم ورزشــی 
کرده باشــم و خانواده را از نعمت نبود خود بهره مند کنم. در این راه با 
چند تن از دوستان بی حال و حوصله دیگر خود همراه شدم چند سانتی 
متری از زمین آســفالت فاصله نگرفته بودیم و هنــوز کفش هایمان با 
رنگ خاک کوه، تماسی فیزیکی نیافته بود که یکی از دوستان شروع به 
سلفی گرفتن و البته آموزش ورزش و ایجاد انگیزه در سایرین را مقدم 
بر ادامه فتح کوه دانست و ما نیز او را همراهی کردیم و یک باره در همان 
لحظه نصایح پدر در مورد گذران اوقاتم همچون پتکی بر ســرم فرود 

آمد و به میخی در کوه تبدیل شــدم. 
نگاهی به افق انداخته و این حقیقت را 
با خود زمزمه کردم که کوه هم جذابیت 
آنچنانی ندارد که مرا از دنیایی که به آن 

وابسته شده ام، جدا کند.
 ســینما و کافــه گــردی و تفریحات 
مثبت نیز از دیگــر گزینه های بود که 
در دستور کار خود قرار دادیم و باز هم 
افاقه نکرد و هر بار رو به ســوی فضای 
مجازی می آوردم. به همین منظور به 
کانون صلح و صفا یعنی خانه رجعتی 
دوباره نمودم و در خلوتگاه خود اسکان 
گزیدم و با ورود به فضای مجازی روحی 
دوباره به زندگی خود بخشــیدم و این 
روح بخشی با ســر تکان دادن پدر به 
نشانه تاسف یا شاید هم به نشانه تایید 
فرزند ثبات شخصیت دار خود به پایانی 

خوش انجامید و اینگونه زندگی پر بار و سرشار از ناکامی های علمی در 
تکرار غریبانه روزهای من ادامه پیدا می کند که بی شک هر جنبده ای را 
بر آن خواهد داشت تا من را آینه ای عبرت برای روزهای خود قرار دهد.

روایتی طنازانه از زندگی هایی که غرق در چالش شده اند؛

زنـدگی روی خط آنـالین

 پس از ایجاد چالش 
و دیدن عکس 

العمل های بسیار 
زیاد که حتی از 

نظرسنجی های 
علمی هم بیشتر 
هوادار داشت به 

کنجی خزیدم و در 
افق محو گشتم

عکس  روز 

اشتغال 99 هزاری زنان در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

محیط زیست

فرماندار اصفهان گفت: حــدود 99 هزار نفر از زنان 
استان در مراکز مختلف شاغل هستند و2۰۰ سازمان 
مردم نهاد وجود دارد که 1۷5 سمن در رشته های 
مختلف فعالیت دارند.به گزارش خبرگزاری فارس؛ 

احمد رضوانی اظهار داشــت: نقش زنان در توسعه، 
پیشرفت و  ســازندگی  پس از انقالب دارای اهمیت 
باالیی است و به همین سبب حوزه زنان نیازمند توجه 
بیشتری است.وی افزود:  توسعه روستایی از گذشته 
تا به امروز و  در همه دولت ها مورد اهمیت بوده است 
اما هنوز امکانات، خدمات و... هنوز کافی نیســت.

فرماندار اصفهان گفت: اصفهان یکی از پرجمعیت 
ترین شهرهای ایران است و یک میلیون و 1۰9 هزار 
نفر از جمعیت آن را جامعه زنان تشــکیل می دهد.

وی ادامه داد: حدود 99 هزار نفر از زنان اســتان در 
مراکز  مختلف شاغل هستند و 2۰۰ سازمان مردم 
نهاد وجود دارد که 1۷5 سمن  در رشته های مختلف 

فعال هستند و حتی در حوزه دهیاری تعدادی از این 
زنان مشــغول به کارند . رضوانی توصیه کرد: برای 
توسعه روستا با مشارکت زنان  جدیت و برنامه ریزی 
بیشتری الزم است و زنان با ارائه راهکارهتی مناسب 
در حوزه اشــتغال بانوان و فعالیت هــای دیگر باید 

فعال تر برخورد کنند.

فرماندار اصفهان خبر داد:
اشتغال 99 هزاری زنان در اصفهان

مدیرکل امور بانوان اســتانداری اصفهان گفت: 
سیاست گذاری امور بانوان و  خانواده »توان افزایی 
بانوان« اســت، زیرا همه زنان توانمند هســتند 
و ســعی ما توان افزایی در همه ابعــاد اقتصادی، 

اجتماعی، سیاسی و  فرهنگی است.
 ســهیال اثنی عشــران در نشســت تخصصــی 
راهکارهای افزایش مشارکت زنان در توسعه روستا 
اظهار داشــت: افزایش تعداد بانوان عضو شورای 
روستاهای امسال از 6۰ به 1۰۰ نفر نشان دهنده 
افزایش اعتماد به نفس بانوان و همچنین اعتماد 

مردم در حوزه روستاهاست.
مدیرکل امور بانوان اســتانداری اصفهان افزود: 
پتانســیل باالیی که زنان عضو شــورا داشته اند 
یکی از دالیل اعتمــاد دولت و  مردم برای انتخاب 
آنهاست.اثنی عشران تاکید کرد: سیاست گذاری 
امور بانوان و  خانواده »توان افزایی بانوان« است، 
زیرا همه زنان توانمند هســتند و ســعی ما توان 

افزایی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و  فرهنگی اســت.مدیرکل امور بانوان استانداری 
اصفهان با اشاره به ســهمیه 3۰ درصدی بانوان 
در اشتغال گفت: افزایش اعتماد به نفس بانوان از 
طریق افزایش اطالعات و ارتباط با افراد با تجربه، 
اعتماد مردم به آنها و  اعتماد دولت به مردم سبب 
شده است تا سهمیه اشتغال بانوان در حوزه های 

مدیریتی بانوان و  جوانان نیز افزایش پیدا کند.

مدیرکل امور بانوان استانداری اصفهان اعالم کرد:

سهمیه ۳۰ درصدی بانوان در امر اشتغال
 مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: بر اساس 
برآوردهای صــورت گرفته در ابتدای ســال 95 برای 
بهره برداری کامل از پروژه ســاختمان جدید پزشکی 
قانونی اصفهان به 2۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. 
علی سلیمانی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر اجرای 
این پروژه بیش از 5۰ درصد رشد فیزیکی داشته است، 
اضافه کرد: فاز اول این پروژه شــامل ســالن تشریح و 
آزمایشگاه دارای پیشرفت خوبی اســت و در صورت 
تامین اعتبار تا دهه فجر سال آینده بهره برداری خواهد 
شد. مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در سال گذشــته برای بهره برداری از ساختمان 
جدید پزشکی قانونی استان اصفهان 1.5 میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شد، ابراز داشت: تنها ۸۰۰ میلیون 
تومان از این اعتبار تخصیص یافت و هنوز بیش از ۷۰۰ 
میلیون تومان از این اعتبار در اختیار پزشکی قانونی قرار 
نگرفته است. وی اعتبار تخصیص یافته سال جاری برای 
بهره برداری از این پروژه را نیز 5.5 میلیارد تومان اعالم 

کرد و گفت: این هزینه باید از محل اعتبارات اســتانی 
تامین شود. سلیمانی پور در ادامه با اشاره به اینکه این 
پروژه در سال ۸6 طراحی و در سال ۸۷ کلنگ زنی شده، 
ابراز داشت:  حدود 9 سال است که بهره برداری از این 
پروژه در دســت انداز اعتبارات مانده است.وی تصریح 
کرد: در برنامه ریزی های اولیه برای بهره برداری از این 
پروژه بودجه های استانی محل تامین اعتبارات تعیین 
شده و از این رو نمی توان اعتبارات ملی را استفاده کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

بهره برداری از پروژه گورت به ۲۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:
اجرای طرح »خطرپذیری«در استان برای کاهش آسیب حوادث

ابتکار جالب معلم خوش ذوق برای 
آموزش حرف )ن( به دانش آموزان

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان به طرح »خطرپذیری« با همکاری دانشگاه اشاره کرد و گفت: در این طرح استعداد هر شهرستان 
و بخش در خصوص وقوع حوادث، ضرایب آسیب پذیری و اقدامات فنی و اجرایی بررسی شــده و برای کنترل و پیشگیری از رخداد حوادث 

هماهنگی های الزم صورت می پذیرد. منصور شیشه فروش اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی، مانورهای تمرینی، همایش های علمی، سناریوهای عملیاتی 
و تجهیز بخش تخصصی به امکانات از جمله اقدامات مدیریت بحران استان اصفهان به منظور آمادگی الزم در برابر حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی است. 
وی درباره اسکان های اضطراری و سوله های بحران در استان توضیح داد: در شهرستان ها مختلف سایت های اسکان اضطراری در شهرداری ها، اردوگاه قدس 
سپاه و اردوگاه های جمعیت هالل احمر در نظر گرفته شده است. شیشــه فروش در پایان گفت: استان اصفهان معین هشت استان هم مرز خود است و بالطبع 

هنگام بروز حادثه آنها نیز معین استان اصفهان محسوب می شوند.

خبر

 پرداخت شهریه دانشگاه
 با پول سرقتي

فردي که به صورت اینترنتي اقدام به ســرقت از 
حساب یکي از شهروندان اصفهانی کرده و با پول 
سرقتي، شهریه دانشــگاه را پرداخته بود توسط 
ماموران پلیس فتاي استان اصفهان شناسایي و 
دستگیر شد.ســید مصطفی مرتضوی با اشاره به 
شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه مبلغ 
23 میلیون ریال به صورت اینترنتی از حســاب 
وی برداشت شده، اظهار کرد: در پی این شکایت 
بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا 
قرار گرفت.وی افزود: با بررسی ها و انجام اقدامات 
تخصصی در فضای مجازی نهایتا متهم شناسایی 
و دســتگیر شــد.رییس پلیس فتای فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: متهم در 
مواجه با مدارک و مستندات پلیس صراحتا به بزه 
انتسابی اعتراف کرد و بیان داشت: از اعتماد شاکی 
سوء استفاده کرده و در فرصتی مناسب از حساب 

او برداشت و شهریه دانشگاه را پرداخت کردم.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان 
خبر داد:

پنج مصدوم  در واژگونی خودرو 
در محور کاشان - اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت:  براثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری 
پــژو 4۰5 در اتوبان کاشــان به اصفهــان، پنج 
سرنشین این خودروها مصدوم و راهی بیمارستان 
شدند.غفور راستین با اشــاره به حادثه تصادف 
خودروی پژو 4۰5 در محور کاشــان - اصفهان 
اظهار داشت: این حادثه ساعت پنج و 4۸ دقیقه 
بامداد  به مرکز فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گزارش شد.وی با اشاره به اعزام  یک واحد امدادی 
اورژانس پیش بیمارستانی و یک واحد  نیروهای 
امدادی هالل احمر به محل حادثه ابراز داشت: در 
این حادثه پنج سرنشین این خودرو شامل چهار 
زن و یک مرد مصدوم بودند کــه پس از دریافت 
خدمات درمانی اولیه به بیمارستان خاتم االنبیای 

نطنز منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
 ۷۴درصد پرونده های قضائی

 به صلح می انجامد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از ارجاع هزار 
و 2۸۰پرونده قضائی به اداره مشاوره کاالنتری های 
شــهر خبرداد و گفت: موضوع اکثر این پرونده ها 
مسائل خانوادگی بود که با کمک مشاوران به صلح 
انجامید.سرهنگ حسن یاردوســتی با اشاره به 
آمار پرونده های ارجاع داده شده به مرکز مشاوره 
کالنتری های شــهر اصفهان اظهار داشــت: ماه 
گذشته یک هزار و 2۸۰ پرونده قضائی با موضوعات 
مختلف به اداره مشاوره و مددکاری کالنتری های 
شهر اصفهان ارجاع داده شد.وی افزود:در مجموع 
۷4 درصد از پرونــده های ارجاعی که موضوعات 
اکثر آنها مسائل و مشکالت خانوادگی بود، توسط 

مشاوران بررسی و به صلح بین طرفین انجامید.

مسئول منطقه 2 اورژانس و فوریت های 
پزشکی مطرح کرد:

دسته بندی مصدومان حوادث 
طبیعی برحسب جراحت 

مسئول منطقه 2 اورژانس و فوریت های پزشکی 
شهرســتان اصفهان گفت: مصدومــان حوادث 
طبیعی برحسب جراحت دســته بندی و پس از 
انجام اقدامات پیش بیمارســتانی روی بیماران، 
به بیمارستان انتقال می یابند.حمیدرضا فاتحی 
اظهارکــرد: ایران یک کشــور زلزله خیز اســت 
زیرا گســل های زیادی در آن وجود دارد که در 
هفته  های اخیر نیز شــاهد فعالیت برخی از آنها 

بوده ایم.
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس اورژانس و 
فوریت های پزشکی نیز هنگام بروز اینگونه حوادث 
طبیعی به میدان آمده و مصدومان را بر حسب نوع 
جراحت طبقه بندی کرده و پس از انجام اقدامات 
پیش بیمارســتانی روی بیماران، به بیمارستان 

انتقال می یابند.

اخبار

 پزشکی قانونی استانداری

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان 
گفت: ثبت نام اتبــاع و مهاجرین خارجی در طرح آمایش 
12 با توجه به تعدد درخواســت های اتباع تا 15 دی ماه 

تمدید شد.
مهدی ســلیمانی با بیان اینکه برای اخذ نوبت، سرپرست 

خانوار بایستی با در دست داشتن مدارک اقامتی اعضای خانوار به دفتر خدمات اتباع خارجی مربوطه مراجعه 
کند، اظهار داشت: براساس زمان نوبت اعالم شده در برگه نوبت دهی، سرپرست و تمامی اعضای خانوار به دفتر 

خدمات اتباع خارجی مربوطه مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: در صورتی که در خانواده های اتباع از سال گذشته تاکنون تولد، ازدواج، طالق، فوت و یا انتقال 
از سایر استان ها و یا درون استانی انجام شده و نســبت به اعالم آن اقدام نشده، ضرورت دارد ابتدا سرپرست 

خانوار به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مراجعه کند.

تمدید ثبت نام اتباع 
خارجی در طرح 
آمایش ۱۲

استاد دانشگاه اصفهان گفت: در اصفهان زمین لرزه بزرگ 
کم اتفاق می افتد، اما نداشتن سابقه زمین لرزه به معنای 
نبود آن نیســت، از آن مهم تر مسئله فرونشست زمین 
است که مانند یک بیماری پنهان در انسان، آثار آن به  

تدریج و کم کم پدیدار می شود.
همایون صفایی در خصوص وضعیت گسل های اصفهان اظهار داشت: شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، 
مشهد، تبریز و شیراز شهرهایی هستند که خطر زمین لرزه در آنها باالست، اما استان اصفهان جزو معدود 

شهرهای بزرگ و صنعتی ایران است که پتانسیل باالیی در زمین لرزه ندارد.
وی افزود: منطقه اصفهان از لحاظ زمین شناسی در تقسیمات ساختاری ایران در پهنه سنندج- سیرجان 
قرار گرفته است و پایین بودن میزان فعالیت های لرزه ای و درونی یکی از ویژگی های این پهنه ساختاری 

بر پهنه خالف زاگرس و البرز است.

استاد دانشگاه اصفهان:

اصفهان  زیر 
تیغ»فرونشست زمین« 

فاطمه جبلی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2318 | December 30,  2017  | 12 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



»جلفا« داستان های زیادی برای گفتن دارد
پیشنهاد سردبیر:

خاطره نگاری های جلفا

شهری با کوچه های باصفا
»جلفا شــايد بزرگ ترين حومه هاي شهرهاي 
جهان باشــد؛ زيرا در ســرزميني به طول يك 
فرسنگ و عرض يك فرسنگ، در كنار و امتداد 
رود گسترده شده است. اين حومه به دو قسمت 
مســكوني جلفاي كهنه و جلفاي نو تقســيم 
مي شود. جلفاي كهنه را شاه عباس اول صد و 
بيست سال پيش و جلفاي نو را شاه عباس ثاني 
شصت سال پيش بنا نهاده اند. كوچه هاي جلفاي 
نو، راست تر و پهن تر و مشجرهستند، اما بناهاي 
آن به شــكوه و زيبايي عمــارات جلفاي كهنه 
نيست. چون ساكنانش نه دارايي بسيار دارند و 
نه مورد توجه و حمايت دولت مي باشند. در فصل 
زمستان در تمام كوچه ها شب و روز آب جريان 
دارد، اما در فصل تابستان در هر هفته فقط چند 

روز آب در آنها روان است«.

خانه ها و محله های جلفا
»در جلفا سه هزار و چهارصد تا سه هزار و پانصد 
خانه وجود دارد. بيشتر خانه هاي خوب و مجلل 
در طول رود ساخته شده. برخي از آنها زرنگار و 
چنان با شكوه و عالي است كه مي توان آنها را در 
رديف قصرها و كاخ ها به شمار آورد.شاه عباس 
بزرگ و شاه صفي اول كه به آسايش و رفاه ارامنه 
سخت عالقه مند بودند همواره در نكوداشت و 
حمايت آنان به جد تمام مي كوشيدند. اين دو 
پادشــاه آنان را به برآوردن بناهــاي بزرگ و با 
شكوه تشويق مي كردند؛ در اين كار مهم به آنان 
مدد مي رســاندند و در جشن هايشان شركت 
مي كردنــد. عنايت و عطوفت اين دو پادشــاه 
مايه آباداني جلفا و توانگري ارامنه آنجا شــد و 
بسي نپاييد كه در ميان آنان بازرگانان توانگري 
ظهور كردند كه سرمايه شان از دو سه ميليون 
درگذشــت. اكنون وضع دگرگون و از آن همه 
نعمت و ثروت كاسته شــده، اما هنوز هم ميان 
ارامنه خانواده  هاي دولت مندي كه داراييشان 
بيش از يك ميليون است، وجود دارد.جلفاي نو 
چهار ناحيه دارد. دورترين نواحي آن اقامتگاه 

گبران است، و به آن گبرآباد مي گويند«.

جلفا در چشم انداز
»همه رفتيم باالی بــام عمارتی كه در مدخل 
خيابان بزرگــی واقع بــود. از روی بام مناظر و 
دورنماهای خوبی ديده می شد. از طرف شمال 
شرقی شــهر اصفهان با گنبدهای فيروزه ای 
ديده می شد. در طرف مشرق، رودخانه زاينده 
رود از زير طاق های متعدد پل های ا... ورديخان 
و مارنان می گذشــت، در طرف جنوب شرقی 
بام های مخروطی شكل خانقاه های دراويش و 
مناره شهرستان كه در محله قديمی شهر جی 
سربرآسمان برافراشــته، نمايان بود و در طرف 
جنوب روستای جلفا را می ديديم كه عمارات 
آن جابه جا توســط گنبدهای بلند كليساها و 
باغ های وسيع قطع می شــد و در انتهای آن 
كوه صفا كه معموال آن را كوه صفه می گويند 

نمايان بود«.

ترانه های جلفا
»از اينجا راه پر پيچ و خمی به جلفا می رســد 
كه مسكن ارمنيان است.از تفاوت شهر بزرگ 
اصفهان و محله جلفا تعجبی به من دست داد. 
اگرچه در جلفا خانه ها همه با خشت و گل بنا 
شــده و در پشــت ديوارهای خاكستری رنگ 
پنهان هستند ولی نظم و نظافت همه جا برقرار 
است. نهر بزرگی از وسط كوچه عبور می كند 
و درختان بلندی از دو طرف آن ســربرآورده و 
عابرين و حتی دكان ها را در سايه خود از حرارت 
آفتاب محفوظ نگاه می دارند.آهنگ های شادی 
آوری در زير درختان شنيده می شود. اين آواز 
اطفال ارمنی است كه كاله های پشمی قرمزی 
بر سر دارند و از مدرسه برمی گردند و چون ما را 
می بينند با كمال ادب به زبان فرانسه وانگليسی 
سالم می دهند. زنان ارمنی با چادرهای سفيد 

در كنار ديوار راه می روند«. 

کلنگ جلفا زمین می خورد!
»جلفا را شــاه عباس كبير بنا نهاد. انگيزه اين 
پادشاه دلير و دانا و روشن بين در اين كار اين بود 
كه چون هر سال تركان عثماني به ايران هجوم 
مي آوردند و مخصوصا در ارمنستان مي ماندند 
يك بار با سپاهيان بسيار بدان جا رفت و به قصد 
تخليه آن سرزمين از مردم، همه اهالي شهرهاي 
ايروان، نخجوان و جلفاي واقع در كنار رود ارس، 
و ديگر شهرهاي ارمنســتان عليا را به پايتخت 
خود كوچاند. ارامنه در نظر شــاه عباس بزرگ 
براي رونق بخشيدن به كار بازرگاني مردماني 
مستعد و براي تجارت با عثماني ها و مسيحيان 
مناسب بودند. زيرا آنان در نظر عثماني ها به قدر 
ايرانيان منفور نبودند و با مسيحيان هم كيش 
بودند. در آن روزگاران شاه عباس كبير يگانه راه 
آباداني و توانگري كشورش را توسعه بازرگاني 
مي پنداشت و دائم در اين انديشه بود كه چندان 
كه مي توانــد در ترويج تجارت با كشــورهاي 
بيگانه بكوشد. از اين رو در زمينه هاي مختلف 
مساعدت كرد. از جمله به هر يك آنان كه مايل 
بود كمك هاي نقدي و جنسي كرد تا در هند و 
كشورهاي اروپايي به تجارت بپردازند و شاه در 
كار رونق بخشيدن به بازرگاني چنان موفق شد 
كه به هنگام مرگش عــده بازرگانان اين ناحيه 
كه سرمايه شــان از دو ميليون درمي گذشت 

بسيار بودند«.

مهرداد موسوی خوانساری

دانه های برف، نرم و بی صدا، كالهی سپيد رنگ بر سر 
گنبد سيصد ساله كشيده اند. برج ساعت پيش از آن، 
سفيد پوش شده است. كوچه كليسای وانك را آذين 
بسته اند. سنگفرش های كوچه حاال ديگر يك دست 
سپيد پوش شده. فانوس های كاغذی رنگارنگ در ميان 
اين بارِش سپيد، جلوه زيبايی دارند. جلوی كليسا جای 
سوزن انداختن نيست. بچه ها آن طرف تر گلوله های 
برفی به يكديگر پرت می كنند. مردم دوتا دوتا و دسته 
جمعی در اين آخرين شب ســال كهنه، فرا رسيدن 
سال نو را لحظه شــماری می كنند. سالی كه تا چند 
دقيقه ديگر مانند همين دانه هــای يخ زده برف، گرم 
و تازه، بی صدا و نرم در دل شــب از راه خواهد رسيد. 
راستی اين چندمين ســال نوی جلفاست؟ جلفا اين 
برادر تنی اصفهان در اين چهارقرن، چند سال نو را به 
خوشی تحويل كرده است؟ از جايی كه من ايستاده ام 
پيكره با شكوه گنبد كليسا و برج ناقوس، چون شبحی 
سپيدپوش می مانند. ناخودآگاه به ياد نقاشی های اوژن 
فالندن، گردشگر عصر قاجار از اين كليسای تاريخی 

می افتم كه در دوره قاجار كشيده است. صدای همهمه 
جمعيت باال می گيرد. هرچه به لحظه تحويل سال نو 
نزديك می شويم، هيجان اوج می گيرد. ناخودآگاه با 
خود می انديشم كه در زمان قاجار وقتی اوژن فالندن و 
دوستش از جلفا ديدن كرده اند، جشن سال نو در اين 
كوچه چگونه برگزار می شده است؟ در پی فريادهای 
شادانه بچه ها، يك گلوله برفی صاف می آيد می خورد 
توی صورتم تا می آيم چشم هايم را پاک كنم، كوچه 
كليسای وانك در سكوتی سنگين فرو می رود. سرما، 
يكســره بر باد می رود و  باد گرمی كه از انتهای كوچه 
می وزد، تنم را می لرزاند و بــوی كهنگی می پراكند. 
چشم می گشايم و پيش رويم جلفايی ديگرگونه می 
يابم. درست شبيه نقاشــی های اوژن فالندن. با همان 
كوچه پس كوچه هــای خاكی و درختانی كه ســايه 
هايشــان بر جوی های آب حاشــيه كوچه ها بسيار 
باصفاست. حاال اما انگار سور و صفا از جلفا رفته است. 
شهر ارامنه متروكه شــده است. از دوردست ها صدای 
ناقوسی به گوش می رسد كه نوای شومی دارد. صدای 
شيون وفغان زنان در گوش جلفا پيچيده است. اگر به 
دفترچه گزارشات روزانه كمپانی هند شرقی هلند در 

عصر صفوی دسترســی داشتم، در ســالی كه صفويه 
سقوط كرد در ذيل وقايع روز دوم ماه مه اين نوشته ها را 
می توانستم بخوانم:»سه مرد از دهكده جلفا به اصفهان 
گريختند. اينان گفتند كه فرياد و فغان ديشب در پی 
كارهای وحشــيانه )ســپاهيان محمود افغان با مردم 
جلفا( بوده اســت.زنان به صدای بلند نعره می زدند تا 
مگر از شهر به آنها كمكی شود، اما اين كار بيهوده بود و 
آنها ناچار بودند كه با بردباری بار غم و اندوه خود را به 
دوش بكشند.« چه سال های سختی را جلفا پشت سر 
گذاشته. سال هايی كه در ميان موج غم و اندوه تحويل 
شده است. سال هايی اندوه بار كه مصداق بارز اين شعر 
از شاعری ارمنی است:»كشتی شكسته جلفای قديم ما/ 
يارای رويارويی با اين امواج را ندارد/اما اگر اين طوفان 
فرونشيند/البته كشــتی درهم شكسته غرق نخواهد 
شد/تا ما تيره بختان را به بيچارگی نيندازد«. سياهی 
سوارانی بيگانه را كه در انتهای كوچه می بينم پا به دو 
می گذارم و پس كوچه های خاكی جلفا را بی هدف در 
پی پناهگاهی پست ســر می گذارم. جايی در حوالی 
ميدان جلفا، دری را باز می بينــم و بی درنگ واردش 
می شــوم. ناگهان موجی از گرما و رطوبت به ســويم 
هجوم می آورد. همهمه مصيبت بار بيرون جايش را به 
غوغای پر نشاط حمامی گرم و سرزنده می دهد. شايد 
بتوانم در سربينه گرم اين حمام، »هينريش بروگش« 
پزشك آلمانی دربار ناصرالدين شاه را بيابم كه تجربه 
تلخ و شيرينی از اين حمام جلفا دارد:»حمام جلفا كه 
برای استحمام به آنجا دعوت شــده بوديم مشتمل بر 
چند اتاق می شد و همه اين اتاق ها، بسيار تميز بودند. 
لوازم حمام نيز از انواع درجه يك به شمار می رفتند و 
به دستور اســقف آنها را كه شامل قاليچه زيرپا، حوله، 
قطيفه، روغن و گالب بود برای مــا تهيه كرده و آورده 
بودند.كار مهمی كه كارگران حمام می كردند مشــت 
و مال و ماساژ بدن بدون صابون بود.برای اين ماساژها 
ناچار بوديم روی تخته های مرطوبی درازبكشيم. بعد 
آب روی ما ريختــه و بدنمان را خشــك می كردند و 
مقداری گالب به سر و رويمان می ريختند. پس از پايان 
استحمام با چای و قليان پذيرايی شديم و خيلی خوب 
و سرحال جلوی حمام، ســوار اسب هايمان شديم و از 
همان راهی كه آمده بوديم به طرف اصفهان بازگشتيم.

با آنكه آن شــب زيبا و هوا ماليم و خنك ومطبوع بود 

اين هوای خنك در وضع همه ما اثر نامطلوبی بخشيد 
و ظاهرا چــون موقع خروج از حمام بســيار گرم جلفا 
بدنمان درست خشك نشده بود،دچار سرماخوردگی و 
كوفتگی عضالت شديم.« با صدای بلند جارچی جلفا به 
خود می آيم و از بهشت حمام ايرانی به زير تاق بازارچه 
محل می روم. جايی كه جارچی فرمان شــاه عباس را 
جار می زند:»حكم مطاع شــد آنكه در اين وقت بنا بر 
عنايت بی غايت شاهانه و شفقت بالنهايت پادشاهانه 
درباره ارامنه جواله و ترفيه حال ايشان، اراضی و زمين 
واقعه در كنار رودخانه زاينده رود دارالسلطنه اصفهان 
كه ايشان آنجا خانه ترتيب داده اند و ملك نواب همايون 
ماست، به انعام ايشان شفقت فرموده ارزانی داشتيم«. 
حاال شوال 1028ه.ق اســت. ارامنه به تازگی در دامن 
اصفهان مسكن گزيده اند. ســاحل زاينده رود كم كم 
برايشان خاطرات ســاحل ارس را زنده خواهد كرد و 
شهری كه در اين دشت حاصل خيز می سازند، به زودی 
يادگارهای جلفای آذربايجان را برايشــان تداعی می 
كند. به زودی ساحل جنوبی زاينده رود به بهشتی در 
همســايگی نصف جهان تبديل خواهد شد. جايی كه 
»درهوهانيان« در كتاب تاريخ جلفايش آن را اينطور 
وصف كرده اســت:»در امتداد كوچه ها، جويبارهايی 

هست كه از آنها برای آبياری باغ و باغچه استفاده می 
كنند. در كنار اين جويبارها درخت هايی كاشته شده 
كه در بهار كه هوا گرم می شود و درختان سبز می گردند 
كوچه ها به شــكل باغ در می آيند. كوچه ها همه يك 
اندازه نيستند، اما سه تای آنها را كه پهن ترند، خيابان 
می نامند.« تنها چند سال بعد در همين كليسای وانك، 
در كنج اتاقكی نيمه تاريك اولين ماشين چاپ ايران در 
زمان صفويه اختراع می شود. »خاچاتور گساراتسی« 
هنگامی كه اولين كتاب چاپــی اش را با لذت ورق می 
زده هرگز نمی توانســته تصور كند كه به زودی شكوه 
جلفای صفوی با حمله افغان ها يكســره بر باد خواهد 
رفت. از آن زمان تا تحويل سال 2018 ميالدی، جلفا، 
چه ها كه نديده و چه تجربياتی كه نچشيده است. گلوله 
برف دوم را كه نوش جان می كنم، از ماشين زمان پياده 
می شود و به ميان جمعيت منتظر در كوچه كليسای 
وانك برمی گردم. حاال ديگر فقط چند شــماره تا آغاز 
سال نو باقی است. سالی كه حتما برای همه ما خوب و 
بد زياد خواهد داشت، اما جلفا هنوز وفادارانه در آغوش 
زاينده رود چشم به راه برآورده شدن آرزوهای قشنگش 
نشسته است. آرزوهايی به زاللی رودخانه ای خشك، 

اما با آغوشی همچنان مهربان.   

رویاهای سپید و سیاه؛

»جلفا« داستان های زیادی برای گفتن دارد

میدان در اصفهان قدیم به مثابه فضای باز شهری، جایگاه ویژه ای داشته است. میدان جلفا یکی از مهم ترین این فضاهای 
شهری بوده که امروزه در میان چرخ های مدرنیته فراموش شده است. این عکسی است از میدان تاریخی جلفا که در عصر 

پهلوی دوم گرفته شده است. 

محمد رضا موسوی خوانساری

فراگيری علم و دانش و تبديل انسان به شخصی عالم و دانشمند، حتی با امكانات فراوان فعلی نيز كاری بسيار سخت است، اما اگر 
كسی در قرن دوازدهم خواهان رسيدن به مقام باالی علمی بود جای بسی شگفتی داشت. چون در تاريخ اصفهان، قرن دوازدهم يكی 
از پر آشوب ترين و پر هرج مرج ترين دوران ها در تاريخ پس از اسالم در ايران است. در اين دوران بيش از 30  پادشاه رنگارنگ بر مسند 
سلطنت تكيه زدند كه هر يك بالفاصله توسط ديگری بركنار شد. از قحطی ها و حوادث طبيعی كه بگذريم از جمله حوادث اين قرن 
كه پس از حمله افغان ها در انتهای سلطنت صفويان اتفاق می افتد می توان به جنگ های نادر شاه وسپس زنديان و دست به دست 
شدن های مكرر اصفهان و در نهايت روی كار آمدن قاجاريان اشاره كرد. كشمكش های زنديان و بختياری ها و قاجارها  قسمتی از 

جوانی »نشاط اصفهانی« را تشكيل می دهد. 
وی شاعر و اديب و عارف بزرگ اصفهانی است. او در ابتدا كالنتر اصفهان بود، همانگونه كه اجدادش هم همين منصب را داشتند ولی 
در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار پيشرفت كرد و منشی الممالك ديوان شد و لقب معتمد الدوله را كسب كرد. او در همه احوال 
مرام خود را فراموش نكرد و همواره به فقرا تا جايی كه می توانست خدمت می كرد. نشاط به همان نحو كه اهل قلم بود اهل شمشير 
و مبارزه هم بود  و به زبان های فارسی و عربی و تركی مهارت كافی داشت. می توان نشاط را جزو نوابغ آن روزگار به حساب آورد. هم 
خطاطی نيكو و هم شاعری زبردست بود. تخصص وی در شعر و شاعری در غزلسرايی است. جالب اينجاست كه نشاط حتی پس از 
مشهور شدنش كه باعث ارتقای مقامش نزد شاه شده و به تهران رفت باز هم به دليل كمك های بيش از حد به نيازمندان، همواره در 
فقر زندگی می كرد و حتی پس از مرگش در سال 1244ه.ق كه به دليل بيماری سل اتفاق افتاد، قروض او را خود فتحعلی شاه پرداخت 
كرد. وقتی درگذشت پيكرش را به نجف برده و به خاک سپردند. نشاط در سرودن غزلياتش ازپيروان مكتب مشتاق و عاشق اصفهانی 
است. او عالوه بر داشتن روحيه ظريف شاعری در مسائل سياســی و جنگی هم كارآزموده بود؛ مثال در سال 1233ه.ق شورشی در 
خراسان كه توسط افغان ها ايجاد شده بود را فرونشاند و همچنين در سال 1232ه.ق با وزير مختار روسيه در سلطانيه ديدار كرد و 

معضالت سياسی را هم به فضل خود در آن زمان حل می كرد. نشاط اصفهانی می گويد:
غنچه خونين جگر از لعل سخندان تو باد               گل چو من تنگدل از غنچه خندان تو باد 

عکس روزادیب شمشیرزن
چهارسوق

پلی برای تمام فصول
»... پل نهم طرف مشرق شهر است و آبادی اصفهان در اواخر 
دولت صفويه از دو طرف زاينده رود تا ســر آن پل رسيده و 
متصل به آن بوده است و اين پل را پل شهرستان می نامند 
زيرا كه نزديك قريه است موسوم به اين اسم و اين پل مشتمل 
بر چشمه هاســت و روی آن خيابان و معبرعابرين است و 
بكمال استحكام ساخته شده و بانی آن معلوم نگشته است...« 
اين تعبير قجری را محمد مهدی بن محمد رضا االصفهانی 
در كتاب نصف جهان آورده كه در آن زمان پل شهرســتان، 
نهمين پل بوده است. اين كتاب در دوران سلطنت ناصرالدين 

شاه قاجار و در سال 1287 ه.ق تهيه و تنظيم شده است. 
در ســه يا چهار كيلومتری شــرق اصفهان پل باســتانی 
شهرســتان مشــابه پل های ديگر از نظر برقراری ارتباط 
قسمتی از ســاحل جنوبی زاينده رود با ساحل شمالی قرار 
دارد ولی از نظر قدمت، متفاوت با پل های ديگر اســت. پل 
شهرستان ساختاری ساسانی دارد و نخستين راه ارتباطی به 
ساحل شمالی يعنی روستای شهرستان )جی( بوده و در واقع 
دروازه جنوبی شهر بوده است. در صورتی كه قدمت اكثر پل 
های زاينده رود اصفهان به صفويه باز می گردد و تنها می توان 
گفت در ايران اين پل با پل های دزفول و شوشتر از نظر قدمت 
برابری می كند. در قرن پنجم هجری و در كتاب محاســن 

اصفهان، نام قديمی تر اين پل را»جســر حسين«  نام برده 
است و در دوره های ديگر يعنی زمان ديلميان و سلجوقيان 
مهم ترين پلی بوده كه روی زاينده رود بنا شــده  است. در 

همين دوره ها تعميراتی در پل انجام شــده و آثاری به آن 
افزوده شده است. اين پل دارای 12 دهانه است كه به صورت 
هاللی ساخته شــده و 105 متر طول اين پل است. مصالح 
پايه ها و بدنه پل از جنس ساروج و سنگ و در سقف از جنس 
آجر است. ساختار پل هم به گونه ای است كه سوراخ هايی 
در ستون ها تعبيه شده تا هنگام طغيان رودخانه آب از آنجا 
سرريز شده و فشار سنگين به پل وارد نشود. ساختمانی كه 
در ابتدای پل مشاهده می شود، نوعی از گمرک بوده است 
و از كاروان هايی كه به سوی شــيراز در رفت و آمد بوده اند 
عوارض دريافت می كرده اند، اما در حال حاضر معبری است 
برای حضور افراد در نمايشگاه بين المللی شهر اصفهان كه 

در زمينه های مختلف برگزار می شود. 
آثار تاريخی ديگری هم در مجاور پل شهرســتان كه روزی 
قريه شهرستان بوده به چشم می خورد از جمله مقبره خليفه 
عباسی الراشــد باهلل كه در تاريخ 532ه.ق در همين روستا 
توسط اسماعيليان به قتل می رسد و مسجد جامع جی كه 
مربوط به دوران سلجوقيان است؛ همچنين تپه ای باستانی 
كه اخيرا كمی حفاری شده و شايد روزگاری همان كهندژ 
سارويه و حصار جی بوده كه در كتب تاريخی قديمی به آنها 

پرداخته شده است.

اصفهانگردی »سیل« جلفا را با خود برد!
ژان شاردن، رویدادی را در اصفهان صفوی شرح می دهد که اصفهان در 
روزهای خشک پیش رویش احتماال دیگر هرگز با آن روبه رو نخواهد 
شد:»روز نهم، باراني تند و سیل آسا در اصفهان آغاز شد و چهار روز متوالي 
به تناوب ادامه یافت.روز بیست و سوم نیز توفاني مهیب، توأم با ریزش 
شدید باران و تگرگ برخاست. باران و تگرگ چنان تند مي بارید که من در 
سراسر عمر چنان حالتي ندیده بودم. بر اثر بیست و چهار ساعت بارندگي 
تند و پیاپي در کوي و برزن ها، جوي هاي آب روان شد .بسیاري از خانه ها 

و باغ ها ویران گشت و دیوارها فرو ریخت.
بر اثر طغیان زاینده رود، عده زیادي از عمارات نزدیک آن منهدم شد و 
سیل به خیابان ها که گردشگاه مردمان بود، سرازیر گشت. دیري نپایید 
که جلفا در معرض جریان سیل قرار گرفت  و آب در بعضی محالت آن تا 
سه پا باال آمد و بیشتر باغ ها و بوستان هاي این روستای نوآباد از گل آکنده 

شد و نشان از آنها به جا نماند.
چون خانه ها و دیوارهاي اصفهان غالبا از گل و خشت خام ساخته شده 
آب آسان در آنها نفوذ مي کند و موجب خرابي هاي وحشت انگیز مي  شود. 
چنان که اگر فقط مدت بیست و چهار ساعت باران ببارد و پي آنها ضخیم 
نباشد بي گمان بیشتر آنها فرو مي افتد. خسارت ناشي از این باران سیل آسا 

بسیار  و افزون بر دو میلیون بود.«

در 
حاشیه 
تاریخ

سفرنامه
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رقابت مدیران سیاسی و ورزشی در انتخابات شنا؛

بازهممهندسیمیشود؟

تقدیممدالبهخانواده
شهیدشاهسنایی

علی شاه سنایی، قهرمان مسابقات جهانی کیک 
بوکســینگ ایتالیا در 
یام شهادت شهید  ا
مدافع حــرم علی 
شاه سنایی عنوان 
قهرمانی خــود را 
در این مســابقات به 
خانواده این شــهید تقدیم 
کرد.این مراسم در مســجد امیرالمومنین)ع( 
محله شاه ســنا و با حضور و اســتقبال پرشور 

مردم برگزار شد.
وحید رجبی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران 
اســتان اصفهان نیــز در این مراســم ضمن 
تشکر از خانواده شــهید شاه سنایی، این اقدام 
ورزشــکار با اخالق را تحسین و به خاطر اقدام 

جوانمردانه اش از او تجلیل به عمل آورد.

 ســرانجام نوبت به برگزاری انتخابات فدراسیون شنا رسید. با اینکه 
مهلت ثبت نام کاندیدای ریاست این فدراسیون ۱۶ مهر ماه به پایان 
رســیده بود، فرآیند تایید صالحیت افراد آنقدر طوالنی شد که تا ۵ 
دی ماه یعنی ۴ روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی اســامی 
کاندیدا اعالم نشد.در نهایت ۷ کاندیدا برای رقابت بر سر مسند ریاست 
این فدراسیون معرفی شدند. بر این اساس کاوه احمدی، رضا حبیبی، 
مهرزاد خلیلیان، حامد رضاخانی، محسن رضوانی، رضا فاطمی مقدم 

و مجید مشتاق عشق کاندیدای شرکت در این انتخابات هستند.
 حمایت وزارت از خلیلیان از ادعا تا واقعیت

در میان همه این اسامی اما نام مهرزاد خلیلیان خیلی زود به عنوان 
گزینه اصلی وزارت ورزش مطرح شــد. غالمحسین کریمی که قبال 
به واسطه طلب مالی از دوران ریاســت آیت الهی کارش به دادگاه با 
رضوانی کشــیده بود، به عنوان وکیل خلیلیان ثبــت نام کرد. او در 
دفتر دبیرخانه مجمع صراحتا از نظر مساعد داورزنی، معاون ورزش 
قهرمانی به خلیلیان برای ریاست فدراسیون خبر داد.از آن جایی که 
خلیلیان از افراد نزدیک به معاون ورزش به شــمار می رود، هر روز 
ذهنیت حمایت وزارت از او در مقابل محسن رضوانی، رییس مستقر 
فدراسیون پررنگ تر شد. تا جایی که با تعلل وزارت ورزش در معرفی 
کاندیدا، از گمانه زنی ها درباره احتمال مهندســی انتخابات به سود 
خلیلیان قوت گرفت. موضوعی که معاون وزیر در حاشــیه مجمع 
بوکس به صراحت آن را رد کرد؛ اما موضوع سوال برانگیز در این میان 
چرایی حمایت وزارت از کاندیدایی مقابل محســن رضوانی، رییس 

مستقر فدراسیون و کارمند این وزارتخانه بود.
رضوانی، ورزشکاری که وارد سیاسی کاری نشد

بسیاری موضوع اختالف رضوانی با معاون وزیر را بی ربط به ماجرای 
انتخابات کمیته ملی المپیک نمی دانند. حال آنکه رفتار سیاســی 
برخی دیگر از رؤسای فدراسیون ها از بروز چنین حواشی در آستانه 
انتخابات جلوگیری می کرد. رضوانی که از قهرمانان شــنا و واترپلو 
ایران بود طی چهار سال، کارنامه نســبتا  قابل قبولی داشت. کسب 
دو میزبانی و حدود ۵۰ اعزام بین المللی و برگزاری ساالنه ۳۷ عنوان 
مســابقه از جمله اقدامات او بود که موجب شد، کمتر به عدم کسب 
نتیجه در انتخابی المپیک و ناکامی شنا در کسب موفقیت های بزرگ 
بین المللی خرده بگیرند. تیم های ملی شــنا، شــیرجه و واترپلوی 
ایران در دوران مدیریت او پوست اندازی کردند و جوان شدند، اما به 
اعتقاد بسیاری صرف کسب موفقیت های ملی و مسابقات آسیایی 
نمی توانست موفقیت بزرگی برای دوران ریاست او قلمداد شود و باید 

منتظر میوه دادن نهال های جدید در این رشته بود.  

 وداع زودهنگام گیتی پسند با جام قهرمانی

پیشنهاد سردبیر:

از دست حسین شمس هم کاری بر نیامد؛ 

 وداع زودهنگام گیتی پسند با جام قهرمانی

الیک روز

پاسخجالبرونالدو
بهمجریمراسم»گلوبساکر«

کریســتیانو رونالدو در مراســم جوایز گلوب 
ساکر به عنوان بهترین 
بازیکن سال 2۰۱۷ 
معرفی شد. مهاجم 
پرتغالــی رئــال 
مادرید نتوانست در 
مراسم حاضر شود. با 
این حــال از طریق ارتباط 
تصویری پس از دریافــت جایزه صحبت کرد. 
رونالدو گفت: برای من لحظه ای خاص است. 
به خاطر دریافت این جایزه خیلی خوشحالم.

مجری برنامه از مهاجم مادرید پرســید آیا باز 
هم می تواند عناوین بیشــتری کسب کند که 
بازیکن پرتغالی به شــوخی گفــت: آرام باش 
دوســت من! هنوز خانه ام فضای زیادی برای 

عناوین بیشتر دارد.

پاسخ روز

درخواستکمکمراکشیها
از»دلبوسکه«

فدراســیون فوتبال مراکش برای حضور منیر 
الحــدادی در این تیم 
دست به دامن »دل 

بوسکه« شد.
منیــر الحــدادی 
در  کــه  زمانــی 
بارسلونا بازی می کرد 
آن قدر خوب ظاهر شد که 
توسط ویسنته دل بوسکه، به تیم   ملی فوتبال 
 اسپانیا دعوت شد؛ اما این بازیکن مراکشی تنها 
چند دقیقه برای اسپانیا به میدان رفت و بعد از 
آن دیگر به تیم   ملی دعوت نشد تا موافقت فیفا 
برای حضور منیر را در جام جهانی به دســت 
آورد.طبق قوانین فیفــا بازیکنی که برای تیم  
 ملی کشــوری به میدان رفته دیگر نمی تواند 
برای تیم دیگری بازی کند. دل بوسکه درباره 
وضعیت منیر الحدادی گفته بود که پشیمان 
اســت که این بازیکن را به تیــم   ملی فوتبال 
اســپانیا دعوت کرد و تنها چنــد دقیقه بازی 

به او رسید.
فدراسیون فوتبال مراکش در تالش است تا با 
اســتفاده از این اعتراف دل بوسکه نظر فیفا را 

برای سلب تابعیت الحدادی جلب کند. 

درخواست روز

عملکرد فوق العاده کاوه رضایی در شارلوا باعث شده تا مسئوالن این 
تیم به فکر جذب یک بازیکن ایرانی دیگر باشند. امید نورافکن، همبازی 
کاوه در استقالل، بازیکن مورد نظر شارلواست. آنطور که سایت باشگاه 
خبرنگاران نوشته مذاکراتی بین مدیران شــارلوا و استقالل صورت 
گرفته و در صورتی که شــفر رضایت دهد، بازیکن جوان آبی ها این 

شانس را خواهد داشت که فوتبالش را در اروپا ادامه دهد.

نورافکنهمبازیکاوهمیشود؟

24
مهاجم ایرانی المپیاکوس با زدن گل های فراوان برای تیمش، پایه گذار 
کسب عنوان بهترین خط حمله یونان برای تیمش شد.سایت گاوروس 
یونان خبر داد که تیم المپیاکوس موفق شــد عنــوان بهترین خط 
حمله در یونان را از سوی اتحادیه فوتبال اروپا)یوفا( از آن خود کند. 
المپیاکوس با زدن ۱۵ گل در طول ۳2 بازی موفق شد رده یازدهم خط 

حمله های برتر جهان را از آن خود کند. 

انصاریفرد،پایهگذاربهترینخطحملهیونانشد
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رقص شمشیر فیفا؛ 
ائتالفباعربستانعلیهایران!

دیدار رییس فیفا با ولیعهد عربستان در ریاض آن هم 
در حالی که اینفانتینو، اول هفته با پادشاه سعودی ها 
دیدار کرده بود، به شدت مشکوک است. جلساتی که 
احتماال در چندماه آینده می تواند منجر به تصمیماتی 

علیه ایران و قطر شود.
جانی اینفانتینو که با ملک سلمان، پادشاه عربستان 
در کاخ الیمامه ریاض دیدار کرده بود، پس از حضور 
در مسابقات فوتبال کشــورهای حوزه خلیج فارس 
که در کویت در حــال برگزاری اســت دوباره راهی 
عربستان شــد. روزنامه الریاض در این رابطه نوشت: 
»جانی اینفانتینو، رییس فیفا با محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان در شــهر ریاض مالقات کرد که به 
بحث و بررســی درباره ابتکارات فدراسیون جهانی 
فوتبال، گســترش همکاری های طرفین و توســعه 
فوتبال اختصاص داشــت! محســن آل شیخ، رییس 
کمیته المپیک عربســتان نیز در این جلسه حضور 
داشت.« ناگفته پیداست سوژه هایی که توسط روزنامه 
سعودی نوشته شده اند، فقط بهانه  هستند و موضوعات 
اصلی این جلسات، رفتارها و درخواست های سیاسی 
عربستان از رییس فیفاست که می تواند آبرو و اعتبار 
این نهاد را بیش از پیش به بازی بگیرد و اینفانتینو را 

هم به روزگار بالتر دچار کند.

دستور فرهاد؛ 
شمارههفتبایگانیشود

با اتفاقاتی که بعد از خداحافظی فرهاد مجیدی برای 
دیگر وارثان این شماره در اســتقالل افتاده، به نظر 
بهترین چاره بایگانی کردن آن باشد. پیراهن شماره 
۷ اســتقالل دو قربانی داشــت. به یک فصل عقب تر 
برگردیم. بختیار رحمانی در بین خریدهای استقالل 
لقب شاه ماهی گرفت. شاه ماهی استقاللی ها از همان 
ابتدا سودای پوشیدن پیراهن ۷ را داشت؛اما رحمانی 
در استقالل هیچ گاه حتی نصف توانایی های خود را 
نتوانست به معرض نمایش بگذارد و نیم فصل دوم از 
این تیم جدا شد. شاید در آن زمان این اتفاقات برای 
همه شکل عادی داشت اما درست فصل بعد وقتی این 
اتفاقات برای حسن بیت سعید افتاد آنهایی هم که با 
خرافات میانه خوبی ندارند، این ذهنیت برایشان ایجاد 
شد که شماره هفت استقالل قربانی می گیرد و شاید 
هیچ بازیکن دیگری نتواند این پیراهن را بپوشد.حاال 
این پیراهن محبوب در بالتکلیفی است و جذابیتش 
را نسبت به گذشته برای دیگر بازیکنانی که با سودای 
محبوبیــت مجیدی خواهان پوشــیدن این پیراهن 

می شوند، جذابیت گذشته را نداشته باشد.

در حاشیه

پسرتوتیهمگرگشد
پسر کاپیتان رم چندماه پیش ثابت کرد که از 
ژن های گلزنی پدرش به 
قدر کافی بهره برده 

است. 
کریســتین توتی، 
تورنمنــت  در 
متولدین  بین المللی 
ســال 2۰۰۵ ایتالیــا، 

بهترین گلزن تورنمنت شناخته شد. 
کریستین توتی که از 9ســالگی وارد آکادمی 
باشگاه رم شــده بود، حاال در ۱2سالگی اولین 
بازی رســمی اش را در لباس رم انجــام داد تا 
خانواده توتی صاحب یــک نماینده دیگر بین 
گرگ ها شوند.کریستین توتی برای اولین بار با 
تیم زیر۱2ساله های رم در تورنمنتی در اسپانیا 
 مقابل بارســلونا و ویارئــال و آالوز قرار گرفت. 
نکته جالب اینکه پسر توتی هم شماره 9تیمش 
را می پوشد و می خواهد طلسم ناکامی پسران 

فوتبالیست های بزرگ را بشکند.

اتفاق روز

پیشخوان

در روزی که ورزشگاه غدیر اهواز با حضور دو تیم آبی پوش 
کامال آبی بود، رفتارهای برخی هواداران و پرتاب اشیا برای 
دقایقی بــازی را متوقف کرد و اتفاقات ناپســندی را رقم 
زد.حاضران در ورزشــگاه با پرتاب سنگ و برخی وسایل 
شخصی خود به سمت بازیکنان هنگام ضربات کرنر به ویژه 

در برخی دقایق مانع از ادامه بازی شدند؛ البته پرتاب اشیا به داخل زمین تنها معطوف به وسایل خطرناک نبود 
و در برخی از دقایق بادکنک های آبی رنگی که به داخل زمین پرتاب می شد، در مسیر بازی مزاحمت ایجاد 
می کرد.شدت وجود اشیای مزاحم در داخل زمین مسابقه به شکلی بود که حتی شفر آلمانی نیز در دقایقی از 
بازی به دنبال پاکسازی زمین مسابقه رفت و سید علی، داور این دیدار نیز از مسئوالن برگزاری خواست تا به 
ادامه بازی کمک کنند.با این وجود اما استقاللی ها در روزی که غدیر خیلی شرایط خوبی برای آنها نداشت، 

موفق شدند اولین برد خود برابر استقالل خوزستان را در آن جشن بگیرند.

اشیایمزاحم
مانعازدرخشش
استقاللنشد!

مهدی ذاکر گفت: مطالبات گابریل را پرداخت کردیم و 
نگرانی درباره کسر امتیاز از تیم ما وجود ندارد.

مشاور و وکیل حقوقی باشــگاه پرسپولیس درباره نامه 
تهدید آمیز کمیته تعیین وضعیت فیفا مبنی بر احتمال 
کسر امتیاز از این باشگاه اظهار کرد: نگرانی درباره پرونده 

شکایت گابریل وجود ندارد چرا که ما مطالبات این بازیکن را پرداخت کردیم و گابریل با وکیل ایرانی اش 
دچار اختالف شده است. وی ادامه داد: برای اطمینان از پرونده گابریل قرار است من به همراه گرشاسبی 
و وکیل ایرانی این بازیکن راهی دوبی شویم تا رسید پول پرداخت شده را از گابریل بگیریم و مشکل ایجاد 
شده را برطرف کنیم. مشاور حقوقی باشگاه پرســپولیس بیان کرد: گرشاسبی سرپرست باشگاه پیگیر 
پرونده گابریل است تا باشگاه با مشکل مواجه نشــود. به هر حال هواداران نگران نباشند؛ چرا که ما این 

مشکل را برطرف می کنیم تا امتیازی از تیم ما کسر نشود.

مشاور و وکیل حقوقی پرسپولیس:

نگرانیدرباره
کسرامتیازوجودندارد

تیم فوتسال گیتی پسند با شکست مقابل تیم فرش آرا، از کسب مقام قهرمانی جا ماند تا روند ناکامی های فوتبال اصفهان تکمیل 
شود.تیم گیتی پسند که در ششــمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتســال به مقام قهرمانی دست یافته بود در حالی هفتمین 
دوره این رقابت ها را شروع می کرد که به جای رضا لک که توانسته بود بعد از چهار سال قهرمانی را به اصفهان باز گرداند، علیرضا 
افضل را روی نیمکت خود نشــانده بود؛ ولی افضل نتوانست روزهای خوب این تیم را در فصل گذشــته تکرار کند و به دنبال 
شکست در آخرین بازی نیم فصل اول مقابل تیم تاسیســات دریایی از این تیم کنار گذاشته شد، افضل پس از برکناری وجود 
 دست پشت های پرده و بازیکن ساالری را دلیل نتایج ضعیف این تیم در نیم فصل اول دانست و گفته بود بازیکن ساالری در تیم 
گیتی پسند بیداد می کند و تا زمانی که بازیکنان خواسته های خود را در زمین پیاده می کنند نمی توان انتظار داشت که مربی 

بتواند به وظایفش به درستی عمل کند.
مسئوالن باشگاه گیتی پســند پس از برکناری علیرضا افضل، حسین شــمس را جایگزین او کردند ولی شمس هم نتوانست 
بازی های خوبی را با این تیم به نمایش بگذارد تا دو هفته مانده به پایان رقابت های هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر این تیم 

باشکست مقابل تیم فرش آرای مشهد، وداع زود هنگام با جام قهرمانی داشته باشد.
شمس که سال ها سرمربیگری تیم ملی را برعهده داشته، طی دو فصل گذشته در لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکرده است و حضور 
وی روی نیمکت گیتی پسند انتقاداتی را به همراه داشت؛ با این حال مدیران این تیم خصوصی که تصمیم سریعی برای برکناری 

افضل گرفته بودند، بدون در نظر گرفتن موثر بودن یا نبودن حضور شمس، رای به سرمربیگری وی دادند.
گیتی پسند با حضور شمس نیز در نتیجه گیری موفق عمل نکرد و نوسان زیادی داشت؛ تا جایی که در برابر تیم های ضعیف و 

متوسط لیگ نیز به تساوی یا باخت دست پیدا می کرد.
با خروج گیتی پسند از قهرمانی، حاال دو تیم مس ســونگون و تاسیسات دریایی تهران، برای کسب قهرمانی مبارزه می کنند و 
البته مس یک امتیاز تنها تا قهرمانی فاصله دارد، اما آنچه مسلم است بایستی مسئوالن و تصمیم گیرندگان باشگاه اصفهانی با 

خروج از جو قهرمانی، به دنبال آسیب شناسی ناکامی صورت گرفته باشند.

سمیه مصور

لیگ خانوادگی

عصبانیت علی کریمی 
از انتشار سند قرار دادش 

با استقالل

 مدیرعاملی گرشاسبی 
قوت گرفت

شوخی دستی
بازداشت فوتبالیست 
سابق به اتهام حمل جنازه

توصیف قراب از شفر: 

مثل رایکوف!
  وینفرد شفر حاال مربی محبوب استقاللی ها محسوب می شود و 
توانسته این تیم را از یک تیم بحران زده به تیمی پرقدرت تبدیل 
کند. موضوعی که عضو هیئت مدیره استقالل توصیف جالبی 
درباره آن دارد. جواد قراب به سایت باشگاهش گفته»شفر یک 
مربی آلمانی اســت و نظم آلمانی ها زبانزد اســت. او به شکلی 
برنامه ریزی کرده که همه برای بازی کردن می جنگند و تالش 
می کنند تا خود را نشان دهند. شــفر به تیم روحیه داده و به 
خوبی توانســته حس رقابت را به بازیکنان منتقل کند تا همه 
برای تیم بجنگند. تصمیمات شفر مرا به یاد رفتارهای رایکوف 

می اندازد که یک انقالب در استقالل ایجاد کرده است.«

سرمربی تیم گیتی پسند:

 ته مانده های فوتبال به فوتسال می رسد
سرمربی تیم گیتی پسند و در مورد صحبت های تاج مبنی بر 
اینکه نباید فوتسال را با فوتبال مقایسه کرد، گفت: فدراسیون 
فوتبال مانند یک پدر است و فوتبال و فوتسال فرزندان این 

پدر هستند.
وی افزود: در حــال حاضر تبعیض، فوتســال را نابود کرده 
است. در فدراسیون فوتبال بهترین ها برای فوتبال است و ته 
مانده های فوتبال به فوتسال می رسد. افراد کمیته فوتسال 
باید از جنس فوتسال باشند تا مشکالت فوتسال را درک کنند 

و امیدوارم چنین روزی برسد.

ادعای فتح ا... زاده:

محرومیت »مجاهد« را کم نکردند
بعد از به وجود آمدن حواشــی اخیر پیرامون مهدی قائدی، 
جوان اول این فصل اســتقالل، خیلی ها دوبــاره یاد مجاهد 
خذیراوی افتادند. مجاهدی که قدر خودش را ندانست و امروز 
حتی کمتر کسی از او خبر دارد. در این رایطه علی فتح ا... زاده 
مدیرعامل سابق استقالل حر ف های تازه ای درباره خذیراوی 
دارد. خبرآنالین از او مصاحبه ای منتشر کرده که گفته: » این 
بچه قربانی شد و هیچ وقت حقش نبود که از فوتبال اینقدر 
محروم شود. ما خیلی نامه نگاری کردیم ولی زورمان نرسید 
و از فوتبال محرومش کردند. مجاهد، کاری کرد که خیلی از 

فوتبالیست های دیگر انجام دادند.«

علیرضا کریمی:

 راضیم من را محروم کنند 
آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم ایران و دارنــده مدال های طالی 
جوانان و برنز بزرگســاالن جهان گفت: اگر کشــتی ایران 
تعلیق شــود نه تنها به ضرر ایران بلکه بــه ضرر کل ورزش 
است و برای کشــتی گیران نیز که زجر و سختی زیادی در 
این رشته کشــیده اند، یک حادثه تلخ خواهد بود. امیدوارم 
همه مسئوالن کمک کنند تا این موضوع ختم به خیر شود 
و آسیبی به کشتی وارد نشــود.وی در پاسخ به این سوال که 
ممکن است این اتفاق به محرومیت وی نیز منجر شود گفت: 
به این راضی هستم که من را محروم کنند، اما کشتی ایران 

تعلیق نشود و آسیبی به کشتی نرسد.
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 در سال های گذشته بیشترین دغدغه مســئولین و نمایندگان استان 
اصفهان مسئله بی آبی زاینده رود بوده است و این مسئولین به عناوین 
مختلف گفتــه اند که حیات معیشــتی مردم اصفهان وابســته به آب 
است و قطعا کشــاورزی نقطه متمرکز کسب درآمد در بین  بسیاری از 

خانوارهای اصفهانی است. 
امروز خشکی زاینده رود یک چالش اســت و طی سال های گذشته با 
رهاسازی آب، تا حدودی به نیاز کشــاورز پاسخ داده شد. اما امسال در 
فصل کاشت این رهاسازی جزئی نیز صورت نگرفت و خبرها حاکی از 
برداشت جدیدی از آب ســد زاینده رود و انتقال آن به بروجرد است. 

به همین دلیل نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
جلسات متعددی با مسئولین کشوری برگزار کرده اند که تا کنون موثر 
نبوده است . در آخرین جلسه ای که نمایندگان اصفهانی برگزار کرده اند، 
گزینه جدیدی به نام »استعفای دســته جمعی« روی میز قرار گرفت. 
این نمایندگان گفته اند اگر چه استعفای دســته جمعی جزو آخرین 

گزینه های نمایندگان اصفهان است اما به آن فکر می کنیم.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی گفت: 
بحث استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان به این معنا نیست که 
استعفا تنها راه باقی مانده است؛ نمایندگان استان اصفهان همه راه های 
موجود را پیگیری می کنند و در کنار آنها بحث استعفای دسته جمعی 
هم در برنامه قرار گرفته اســت. ابوترابی ضمن تایید خبر مطرح شدن 

بحث استعفای دسته جمعی نمایندگان اصفهان گفت: بحث استعفای 
دسته جمعی به این دلیل مطرح شــد که ما نمایندگان استان اصفهان 
فکر می کنیم اگر برای معضالت آب چاره اندیشی نشود، در آینده نزدیک 
با مشکالت جدی مواجه می شــویم. حجت االسالم موسوی الرگانی، 
نماینده مردم فالورجان نیز در این باره گفته اســت: رییس جمهور در 
جمع مردم اصفهان، قول حل مشکالت زاینده رود را داده بود اما هیچ 
اتفاقی رخ نداد و طرح های انتقال آب که در استان های همجوار درحال 

بارگذاری است، طبق مصوبه شورای عالی آب نباید بارگذاری می شد.
طبق بررسی های انجام شده در اســتان، معیشت مردم استان در گرو 
آب زاینده رود است. حتی درصورت نادیده گرفتن بازخورد روانی ناشی 
از خشــکی زاینده رود و افســردگی حاصل از آن، نمی توان مشکالت 
کشــاورزی، صنعتی و بیکاری های حاصله از این خشکسالی را نادیده 
گرفت و تمامی این مشکالت ناشی از نداشتن مدیریت بهینه و یکپارچه 
برای آب زاینده رود است. حقابه شــیخ بهایی صدها سال توانست در 
این کشور به درستی آب زاینده رود را تقســیم کند و باعث آبادی این 
مرز و بوم شود؛ اما متاســفانه مردم این روزگار با دخالت در سنت های 
درست،  نظم اکوسیستم  را نیز بر هم زده اند و امسال کشاورزان شرق 
اصفهان نتوانستند به کشــاورزی اندک خود بپردازند. در گفت و گو با 
یکی از کشاورزان شرق اصفهان، وی اذعان داشت: وقتی قبال مدیریت 
آب متعلق به من کشاورز بود، در استفاده از آن صرفه جویی می کردم 
اما در حال حاضر این مدیریت متعلق به آب منطقه ای اســت و هنوز 
قیمتش از آب چاه کمتر است؛ به همین دلیل صرفه جویی در آن صورت 
نمی گیرد و آب به شهر ما نمی رسد؛ زیرا بدون صرفه جویی در باال دست 
هدر می رود. در حالی که اگر مدیریــت آب به عهده خودمان بود صرفه 
جویی می کردیم و حتی آب اضافه در مزرعه را به فروش می رساندیم؛ 

اما هم اکنون محتاج نان شبمان هستیم.
این تنها مشــکل قطعی آب زاینده رود نیســت؛ از لحاظ توریســم و 
گردشگری نیز مســافران اصفهان به طور چشمگیری کاسته شده اند و 
دلیل اصلی آنها نیز قطع شــدن آب زاینده رود است که باعث بی رونق 
شدن کسب و کار این روزهای اصفهانی ها شده و اگر چاره ای برای آن 
اندیشیده نشود، به معظلی تبدیل خواهد شــد که نه تنها گریبان گیر 

اصفهان بلکه گریبان گیر کل ایران خواهد شد.

نمایندگان استان در واکنش به بی توجهی دولت به مشکالت آبی اصفهان، از 
آخرین گزینه روی میز  پرده برداشتند؛

استعفای دسته جمعی

فرزانه مستاجران

 ایجادکنندگان  اختالف بین مردم و مسئوالن 
رسوا می شوند

پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

چهره ها

یامین پور:
 جناح مومن انقالب برای نقد 
درست »آتش به اختیار« باشند

رییس پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمی در 
مراسم گرامیداشت حماســه 9 دی در هیئت 
فداییان حســین)ع( اصفهان، با بیــان اینکه 
براســاس آثاری که از امام)ره( باقی مانده است 
یک تفســیر تحلیلی و عرفانــی از پدیده های 
پیرامون وجود دارد، اظهار داشت: باید جلساتی 
در توضیــح کتاب چهــل حدیث نوشــته امام 
خمینی)ره( کــه یکی از بهتریــن کتاب ها در 
باب اخالق و عرفان اســت برگــزار کرد.وی در 
ادامه گفت: امام )ره( در کتاب چهل حدیث یک 
حقیقت از وجود و هویت انسان را بیان می کنند 
و معتقدند صحنه وجودی انســان، صحنه نزاع 
قوای انسانی با قوای حیوانی و لشکر عقل با لشکر 

جهل است.
وحید یامین پور خاطرنشان کرد: امام )ره( معتقد 
بود اخالق کتابی نیســت که کسی بخواند بلکه 

کتابی است که اگر خوانده شود، در اخالق و رفتار 
انسان تهذیب ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: انسان زمانی به تکامل می رسد 
که قوای روحانی به قوای شیطانی سلطه و برتری 
پیدا کند؛ در حالت کلی جامعه نیز قوای جهل و 
قوای عقل است و امام )ره( معتقد بود که انقالب 
اسالمی بازگشــتی به قوای روحانی و الهی در 
تاریخ است؛ چرا که در شرایطی رخ داد که تمام 
سیاره زمین با تمام تنوعات قومی و نژادی، ذیل 

سایه طاغوت قرار گرفته بود.
یامین پور با بیــان اینکه جنــاح مومن انقالب 
برای نقد درست و مســئوالنه، آتش به اختیار 
باشند، گفت: باید مشخص شود انقالب اسالمی 
چه مســیری را طی کرده است و نقش ما که به 
گفته رهبر انقالب همان جوانان مومن انقالبی و 

فرهنگی هستند، چیست؟

حجت االسالم محمدکاظم راشد یزدی:
 آقایی در جمهوری اسالمی 

در خدمت به مردم است
حجت االسالم والمســلمین محمدکاظم راشد 
یزدی در مراسم چهارمین سالگرد ارتحال استاد 
سید علی اکبر پرورش در اصفهان، با بیان اینکه 
در هر انقالب چهار عنصر نقش دارند گفت: مردم، 
پیشوای انقالب، تشکل و تحزب برای جلوگیری 
از هرز رفتن نیروها و تــداوم انقالب، این چهار 
عنصر هستند که مایه استمرار هر انقالب است.

استاد اخالق حوزه با اشاره به اهمیت و جایگاه 
مردم در اســالم، بیان کرد: مــردم رکن اصلی 
انقالب هستند و خداوند نیز زمانی که می خواهد 
پیامبر را به جامعه بشری معرفی کند مستقیم به 

مردم اشاره می فرماید.
استاد اخالق حوزه خطاب به مردم حاضر در این 
مراسم بیان کرد: اگر بتوانید گرهی از دست کسی 
باز کنید و این کار را انجام ندهید و یا اگر بتوانید 
غمی را از فردی دور کنید و ایــن گونه نکنید، 

جوابی برای خدا نخواهید داشت.
وی خطاب به مســئوالن کشــور تصریح کرد: 
اگر کاری از دست شــما برای خدمت به مردم 
بر می آید ولی آن را انجــام ندهید بدانید جوابی 
برای خــدا نخواهید داشــت؛ زیــرا آقایی در 
جمهوری اسالمی به دنبال خدمت به مردم به 

وجود می آید.

اصفهان؛ میزبان مدیران بقاع 
متبرکه عراق ،سوریه و ایران

مدیران بقــاع متبرکه و تولیت آســتان مقدس 
امامان و امامزادگان عراق ،سوریه و ایران، از بقاع 
متبرکه ،مساجد و موقوفات اصفهان دیدن کردند.

معاون فرهنگی اجتماعی ســازمان اوقاف و امور 
خیریه گفت: 40 نماینده از آستان های مقدس 
امام حســین)ع(، حضرت ابوالفضــل)ع(، امام 
علی)ع(، امامین عسکریین، حضرت رقیه )س( و 
حضرت زینب )س(، مسجد کوفه، مسجد سهله 
و همچنین آســتان های مقدس کشور، پس از 
نشستی دو روزه در تهران به اصفهان سفر کردند. 
حجت االســالم شــرفخانی افزود: هدف از این 
حضور ، برگزاري کارگاه هــاي تخصصي ، تبادل 
تجربیات و برنامه ریزی برای اقدامات مشــترک 
اســت . وی گفت : همچنین قرار اســت ضمن 
بازدید از اماکن متبرکــه و موقوفه، درخصوص 
زیارت با معرفت،حقوق زائر ،توسعه عمرانی بقاع 
متبرکه و برنامه های ارشــادی خانواده به تبادل 

نظر بپردازند.

 برگزاری جشنواره »بازی، 
همبازی، اسباب بازی«

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان در جشنواره 
نقاشی صداقت و راستی، با اشاره به دالیل برتری 
هنرهای تجسمی اظهار داشت: من در یک مقاله 
16 دلیل مقایسه بین هنرتجســمی و سینما و 
موسیقی را ذکر و اثبات کردم. هنرتجسمی یک 
ســر و گردن از مابقی هنرها باالتر است و بدون 
تردید سکویی که هنر تجسمی روی آن ایستاده، 
از همه باالتر خواهد بود.حجت االســالم  محمد 
قطبی افزود: ســینما درحال حرکت اســت و ما 
نشسته فیلم  تماشــا می کنیم؛ اما هنر تجسمی 
قامت برافراشــته و ایستاده اســت و بیننده باید 
برای دیدن آن اقدام  کند. در حوزه سینما برترین 
فیلم ها قابلیت بیش از 20 بار دیده شدن را ندارند؛ 
اما یک تصویر قابلیت تازگی و خستگی ناپذیری 
را دارد که با هر بار تماشا تکراری نمی شود. قطبی 
از برگزاری جشنواره ای دیگر با موضوعی جدید 
خبر داد و تصریح کرد: به ســبب استقبال خوب 
هنرمندان و متولیان فرهنگی از این جشــنواره، 
برآن شدیم تا جشنواره ای دیگر با موضوع »بازی، 
همبازی، اســباب بــازی« را برگــزار کنیم.وی 
خاطرنشان کرد: قصد داشتیم هنرمندان را در رده 
سنی، درجه هنری، ایده و تکنیک آزاد بگذاریم و 
تنها محدودیت موضوع صداقت و راستی بود که 
اضافه کردیم و شاید در جشنواره بعدی در کنار 
موضوع هنرهای تجســمی، پوسترسازی نیز با 

همین شرایط اضافه شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان:

احداث سه ایستگاه آتش نشانی 
در دستور کار است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان اظهارکرد: در حال حاضر 24 
ایستگاه بزرگ، متوسط و کوچک آتش نشانی در 
شهر اصفهان فعال است و بخش اعظم ایستگاه ها 
از نوع متوســط هســتند که بیش از ســه هزار 
مترمربع عرصه دارند. بهزاد بزرگزاد با بیان اینکه 
ایستگاه های آتش نشانی وظیفه سرویس رسانی 
و پوشش پنج دقیقه ای حوادث را بر عهده دارند، 
ادامه داد: تالش بر این است که هیچ محله ای از 
دریافت خدمات امدادرسانی محروم نشود و اعزام 

نیروها در اسرع زمان صورت گیرد.
بزرگزاد با بیان اینکه عملیات ســاخت ایستگاه 
آتش نشانی اطشاران تاکنون 90 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و به زودی افتتاح می شود، گفت: 
احداث سه ایستگاه آتش نشــانی نیز در خیابان 
چهارباغ عباسی، اشراق و روشن دشت در دستور 

کار قرار دارد.

امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز جمعه این 
هفته اصفهان اظهار کرد: توجه به برخی موارد مانع 
از غفلت خواهد شد. نباید از مسجد و ذکر خدا و یاد 
الهی غافل شــویم؛ چراکه با ورود به ورطه غفلت، 

زمینه برای پذیرش مفاسد فراهم خواهد شد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
مردم اصفهان در 8 دی زودتــر از بقیه حقیقت و 
بصیرت خود را نشــان دادند، ادامه داد: امسال در 
همه شهرها در روز 9 دی مردم به صحنه خواهند 
آمد و بصیرت و حمایت خود را از نظام انقالب اعالم 

خواهند کرد.
باید اعالم کنیم که ســختی ها را تحمل می کنیم؛ 
چرا که در شرایط فعلی دشمن به شکل خاصی با 

ما در نبرد است.
وی با اشــاره به برخی تجمعات ناشی از مشکالت 
اقتصادی گفت: باید توجه داشــته باشــیم که در 
شــرایط خاصی قرار داریم و باوجود مشکالت این 
درست نیست که بگوییم دولت می تواند کاری برای 

مردم انجام دهد اما نمی خواهــد؛ زیرا باور چنین 
موضوع غلطی نتیجه بی بصیرتی است.

د  ا یی نــژ طبا طبا
خاطرنشــان کــرد: به 
خاطر مشــکالتی که 
البتــه معتقدیم وجود 
دارد، نباید سیاه نمایی 
کرد. باید دید ریشــه 
مشــکالت چیســت و 
آن را حل کــرد؛ قطعا 

مشــکالتی نظیر کم آبی با تظاهرات و تجمع حل 
نمی شــود و باید در این خصوص راهکارهای الزم 

را پیگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه مســئوالن با توجه به تجربه 

و مسئولیتی که بر دوش آنهاســت، به دنبال حل 
مشکل هســتند، تصریح کرد: این درست نیست 
که برای باران و کم آبی تجمع 
کنیــم و برخــی از جاهالن 
از آن سوءاســتفاده کننــد. 
هیچکــس ناراحتی این مردم 
را نمی خواهد اما باید شرایط را 
درک کرد و البته به نقشه های 

دشمن نیز توجه داشت.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان 
کرد: مردانگی ما این اســت که در برابر دشمن در 
جنگ بایستیم و باوجود مشــکالت در راه بمانیم. 
مگر ما جنگ را تجربه نکردیم و در یک روز چندصد 
شهید را تشییع نکردیم؟ حاال برای مناسب نبودن 

شرایط کار نباید این گونه عمل کرد؛ البته برای حل 
مشکالت هم باید تالش کرد.

وی با اشاره به اینکه دشــمن در همه عرصه های 
مبارزه فیزیکــی حتی خارج از مرزهــای ایران و 
مسائل سیاسی نظیر قدس هم شکست خورد، بیان 
داشت: 128 نفر مخالف ترامپ حرف زدند و بیان 
داشتند که ترامپ حرف بیجایی می زند، این داغی 
است بر دل دشمنان که می خواهند آن  را با فشار بر 

مردم و انقالب جبران کنند.
طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: این موضع کشورها 
علیه آمریــکا برآمده از انقالب اســت و باید به آن 
افتخار کرد؛ چــرا که دین ما می گویــد حتی اگر 
بمیریم، نباید  زیر بار ســلطه برویم و ما برای این 

آماده هستیم.
وی در پایان گفت: امید است خداوند متعال لطف 
خود را شــامل مردم ایران کند تــا همان گونه که 
40 سال همه دشــمنی ها را تحمل کردند، باز هم 

تحمل کنند.

امام جمعه اصفهان:

مشکالت کم آبی و نظایر آن با تجمع و تظاهرات حل نمی شود

یک کارشناس شهرسازی و معماری اظهارکرد: 
راه اندازی سیستم شهرسازی الکترونیک، کمک 
بزرگی به شهروندان و شهرداری می کند؛ زیرا با 
استفاده از این سیستم اطالعات شهرسازی به 
صورت شــفاف در اختیار مردم قرار می گیرد.

محمود درویش افزود: ممکن اســت عده ای از نبود شفافیت در ضوابط شهرســازی سوء استفاده کنند؛ 
بنابراین اگر اطالعات شهرسازی بدون واسطه و به صورت الکترونیکی در اختیار شهروندان قرار گیرد، به 
طور حتم می تواند اعتماد شهروندان را به شهرداری و سیستم اداری افزایش دهد.درویش با بیان اینکه 
راه اندازی سیستم شهرســازی اقدام مثبت و مهمی در جهت خدمات رسانی بیشتر به شهروندان است، 
گفت: زمانی که اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی و شهرداری بیشتر شود، بدون تردید تحول بزرگی 

در اقتصاد شهری رخ می دهد.

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان تنها دلیل 
تاخیر در توزیع قبوض عوارض را تغییرات سیستم 
محاسبات شهرداری اعالم و اظهارکرد: عوارض 
این دوره بر اساس سیســتم جدید سرای هشت 
محاسبه شــده و پیش بینی می شــود در آینده 

بهره وری بیشتری از این سیستم داشته باشیم. نادر آخوندی با بیان اینکه از روز 9 دی ماه سال جاری ۷00هزار 
فیش عوارض نوســازی و عمران و 200 هزار فیش عوارض کسب و پیشــه با همکاری اداره کل پست توزیع 
می شود، افزود: توزیع قبوض عوارض به مدت یک ماه انجام می شــود و شهروندان تا پایان سال فرصت دارند 
قبوض خود را پرداخت کنند. مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان پرداخت به موقع عوارض را عامل مهمی در 
جهت آبادانی و توسعه شهر دانست و تاکید کرد: شهروندان اگر خواهان خدمت هستند باید هزینه آن )عوارض 

شهری( را بپردازند تا در همین شهر و برای خود شهروندان هزینه شود.

یک کارشناس شهرسازی مطرح کرد:

 تحول اقتصاد شهر با سیستم 
شهرسازی الکترونیک

مدیر امور درآمد شهرداری خبر داد:

 توزیع قبوض نوسازی و 
عمران شهری از ۹ دی ماه

شهردار اصفهان در شــانزدهمین نشست از سلسله نشست های 
هم اندیشی »اصفهان فردا« در جمع تشکل های کارگری اصفهان

با تاکید بر خدمات ارزنده کارگران در طول انقالب اسالمی ایران، 
گفت: این افراد در جریان انقالب خوش درخشــیدند و در هشت 
سال دفاع مقدس نیز هرچه داشتند در طبق اخالص گذاشتند.

شهردار اصفهان اظهار کرد: بهترین میدان و خیابان این شهر باید 

به نام کارگران این شهر نامگذاری شود؛ البته در اصفهان خیابانی 
به نام کارگر داریم که اگرچه بن بســت اســت اما ترتیبی اتخاذ 
می کنیم که این خیابان بیشتر دیده شود؛ در کنار باغ غدیر، باغ 
تجربه را داریم که این نام، بــا کار کارگری ارتباط دارد؛ بر همین 
اساس جامعه را باید به سمت استفاده از این فضاها هدایت کنیم.

قدرت ا... نوروزی افزود: اداره کل ارتباطات شهرداری باید کمیته 

فرهنگ شهروندی را به گونه ای فعال کند که کارگران را به خوبی 
و در شــأن آنها معرفی کند؛ در همین راستا ایجاد نماد کارگری 
در شهر را هم بررسی می کنیم. وی با بیان اینکه ساماندهی امور 
شهر از برنامه های مدیریت جدید شهری اصفهان است، ادامه داد: 
باید کارگران فصلی به بهترین نحو ساماندهی شوند تا هم سیمای 
شهر و هم کرامت انسانی کارگران زحمت کش خدشه دار نشود.

شهردار اصفهان در جمع تشکل های کارگری:
کارگران فصلی ساماندهی می شوند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در یادواره شهدای شهرکلیشاد 
و سودرجان، اظهار کرد: انقالب اسالمی یک پدیده بزرگ در جهان اسالم بود 
که توسط ملت ایران به رهبری امام)ره( هندسه قدرت دنیا را تغییر داد. سردار 
غالمرضا سلیمانی افزود: وی با بررسی حوادث پس از شکل گیری انقالب اسالمی 
ادامه داد: زمانی که انقالب مردمی ایران به پیروزی رسید کودتاها شروع شد، 
توطئه های مختلفی رخ داد و دخالت های مشهودی در حوادث مختلف داخلی 
نمایان شد؛ اما هیچ کدام از این حوادث نتوانست برای استکبار جهانی پیروزی 
به ارمغان آورد و تنها یک نتیجه داشــت؛ آن هم این بود که سرسپرده ای پیدا 

شد و تمام همت خود را در این راه صرف کرد و آن هم صدام بود.فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان تاکید کرد: ملت ایران بدون اینکه آمادگی 
داشته باشد با یک تهاجم گسترده روبه رو شد که بخش های مختلف کشور را 
درگیر کرد؛ اما به تعبیر امام)ره( ملت ایران سیلی محکمی به رژیم بعث عراق زد 
آن هم در زمانی که نه آموزش تخصصی خاصی دیده بود و نه تجهیزات نظامی 
کافی داشت.وی در تکمیل این صحبت خود اظهار کرد: این حادثه تهاجم صدام 
در واقع یک آزمون بزرگ الهی برای این حکومت دینی و نظام اسالمی بود که از 
دل انقالب اسالمی برآمده بود و جهان آن زمان می خواست بداند آیا این حکومت 

کارآمد خواهد بود یا خیر که  حضرت روح ا... با آن هدایت و درایت پیامبرگونه 
خود که از ویژگی های والیت فقیه است، توانست جمهوری اسالمی ایران را از 
آن چالش به سالمت عبور داده و آن را به یک فرصت  تاریخی تبدیل کند.سردار 
ســلیمانی بیان کرد: در زمان حاضر صحنه نبرد تغییر کرده است اما پیروزی 
ملت ایران همانند دوران دفاع مقدس مدیریت الهی والیت فقیه بود که توانست 
آن حماسه بزرگ را خلق کند و امروز نیز مقام معظم رهبری جنگ علیه ملت 
ایران را با شیوه های پیچیده تر راهنمایی و اداره می کند.وی ادامه داد: نیاز امروز 
مسئوالن تکیه  بر فرهنگ ایثار و شهادت و عمل به مختصات اقتصاد مقاومتی 

است. توسعه با تکیه بر نسخه ها و مدل های غربی به دست نمی آید و راه حل رفع 
مشکالت کشور عمل به فرهنگ ایثار و شهادت است که به عنوان فرهنگ اسالم 
ناب تعبیر می شود.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان اشاره کرد: 
اگر امروز افرادی به دنبال القای ناامیدی در کشور هستند بدانند که ملت ایران 
با سرلوحه قرار دادن منویات رهبری از بحران ها عبور خواهد کرد و کسانی که 
درصدد اختالف بین مردم و مسئوالن و نظام هستند نیز بدانند که قطعا رسوا 
خواهند شد چراکه هر ندا و فریادی که از آنان شنیده می شود حنجره ای از سوی 

استکبار جهانی و آمریکاست.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(:

 ایجادکنندگان  اختالف بین مردم و مسئوالن رسوا می شوند
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ام البنین نصیری

 عکس های 
 برگزیده 

مسابقه  پاییز 
روزنامه زاینده رود

ساحل دفاعی

میالد   مهدویلیال    آقا بابا گلی

مدیرعامل شــرکت عمران فوالدشــهر در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان 
اینکه شهر فوالدشهر در ســال 1348 به خاطر شرکت ذوب آهن 
تاسیس شده و به مرور زمان، محالتی شــکل گرفته اند و با اشاره به 
سکونت مهاجران جنگ تحمیلی در این شــهر، افزود: شهرهای جدید 
هر پنج سال یک بار جمعیتشان دو برابر می شود و این در حالی است که 
براساس سرشماری سال 95، فوالدشهر حدود 80 هزار نفر جمعیت داشت 

و اکنون بین 105 تا 110 هزار نفر شهروند، ساکن فوالدشهر هستند. 
احمدرضا شیروانی، مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر، با اشاره به فراز 
و نشیب های فراوان در پروژه شهرســازی فوالدشهر، بودجه عمرانی این 
شــرکت را 850 میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: دستگاه های اجرایی 
مکلف هستند متناسب با پیشرفت شــهر نسبت به پیش بینی امکانات و 

خدمات زیربنایی و روبنایی شهر اقدام کنند. 
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر با بیان اینکه مقیاس کارهای عمرانی 
در شهر جدید فوالدشهر بسیار عظیم بوده و از سال گذشته تا کنون، تنها 
چهار هزار نفر به جمعیت دانش آموزی شــهر اضافه شــده است، افزود: 
از خردادماه ســال گذشــته با آغاز فعالیت در مجموعه شــرکت عمران 
فوالدشهر با چند موضوع مواجه بودیم  که از جمله آن  معضالت مسکن 
مهر فوالدشهر در حوزه خدمات و بهای تمام شده واحدهای مسکونی بود.

وی گفت: در طول زمان ساخت مسکن های این پروژه، شاهد افزایش قیمت 
تمام شده این مسکن ها بودیم و از یک ســو مردم معتقد بودند، قیمت ها 
نباید از حدی فراتر رود و از سوی دیگر سازنده ها نیز مطرح می کردند که 
به دلیل به روز بودن و افزایش هزینه ها، آنها نیز هزینه های مربوط به این 
واحدها را به روز پرداخت کرده اند؛ لذا باید مبلغ مورد نظر آنها از متقاضیان 

دریافت شود.
شیروانی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، بالغ بر ۷0 درصد وقت مجموعه 
شرکت عمران فوالدشهر به این موضوع اختصاص یافته بود و با تالش های 
انجام شده طی یک سال گذشته، حدود هشت هزار واحد مسکونی در قالب 
تعاونی ها، شرکت ها و انبوه سازان مختلف، بهای نهایی واحدهای مسکونی 

را تعیین و در قالب توافق طرفین موضوع به پایان رسید.
وی یکی دیگر از چالش های پیش روی شرکت عمران فوالدشهر در مسکن 
مهر را حوزه خدمات این پروژه دانست و گفت: باید توجه داشت ما امروز در 
شرایطی قرار داریم که رکود اقتصادی به شدت بروز کرده و نباید فراموش 
کردکه شرکت عمران فوالدشهر هیچ بودجه دولتی برای اجرای پروژه در 
اختیار ندارد و تنها منبعی که برای تامین هزینه های این شــرکت وجود 

دارد، فروش و واگذاری زمین و ساختمان است.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر تصریح کرد: شرکت عمران فوالدشهر 
از ابتدای سال جاری، چندین نوبت آگهی فراخوان برای اجرای پروژه های 
در دست اقدام خود صادر کرده که تنها دو نفر شرکت کننده داشته و رقم 
آن نیز چهار میلیارد ریال بوده است، اما با توجه به اینکه شرایط سختی را 
شاهد هستیم تنها با مدیریت و عزم جهادی می توان کام مردم را با اتمام 

پروژه های متعدد شیرین کرد.
وی از اجرای پروژه انتقال فاضالب مســکن مهر بــا اعتباری بیش از 35 
میلیارد ریال خبر داد و اضافه کرد: قسمتی از پروژه هایی که شرکت عمران 
فوالدشهر در دست اقدام دارد و نمود بیرونی ندارد و پروژه انتقال فاضالب 
مسکن مهر به طول یک هزار و 500 متر در عمق 12/5 متری زمین است 
که اگر این پروژه به اتمام نمی رسید با توجه به افزایش سکونت در مسکن 

مهر، شاهد پس زدگی فاضالب در شهر بودیم.

وی ادامه داد: در ســال گذشته شش مدرســه به مناقصه گذاشته شد و 
نخستین مدرســه پس از 10 ماه به افتتاح رسید و این نوید را باید بدهیم 
که دو واحد آموزشی و یک باب مسجد در دهه فجر به بهره برداری خواهد 
رسید. مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر ادامه داد: در سال گذشته، بالغ 
بر 280 میلیارد ریال قرارداد اجرایی با پیمانکاران منعقد شــد و عالوه بر 
این، 1۶5 میلیارد ریال قرارداد اجرایی با پیمانکاران منعقد شده و همچنین 
100 میلیارد ریال آگهی مناقصه در مرحله انتخاب پیمانکار بوده و 440 
میلیارد ریال در حال تکمیل اسناد مناقصه تا پایان سال جاری است. ضمن 
آنکه، 50 میلیارد ریال هم جهت راه اندازی مترو تخصیص داده شده است. 
شیروانی گفت: دولت به پروژه مسکن مهر بی تفاوت نیست و هر مصوبه ای 
که در این خصوص نیاز بوده را فراهم کرده است. وی هدف اصلی شرکت 
عمران فوالدشهر را تسهیل در کارهای عمرانی اعالم کرد و افزود: تامین 
آب شرب پروژه مسکن مهر با جدیت در حال انجام است. همچنین حدود 
80 میلیارد ریال جهت محوطه سازی این پروژه هزینه شده است. وی از 
راه اندازی مرکز جامع سالمت با زیربنایی بالغ بر 1800 مترمربع خبر داد 
و افزود: یک پایگاه اورژانس در این مرکز دایر است. شیروانی گفت: شرکت 
عمران فوالدشهر موظف بود تا برای فروش اقساطی واحدها، سودی را در 
نظر بگیرد ولی با اخذ مجوزهای الزم از مجمع عمومی، قرار شــد تا پایان 
سال جاری فراخوانی برای فروش بدون سود اعالم شود. مدیرعامل شرکت 
عمران فوالدشهر گفت: با اشــاره به واگذاری این واحدها به صورت حق 
تملک 99 ســاله، کاهش ارزش واحدها به مرور زمان و تالش هایی برای 

واگذاری با تملک کامل به صاحبان پروژه ها در دست اقدام است. 
احمدرضا شــیروانی از برآورد 100 میلیارد ریالی برای محوطه ســازی 
و فضای ســبز و بلوک بندی خبر داد و افزود: ســرانه فضای ســبز، ۶3 

مترمربع در نظر گرفته شده است. همچنین، 
آبیاری فضای ســبز در تعهد خود ســاکنین است ولی در 

 تالشــیم تا بتوانیم آبیاری فضای ســبز را از طریق پســاب تهیه 
کنیم. 

وی از استقرار 100 هزار نفر جمعیت در این پروژه خبر داد و اضافه کرد: 
تا سال آینده شاهد سکونت 150 هزار نفر خواهیم بود. شیروانی در ادامه 
با اشاره به نصب پســت برق با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال و اتصال 
انشعابات 23 هزار واحد از 30 هزار واحد مسکونی خبر داد و افزود: پنج هزار 
واحد مشارکتی مشکل دار وجود دارد و مابقی مشکل خاصی ندارند. وی 
در پایان به کیفیت برتر ساخت و اجرای پروژه های مسکن مهر در استان 
اصفهان در مقایســه با سایر استان ها اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر 
550 میلیارد ریال کار اجرایی انجام شده و 350 میلیارد ریال به مناقصه 
گذاشته شده است. در این نشســت مهندس صیادی، عضو هیئت مدیره 
شرکت عمران فوالدشهر، واگذاری مالکیت قطعی به خریداران واحدهای 
مسکن مهر فوالدشهر را یک فرصت ارزشمند اعالم کرد و گفت: به روش 
های مختلف نقد و اقساط می توانیم واحدها را واگذار کنیم و مالکان می 

توانند ملک خود را از صفر به اعیان تبدیل کنند. 
شــیروانی یک خبر خوش هم برای مالکین مســکن مهر داشت و گفت: 
قصد داریم واحدهای مســکن مهر را از حالت اجاره به شرط تملیک 99 
ساله خارج کرده و کاری کنیم تا افراد خودشان مالک این مسکن ها شوند 
و برای خودمالکی نیز شــرایط ویژه با اقساط بلندمدت درنظر گرفته ایم. 
ضمن اینکه مکان واگذاری واحدها به صورت گروهی و انفرادی وجود دارد 
که اگر تقاضا به صورت گروهی باشد با قیمت بسیار پایین تر و تسهیالت 

بیشتر واگذار خواهدشد. 

مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر مطرح کرد:

واگذاری واحدهای مسکن مهر فوالدشهر با اقساط بلندمدت

آیت ا... العظمی بهجت:
شرط استجابت دعا ؛ ترک معصیت است ... 

 گاهی مصلحــت ؛ در تعجیل اســتجابت نیســت 
و گاهی مصلحت ؛در تبدیل به احسن است. 

دعا کننده خیال می کند مستجاب نشده است؛
اهل یقین می فهمند !
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