
8

4

هراتیان نه می داند و نه می پرسد
  انتقاد شدید مدرس AFC  از وضعیت هیئت فوتبال اصفهان؛
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زمان صدور »کارت ملی« افزایش یافت
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان:

8

راهیابی ۲۰ اصفهانی به مسابقات کشوری قرآن کریم
رییس اداره امور قرآنی استان:

11

استفاده از ظرفیت بسیج  در عرصه هنر
آیین افتتاحیه مرکز آفرینش های هنری بسیج اصفهان و رونمایی از آثار هنری این مرکز برگزارشد؛

  مدیرکل آموزش و پرورش در نشست خبری مطرح کرد: 

کالس درس، عرصه گرایش های سیاسی نیست

در حاشیه حضور »علی دهباشی« در شهرکتاب اصفهان؛

شب خاطره های فراموش نشدنی
از در که وارد شدیم، چشم مان به »سروش صحت« فتاد. خودمانی و 
بدون ادا و افاده)!( وسط سالن ایســتاده بود و با یکی دو نفر از حضار 

حرف می زد. کمی آن سوتر، »سارا ساالر« کنار »علی جوادی« آرام روی صندلی 
نشسته بود .قرار بود مراسم ساعت 18 آغاز شود که اگر این اتفاق می افتاد و 

برنامه راس ساعت برگزار می شد، باید کمی تعجب می کردیم! مکان 
مراسم، کوچک بود. هوا گرم و وسایل سرمایشی هم عبارت بود از یک 

صفحه  4پنکه بزرگ که اگر خاموش می شد،...
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اصفهان بیشترین زندانی 
غیرعمد را دارد

روز بی دلیل خوبی کردن؛
خالقیتت رو برای کار خوب انجام دادن به کار 

ببر و ببین چطور می تونی یه کار متفاوت 
بکنی و لبخند رو لب یه نفر بنشونی!

گالری نقش قلم
نمایشگاه گروهی انجمن هنرمندان  

نقاش اصفهان زیر چهل سال
12 لغایت 23 مردادماه

کنسرت کوچه پس کوچا 
  کارگردان: بابک رجبی

هنرسرای خورشید اصفهان
23 و24  مرداد ماه
ساعت 18:30 و 21

گروه دانش شبکه 4 با هدف باز شدن دریچه ای رو 
به دنیای عمل و فناوری برای مخاطبان شبکه 4 و 
رشد روز افزون تکنولوژی برنامه »فوتون« را تقدیم 

مخاطبانش می کند.

فوتون
چهارشنبه ساعت19:45 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خریدهای زیر را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذی صالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 97/5/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 97/5/21

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 )داخلی 338(

نوبت اول

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار:1397/5/10

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی 97-2-110/3
256/000/000جاری اعتبارات فوالداطراف تصفیه خانه فاضالب لنجان 

خرید لوله U-PVC فاضالبی در اقطار 500 و 97-2-111/3
630میلی متر پوش فیت جهت منطقه لنجان 

962/000/000جاری  اعتبارات  فوالد
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مذاکره میان ایران و آمریکا بار دیگر سوژه 
رسانه ها شد. این بار رییس جمهور غیر قابل 
پیش بینی آمریکا بود که این خبر را به صدر 

اخبار سیاسی جهان کشاند.
رییس جمهــوری آمریکا در کنفرانســی 
مطبوعاتــی با نخســت وزیر ایتالیا، درباره 
مذاکره با ایران و دیدار با مقامات کشورمان 
تصریح کرد که تمایل دارد با مقام های ایرانی 

مالقات داشته باشد.
وی گفت: من به مالقات کردن اعتقاد دارم. اگر آن ها 
بخواهند، من قطعا با مقام های ایران مالقات خواهم 
کرد. نمی دانم آیا آماده این کار هستند. آن ها اکنون 
در حال پشت سر گذاشــتن دوره سختی هستند.

ترامپ اظهار کرد: »مــن به توافق با ایــران پایان 
دادم. «

این توافق مســخره ای بود.رییس جمهوری آمریکا 
گفت: معتقدم آن ها احتمــاال در پایان به این نقطه 
خواهند رســید که خواســتار مالقات شوند و من 
آماده ام تا هر زمان که بخواهند، با آن ها مالقات کنم. 
این کار را از روی قوت یــا ضعف انجام نخواهم داد. 
فکر می کنم این کار اقدام مناسبی است، اگر بتوانیم 
به نتیجه  معناداری دست یابیم -نه ائتالف کاغذی 
که در توافق قبلی اتفاق افتاد-، قطعا مایل به انجام 

مالقات خواهم بود.
در ادامه، خبرنگاری پرسید: آیا ترامپ پیش شرطی 

برای چنین مالقاتی دارد؟
 رییس جمهــوری آمریــکا پاســخ داد: هیــچ 
پیش شرطی، نه! اگر آن ها بخواهند مالقات کنند، 
من هم مالقات خواهم کرد؛ زیرا این کار برای این 
کشور خوب اســت، برای آنها خوب است، برای ما 

خوب است و برای جهان، خوب است.
خوب و بد اســتقبال از گفت وگوی ایران و 

آمریکا در داخل کشور
این ســخنان صریح رییــس جمهــور آمریکا، در 
حالی بیان شــد که حتی خود حاضران در جلسه 

هم به درســتی و صحِت پایبندی آمریــکا به این 
دیدگاه تازه، امیدی نداشــتند. در ایــران نیز این 
ســخنان با بازخوردهــای مثبت و منفــی روبه رو 

بود؛ در حالی که برخی 
از فعــاالن سیاســی 
ز  ماننــد »تاجرنیا« ا
این ســخنان ترامپ 
و  کــرد  اســتقبال 
گفت: زمــان مذاکره 
عزت مندانه فرا رسیده 

است؛ اما در مقابل برخی دیگر از چهره های سیاسی 
با اظهارات هوشــمندانه، عهدشــکنی های سابق 
آمریکا را به رخ کشــیدند که اتفاقــا بازخوردهای 
بین المللی زیادی داشت. »ابوطالبی« که روزگاری 
از رفتن به آمریــکا به دلیل همین سیاســت های 
خصمانه بازمانده بود، نوشت: سال گذشته در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد، پــس از تهدید ملت 
بزرگ ایران، موضوع مالقــات دو رییس جمهوری 
مطرح شــد. اکنون هم پس از خروج از »برجام«، 
مالقات بدون پیش شرط عنوان می شود! وی ادامه 
داد: کســانی که به گفت وگو بــه عنوان روش حل 

اختالفات در جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار 
آن هم ملزم باشند.

احترام به ملت بزرگ ایــران، کاهش خصومت ها و 
بازگشــت آمریکا به برجام، 
هموارکننده مســیر سنگالخ 

کنونی است.
مشــاور »حســن روحانی« 
افــزود: گفت وگــوی تلفنی 
روسای جمهور دو کشور در 
سازمان ملل متحد در 1392 
بر این باور اســتوار بود که می توان با التزام به ابزار 
گفت وگو، در مســیر اعتمادســازی گام برداشت. 
برجام دســتاورد التزام به گفت وگوست؛ باید آن را 
پذیرفت. اظهارات ابوطالبی به سرعت از سوی پایگاه 
های خبری المیادین، فرانس 24، الجزیره ، رویترز، 

بلمبرگ و الفرات نیوز بازتاب داده شد .
باز هم پمپئو، رشته های ترامپ را پنبه کرد
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا از اظهارات 
رییس کاخ ســفید، مبنی بر آمادگــی برای دیدار 
و مذاکره بــدون پیش شــرط با رهبــران ایران، 
حمایت کــرد؛ اما برخــالف مقام باالدســت خود 

پیش  شرط هایی برای انجام این دیدار گذاشت.
 وی در مصاحبــه بــا شــبکه خبــری »ســی ان 
بی ســی« گفت: پیش تر هم این را گفتــه بودیم. 
رییس جمهوری با هدف حل مشــکالت، خواستار 
برگزاری این دیدارهاست. پمپئو گفت: اگر ایرانی ها 
تعهد نشان بدهند که می توانند تغییرات اساسی در 
رفتار با مردمانشان داشته باشند، رفتارهای نادرست 
خود را کاهــش داده و وارد توافقی واقعی در حوزه 
منع گسترش تسلیحات هسته ای شوند، آنگاه می 

توان برای گفت وگو آماده شد.
این اظهــارات به معنای پایان درخواســت بی قید 
و شــرط گفت وگو میان ایران و آمریکا عنوان شده 
است. این خط و نشــان ها در حالی از سوی آمریکا 
مطرح می شــود که برخی منابع از احتمال مذاکره 
و میانجی گری میان ایران و آمریکا از سوی برخی 
از کشورها سخن می گویند. درحالی که ظریف روز 
دوشنبه برای شــرکت در پنجاه و یکمین نشست 
وزیران امور خارجه آسه آن به سنگاپور سفر می کند، 
برخی از منابع بین المللی از احتمال دیدار وزیر امور 
خارجه روسیه و آمریکا در حاشیه این نشست خبر 
دادند. چندی پیش خبرگزاری »اسپوتنیک امروز« 
به نقل از مقام وزارت خارجه روســیه و بدون ذکر 
نام نوشت: »ســرگئی الوروف« و »مایک پمپئو«، 
ممکن است روزهای 11 تا 13 مردادماه در سنگاپور 

دیدار کنند.
همچنیــن »آنگ کنگ یونگ« ســفیر ســنگاپور 
در تهران و دبیرکل ســابق آســه آن، چندی پیش 
در یک مصاحبه با شــبکه بلومبــرگ آمریکا گفته 
بود: وزیــر خارجه ایــران، امســال در حالی برای 
امضای یک توافق همکاری با آ ســه آن در نشست 
ســنگاپور شــرکت می کند کــه »مایکل پمپئو« 
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا  نیــز در آن حاضر 
خواهد بــود. باتوجه بــه اخبار چند روز گذشــته، 
بســیاری از صاحب نظران معتقدند که امکان دارد 
 وزیــر خارجه آمریکا بــا وزیرخارجه ایــران دیدار 
کند؛ هر چند هیچ یک از مقامات ایرانی تاکنون این 

شایعات را تایید یا تکذیب نکرده اند.

در اقدامی تبلیغاتی؛
ملک سلمان برای تعطیالت به 
»شهر آینده« سعودی ها رفت

پادشــاه عربســتان برای گذرانــدن تعطیالت و 
استراحت، به شهر درحال ساخت »نیوم« در شمال 
غرب این کشور رفت که سعودی ها می گویند قرار 
است به یک قطب علمی-فناوری-گردشگری در 

جهان بدل شود.
 این شهر در ســاحل دریای سرخ در شمال غرب 
عربستان ساخته می شــود و مرکز اصلی اجرای 
پروژه »نیوم« است که یک پروژه علمی، فناوری 
و گردشگری است و ســعودی ها می خواهند آن 
را درچارچوب چشــم انداز 2030 توسعه خود در 
ساحل دریای ســرخ اجرا کنند. این شهر همان 
گونه که از نامش پیداســت )آینده جدید(، قرار 
است یک نمونه از شــهرهای آینده باشد و از تمام 
دستاوردهای تکنولوژی بشری در آن استفاده شود.
البته بسیاری از شرکت های بزرگ فعال در عرصه 
تکنولوژی نیز در ســاخت آن سهیم هستند. این 
پروژه شامل ساخت پلی روی »دریای سرخ« است 
که این شــهر را به مصر و بقیه قــاره آفریقا وصل 
می کند و مســاحتی به وسعت 25/900 کیلومتر 
مربع برای ایجاد این منطقه اختصاص داده شده 
خواهد شد. این اقدام »ملک سلمان« به نوعی یک 
تبلیغ برای این پروژه گردشگری بلندپروازانه است.

سفیر روسیه: 
 نمی  توانیم ایران را مجبور 

به خروج از سوریه کنیم
سفیر روسیه در »تل آویو« گفت: روسیه نمی تواند 
نیروهای ایرانی را به خروج از سوریه مجبور کند؛ 
موضوعی که درخواست دیرینه اسرائیل را در زمینه 
تالش برای تضمین خروج کامل نیروهای ایرانی از 

سوریه رد می کند.
 هفته گذشته یک مقام اســرائیلی مدعی شد که 
روسیه پیشنهاد داده است نیروهای ایرانی را دست 
کــم 100 کیلومتر از مرز آتــش بس بلندی های 

جوالن دور نگه دارد. 
طبق این ادعا، این پیشــنهاد طی مالقاتی میان 
»بنیامیــن نتانیاهو« نخســت وزیر اســرائیل و 
»ســرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روســیه 
مطرح شد. با این حال اسرائیل با ناکافی خواندن 

آن، این پیشنهاد را رد کرد.

وبگاه قطری مدعی شد؛
امارات برای بازگشایی سفارت 
خود در دمشق آماده می شود

گفته می شود که رییس سرویس اطالعات امارات 
با مدیر دفتر امنیت ملی ســوریه، دیدار و مسئله 
برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور را 

بررسی کرده است.
منابع خبری از تالش امــارات عربی متحده برای 
بازگشایی سفارت خود در سوریه خبر می دهند. 
پایگاه خبری »عربی 21« وابسته به قطر، به نقل از 
منابع دیپلماتیک گزارش داد که ابوظبی مقدمات 
بازگشایی ســفارت خود در دمشق را فراهم کرده 

است.

هاآرتص:
مردم ایران ژست تبلیغاتی 
نتانیاهو را جدی نمی گیرند

روزنامه »هاآرتص« با اشــاره به درخواست های 
مکرر نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی برای 
تحریم ایران، تحلیل کرد که کلیپ های ویدئویی 
 جدید او در حمایت ظاهــری از مردم ایران بی اثر

 است. 
در ابتدای این یادداشــت، با اشــاره بــه تناقض 
ویدئوهای نتانیاهــو با توئیت های تنــد »دونالد 
ترامپ«، علیــه دولت و ملت ایران، آمده اســت: 
سنجش اینکه مردم ایران این ابراز نگرانی نتانیاهو 

را می پذیرند یا نه، دشوار است.
هاآرتص اما نوشــت: تحلیلگران موضوع ایران در 
فلسطین اشغالی را اقدامی هماهنگ شده با دولت 
ترامپ، جهت بیشتر کردن فشار بر دولت ایران برای 

آمدن پای میز مذاکره می دانند.

سرابی به نام مذاکره بی قید و شرط با آمریکا

»سیامک ره پیک« عضو 
حقوقدان شورای نگهبان شد

»سیامک ره پیک« با رای نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، به عنوان عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان قانون اساسی، انتخاب شد.  
ره پیــک درجلســه علنی دیروز سه شــنبه 
)9مردادماه97(، با رای نمایندگان پارلمان 
به عنوان عضــو حقوقدان شــورای نگهبان 
انتخاب شد.گفتنی است نمایندگان با 145 
رای به »ره پیک«، 93 رای به »احمد بیگی« 
و 5 رای ممتنع از مجموع 243 رای ماخوذه، 
سیامک ره پیک را به عنوان عضو حقوقدان 

شورای نگهبان انتخاب کردند.

  وزیر خارجه عمان 
به تهران سفر می کند

به گزارش انتخاب، »یوسف بن علوی« وزیر 
امورخارجــه عمان قرار اســت جمعه هفته 
جاری بــه تهران بیاید. ســفر بن علوی پس 
از سفر هفته گذشــته او به آمریکا و دیدار با 
»جیمــز ماتیس« وزیر دفــاع آمریکا، انجام 

می شود.

مجلس با تفکیک وزارت کار 
مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی با دو 
فوریت الیحه تشــکیل وزارتخانه های رفاه 
و تامین اجتماعی و کار و تعــاون، مخالفت 
کردنــد.در جلســه علنی مجلس شــورای 
اسالمی، بررســی دو فوریت الیحه تشکیل 
وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و کار و 
تعاون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار 
گرفت. این الیحه 31 تیر ماه به تصویب دولت 
رسیده بود؛ اما  نمایندگان حاضر در مجلس با 

دو فوریت این الیحه مخالفت کردند.

 بازداشت اعضای 
سه گروه مرتبط با داعش

معاون امنیتی وزارت کشــور، از شناسایی و 
بازداشت ســه گروه مرتبط با داعش در سال 
جاری خبر داد.»حسین ذوالفقاری« معاون 
امنیتی و انتظامی وزارت کشــور در پاسخ به 
پرسشی درخصوص تحرکات عناصر مرتبط 
با گروهک های تروریســتی داعش در داخل 
کشور گفت:  سه گروه در سال جاری که قصد 
اقدامات ایذایی در داخل کشــور را داشتند 
مورد رصد و شناسایی نیروهای اطالعاتی و 

امنیتی قرا گرفتند.

وکیل مدافع جزایری:
خروج غیرقانونی رخ نداده 

است
وکیــل مدافع جزایــری می گوید: شــهرام 
جزایری کماکان در شرایط بازداشت موقت 
در ارومیه به ســر می برد و قرار هم نیســت 
پرونده اش به تهران منتقل شــود؛ به دلیل 
اینکه این اتفاق در همانجا رخ داده اســت، 
دادستانی همان شهر این موضوع را بررسی 
می کند. اظهــارات »لعیا باقــری« در حالی 
مطرح می شود که »محســنی اژه ای« گفته 
بود: به علت سوابقی که شهرام جزایری از قبل 
داشته است، رســیدگی به این پرونده او در 
تهران انجام خواهد شد. این وکیل دادگستری 
تصریح کرد: به جزایری دو اتهام جعل عنوان 
و خروج غیرقانونی از کشور وارد شده که هر 
دو اتهام را تکذیب کردیم. باقری افزود: اتهام 
جعل عنوان، برای زمانی است که پاسپورت، 
شناسنامه یا یک مدرکی جعلی هویت شما 
را چیزی غیر از واقعیت نشان دهد. اما او هیچ 
مدرکی همراه خود نداشــت وکیل جزایری 
می گوید: مخفی شدن موکلم در کامیون بار 

عدس را کامال تکذیب می کنم .

محمد نهاوندیان؛
معاون اقتصادی رییس جمهور:

یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور 
گفت: در هر جامعه ای که رشوه باشد، جامعه به سمت 
نابودی خواهد رفت. تا زمانی که ما اصالح نشــویم 

کشور نیز اصالح نخواهد شد.
گفــت:  ادامــه  صباغیــان«  »محمدرضــا 
 مسئوالن هســتند که برای کشــور ایجاد مشکل 

می کنند. 
او افزود: ما نباید به دنبال حاشــیه و مســائل فرعی 
باشیم. دلیل وضعیت نابسامان اقتصاد کشور،  همین 
بی قانونی است؛ زیرا عدالت وجود ندارد و باید گفت 

که مجلس متصدی این امر است.
نماینده مردم »مهریز« در مجلس ادامه داد: ما هر روز 
جلسات متعددی در مجلس داریم؛ اما از آن، نتیجه 
مطلوبی که مشخص شــود چه کسی متخلف است 

بیرون نمی آید. 
وی تصریح کرد: ربای بانکی در حال نابودی جامعه 
است. ما شاهد 20 الی 30 درصد ربای بانکی هستیم. 
 کشورهای غیرمسلمان یک یا 2 درصد سود بانکی

 می دهند.

اگر مسئوالن اصالح نشوند 
مشکالت حل نخواهد شد

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی:

کافه سیاست

در حاشیه

عکس  روز 

سفیر جدید کره جنوبی 
استوارنامه خود را به 

روحانی تقدیم کرد

بازگشت »بقایی« به اوین بعد از ۵ روز مرخصی

پیشنهاد سردبیر:

معاون اقتصادی رییس جمهور، با بیان اینکه 
همه مدیرانی که در صحنــه خدمت حاضر 
هســتند، تمام تالش خود را برای کمک به 
هماهنگی بیشــتر در دولت انجــام داده اند، 
افزود: مانعی برای تغییــرات یا اصالحات در 
کابینه وجود ندارد.»نهاوندیان« با اشــاره به 
اینکه تغییر رییس بانک مرکزی به علت مسئله 
بازار ارز در اولویت قرار داشــت، گفت: دوران 
مدیریت ریاست بانک مرکزی به اتمام رسیده 
بود و بهتریــن فرصت برای ایــن تغییر بود؛ 
بنابراین اگر تغییرات دیگری در جهت مسائل 
کشور وجود داشته باشد قطعا صورت خواهد 

گرفت.
معاون اقتصادی رییس جمهور با اشــاره به 
دستور اخیر روحانی برای مقابله با فساد نیز 
اظهار کرد: بهتریــن و موثرترین راه مقابله با 

فساد شفافیت است. 

 مانعی برای تغییرات 
در کابینه وجود ندارد

حسینعلی حاجی دلیگانی؛
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه 

و محاسبات مجلس:

فرمانده نیروی دریایــی ارتش گفت: نیروی دریایی 
ایران، تاکنون امنیت تنگه هرمز را تامین کرده و از 
این به بعد هم تامین می شود. »خانزادی« در پاسخ به 
پرسشی در خصوص موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: 
این یک مقدمه و اصولی دارد. کارکرد تنگه ها به باز 
بودن آنهاست و اگر بسته باشــد، فاقد ارزش است.
وی افزود: قطعا تحریم هایــی که به صورت ظالمانه 
درخصوص ایران مطرح می شــود، بر کارکردهای 
تنگه هرمز نیز اثر می گذارد. باید بدانیم که در محیط 
بین الملل، خروجی یک تصمیم، تنها یک کشــور 
را تحت تاثیر قرار نمی دهــد و  اقدامات دیگران هم 

تاثیر دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:  تنگه هرمز بخشی 
از منافع جمهوری اسالمی ایران است و نیروی دریایی 
تاکنون امنیت تنگه هرمز را تامین کرده و از این به 
بعد هم تامین می شــود. خانزادی افــزود: کارکرد 
تنگه هرمز وابســته به منافع ملی ایــران و اقدامات 
 جامعــه بین الملل درخصوص تعهداتــش به ایران

 است.

 تنگه هرمز
 بخشی از منافع ایران است

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، از تهیه طرح عدم کفایت سیاســی و 
استیضاح »حسن روحانی« در مجلس خبر داد.
»حســینعلی حاجــی دلیگانــی« نماینده 
شاهین شهر، برخوار  و میمه در مجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکه این طرح در جلســه 
سه شنبه مجلس تهیه شده، گفت: نمایندگان 
از فراکسیون های امید، مستقلین و والیی این 
طرح را تهیه کرده و در حال جمع آوری امضا 
برای آن هستند. وی با بیان اینکه طرح مذکور 
به امضای جمعی از نمایندگان رسیده، افزود: 
این طرح 10 محور اصلــی دارد.وی  افزایش 
بی رویه قیمت ها را یکــی از محورهای اصلی 
این استیضاح ذکر کرد و افزود: عدم مدیریت 
بازار ارز، افزایش شــدید قیمت ســکه و طال، 
فساد در واردات کاالها از دیگر محورهای این 

استیضاح است.

 طرح استیضاح روحانی 
در مجلس کلید خورد

پیشخوان

بین الملل

  »پمپئو« برای مذاکره با ایران شرط گذاشت؛
130 میلیون دالر »فساد 

گالس های«

وقت گفت وگو با مردم

نبض هزینه ها

چهره ها

بازگشت »بقایی« به اوین بعد از ۵ روز مرخصی
وکیل مدافع »حمید بقایی« از بازگشت موکلش بعد از پنج روز مرخصی درمانی به »زندان اوین« خبر داد.

»مهران عبدا... پور« در این باره اظهار کرد: حمید بقایی به منظور درمان به مدت پنج روز برای درمان به 
مرخصی آمده بود که با همراهی »محمود احمدی نژاد« به زندان اوین بازگشت.

وی با اشاره به مرخصی پنج روزه حمید بقایی، گفت: ظاهرا به ایشان اعالم شده که با تمدید این مرخصی 
موافقت می کنند که بتواند کارهای درمانی  خود را انجام دهد؛ اما وی مجــددا روز پنجم به زندان اوین 
بازگشته است. وکیل مدافع معاون اجرایی دولت دهم در رابطه با درخواست اعاده دادرسی مجدد موکلش 
گفت: درخواست اعاده دادرسی قبلی که ارائه کرده بودیم، پذیرفته نشد، بنابراین درخواست اعاده دادرسی 

مجدد را نیز ارائه نکردیم.

حال آیت ا... »هاشمی شاهرودی« مساعد اعالم شد
دفتر آیت ا...»سید محمود هاشمی شاهرودی« در پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی، در اطالعیه ای 
اعالم کرد: حال عمومی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مســاعد است و بستری شدن وی در راستای 

پیشبرد فرآیند درمان بوده است.
در بخشی از این اطالعیه آمده است: »در پی کســالت اخیر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و بستری 
شدن موقتی آیت ا... هاشمی شــاهرودی در بیمارستان و نظر به انتشار برخی شــایعات در فضای مجازی و 
گروهی از رسانه های جمعی، به اطالع امت حزب ا... می رساند حال عمومی ایشان مساعد بوده و هیچ مسئله 

نگران کننده ای در مورد سالمتی رییس مجمع در میان نیست.«
 در برخی شبکه های اجتماعی، شایعه ای مبنی بر درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد.

مرضیه محب رسول

»سرگئی الوروف« و »مایک پمپئو«، 
 ممکن است روزهای

 11 تا 13 مردادماه در 
سنگاپور دیدار کنند
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مالیات؛ کلید طالیی  یک کشور آباد
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

 مالیات؛
 کلید طالیی  یک کشور آباد

به جرات می توان گفت که بنا نهادن کشوری 
آباد و ســرزمینی مملو از آرامش و آسایش 
برای مردم، نخســتین و مهم ترین دغدغه 
دولتمردان و مســئوالنی اســت که سودای 
عشــق خدمت به ملت خود را در ســر می 

پرورانند.
برای رسیدن به این هدف متعالی، وجود منبع 
درآمدی پایدار و مستمر حرف اول را می زند 
و بی شک وجود پشتوانه قوی مالی، مهم ترین 

قدم برای نیل به این هدف می باشد.
کشــورداری و سیاســتمداری بــا تکیه بر 
تامین رضایــت مردم جامعه، راه و رســمی 
اســت که رهبران و دولتمردان هر کشوری 
در جســت و جوی رســیدن به آن هستند و 
ماندگاری نام و آوازه خود را در طول تاریخ بر 
این اساس رقم می زنند. صرف درآمد کشور 
برای تامین رفاه و آســایش مــردم، اگر چه 
آسان ترین راه برای کسب رضایت آنهاست، 
لیکن اســتمرار این خدمت رسانی و ذخیره 
ثروت های ملی برای نسل آینده، از واجبات 
حکومت و کشورداری است. در همین راستا 
به کار گرفتــن درآمدهای مــوازی و کمک 
طلبیدن از توانایی های مردمی، نقطه قوتی 
است که مسئوالن می توانند از آن بهره برده 
و در هزینه های دولت صرفه جویی نمایند. 
درآمدهای مالیاتی، بهترین و مهم ترین محل 
برای تکیه دولتمــردان جهت انجام اقدامات 
عمرانی و تجهیز زیر ساخت های کشور است. 
در چند سال گذشته با اقداماتی که در جهت 
فرهنگ سازی مالیاتی و اطالع رسانی به آحاد 
جامعه صورت گرفته اســت اعتماد مردم به 
دولت افزایش یافته و میزان مشارکت مودیان 

برای پرداخت مالیات بیشتر شده است.

بازار

فلش مموری فانتزی

مدیر آب و فاضالب شهرستان مبارکه 
اعالم کرد: 

آغاز عملیات انتقال پساب 
شهرهای مبارکه و کرکوند به 

شرکت فوالدمبارکه
مدیر آب و فاضــالب شهرســتان مبارکه گفت: 
عملیات انتقال پساپ از شهر مبارکه و محله صفائیه 
به شــرکت فوالد مبارکه آغاز شــد. این در حالی 
است که طبق قرارداد بیع متقابل که در سال 92 
میان شــرکت فوالد مبارکه و آبفا استان اصفهان 
منعقد شد ه بود،  مقرر شد در نیمه دوم سال جاری 
پساب به شرکت فوالد مبارکه انتقال یابد.اما این 
امر به دلیل  وقوع تنش آبی در استان و نیاز مبرم 
فوالد مبارکــه به منابع آبی زودتــر از موعد مقرر 

عملیاتی شد. 
 »سیف ا... بستاکی« به انتقال زودتر از موعد پساپ 
به شرکت فوالد مبارکه اشــاره کرد و خاطر نشان 
ساخت: اســتان اصفهان در ســال جاری با تنش 
آبی مواجه شــده  اســت، بنابراین شرکت فوالد 
مبارکه برای رفع نیاز آبی ،احتیاج به اســتفاده از 
پساپ داشت براین اساس زیر ساخت های انتقال 
پساپ از شهرستان مبارکه به شرکت فوالد مبارکه 
زودتر از موعد مقرر مهیا شد. مدیرآب و فاضالب 
شهرستان مبارکه به اهمیت سرمایه گذاری بخش 
خصوصی اشاره کرد و تصریح نمود جذب :سرمایه 
گذار بســیار موثر در اجرای ســریع پروژهاست؛ 
بعنوان مثال تا قبل انعقاد قرار داد بیع متقابل میان 
شرکت آبفا اســتان اصفهان و فوالدمبارکه جهت 
اجرای شــبکه فاضالب ، جمعیت تحت پوشش 
شبکه فاضالب در شــهر کرکوند 32 درصد بوده 
در حالی که این رقم  در مرحله اول اجرای شبکه 
فاضالب در این شــهر   به 66 درصد رسیده است. 
مدیر آب وفاضالب شهرستان مبارکه با بیان اینکه 
با تکمیل شبکه فاضالب شهرهای مبارکه ،کرکوند، 
زیباشهر،دیزیچه و طالخونچه پساب فاضالب  این 
شهرها به فوالدمبارکه انتقال می یابد، تصریح کرد: 
هم اکنون قسمتی از شــهر مبارکه و کرکوند که 
شبکه فاضالب آن اجرا شــده است، پساب آن به 

فوالد مبرکه منتقل می شود.

طرح اتصال محصوالت روستایی 
به بازارهای صادراتی ابالغ شد

»طرح تولید مبتنی بر قرارداد«باهدف اختصاص 
منابع به فعالیت هــای منجر به نتیجــه، اتصال 
واحدهــای تولیدی وکشــاورزی بــه بازارهای 
صادراتی،توســعه پایدار بازار محصوالت وایجاد 
اشتغال از سوی وزیرکار ابالغ شد. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، طرح »تولید مبتنی بر قرارداد« را 
به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها 

جهت اجرا ابالغ کرد. 
»علی ربیعی« گفت: این طرح با همکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی 
و موسسات عامل به عنوان یکی از روش های توسعه 

کسب و کارهای روستایی در دستور قرار گرفت.
بر اساس این طرح حداقل میزان سرمایه در گردش 
مورد تقاضا برای هر طرح ۱۰ میلیارد ریال تعیین 
شده و شرکت تولیدی مجری طرح ملزم است به 
ازای هر 2۵۰ میلیون ریال تسهیالت، حداقل با یک 
کشاورز یا بهره بردار روستایی برای خرید تضمینی 

محصول قرارداد امضاء کرده و آن را نیز اجرا کند.

انجمن خودروسازان و انگلیس اعالم کرد:
کاهش 47 درصدی فروش 

خودرو در انگلیس
انجمن خودروســازان و نمایشگاه داران انگلیس 
از کاهش 47/2 درصدی فروش و تولید خودرو و 
کاهش ۵۰ درصدی سرمایه گذاری خودرو در این 
کشور خبر داد. این انجمن اعالم کرد: آماده سازی 
خودروها برای تســت های جدید آالیندگی در 
کارخانه ها و ورود مدل هــای جدید از مهم ترین 
دالیل کاهش فروش و تولید خودرو در انگلیس در 
ماه جاری بوده است.»مایک هاوس« دبیر انجمن 
خودروسازان و نمایشــگاه داران انگلیس معتقد 
اســت: صادرات خودروهای تولیدی انگلیس به 
جبران بخشی از آسیب ناشی از کاهش تقاضای 
داخلی در این کشور کمک کرده است.آمارهای 
موجود نشــان می دهد تولید خودرو در انگلیس 
در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به سال قبل 
3.3 درصد کاهش داشته است.وی می گوید روند 
مبهم خــروج انگلیس از اتحادیــه اروپا از جمله 
مهم ترین دالیلی اســت که به افت تولید و تقاضا 

منجر شده است.

 فلش مموری طرح
 BATMAN ظرفیت 8 گیگابایت

 38,000
تومان

فلش مموری وریتی مدل 
T200 ظرفیت 8 گیگابایت

 41,000
تومان

فلش مموری وریتی مدل 
T213 ظرفیت 16 گیگابایت

 47,000
تومان

»هند« یکی از جذاب ترین و استراتژیک ترین 
مشتریان نقتی ایران است. این کشور عالوه بر 
خرید و پرداخت های بی قید و شرط نفت ایران 
در سال های اخیر، توانسته بخشی از نیازهای 
ایران را در  زمینه سرمایه گذاری نیز تامین کند.
 هند به عنوان یک کشــور نیمه توســعه یافته و بنابر
 چشم انداز توسعه ای خود، نیازی مهم به نفت ایران به 
عنوان یکی از منابع تامین ارزان قیمت انرژی دارد . اما 
در سوی دیگر، این کشور با آمریکا نیز روابط نزدیک و 
حسنه ای دارد و نمی تواند منافع کالن خود را قربانی 
خرید نفت ایران سازد. کشمکش بر سر متقاعد کردن 
هند به خریدن یا نخریدن نفت ایــران، موجب ایجاد 
کشمکش میان مقامات ایران، هند و آمریکا شده است. 
در این سفرها، مقامات آمریکایی بارها تالش کرده اند 
تا هندی ها را با وعده های چشمگیر مجاب به صرفنظر 
کردن از خرید نفت ایران کنند، اما در مقابل، ایران نیز 
با رایزنی های فشرده دیپلماتیک می کوشد این مشتری 
خوش حساب را در مدار خریداران نفتی ایران پس از 
وضع تحریم ها نگه دارد. به همیــن دلیل ایران اخیرا 
و پس از آنکه هند خرید نفت از ایــران را کاهش داد، 
تالش می کرد با پیشنهادهای جذاب، هند را هم چنان 
در حلقه مشتریان اصلی خود نگه دارد. این  پیشنهادات 
شامل بیمه کشــتی ها، تخفیف قیمت، حمل رایگان 

محموله های نفت و افزایش مدت بازپرداخت است.
 بیمه کشتی های نفت

رویترز نوشــت: ایران به تازگی به پاالیشگاه های نفت 
هند اعالم کرده اســت که بیمــه محموله های نفتی 
توسط ایران انجام شود. این پیشنهاد پس از آن صورت 
گرفت که شــرکت های بیمه گر از بیمه محموله های 
نفتی ایران سرباز زدند. دلیل آنها، اعمال تحریم های 
آمریکا علیه ایران بود. اگرچه این تحریم ها هنوز آغاز 
نشده است، اما شرکت های بیمه ای از هم اکنون نگرانی 
و ترس خود را از افتادن در حلقه جریمه های سنگین 
آمریکا ابراز می کنند و خیلی زودتر ازموعد، پایشــان 
را از بیمــه محموله های نفتی ایران پس کشــیده اند. 
رســانه های خارجی پس از  این اقدام شــرکت های 

بیمه گر نوشتند:»ظاهرا تحریم های نفتی ایران زودتر 
از موعد اجرا می شــود.« هفته گذشــته، یک شرکت 
هندی قرارداد خرید یک میلیون بشــکه نفت از ایران 
را به رغم انعقاد قرارداد، به دلیل فراهم نبودن شرایط 

بیمه  لغو کرد. 
ســه منبع آگاه اعالم کردند که پاالیشگاه بزرگ نفت 
»هندوستان پترولیوم کورپ« )HPCL( پس از آنکه 
شرکت بیمه از تحت پوشــش قراردادن محموله نفت 
ایران به دلیل تحریم های آمریکا امتناع کرد، از خرید 

نفت خام از ایران صرف نظر کرده است.
»هندوستان پترولیوم کورپ«، قصد داشته در اوایل 
ماه جاری میالدی، یک میلیون بشکه نفت خام از ایران 
وارد کند و پس از آنکه شرکت های بیمه  پوشش بیمه ای 

کشتی را نپذیرفتند،  قرارداد خود را لغو کرده است.
»دارمندرا پرادهان« وزیر نفت هند، پیش از این گفته 
بود که کشورش تحریم های جدید آمریکا علیه ایران را 
مورد توجه قرار داده است. »پاالیشگاه های هندی نفت 
خام مورد نیاز خود را بسته به مالحظات فنی و تجاری از 
منابع مختلف و از جمله ایران تامین می کنند.«رویترز 
بر اســاس آمارهای وزیر نفت هند که در مجلس این 
کشور ارائه شد، نوشته اســت: در ماه ژوئن خرید نفت 
هند از ایران نسبت به ماه می ۱2 درصد کاهش یافت 

که شــاید دلیل عمده آن عالوه بر ترس شرکت های 
بیمه گر، در افتادن به تله تحریمی آمریکا  و سرباز زدن 
شــرکت های بیمه گر از بیمه محموله های نفتی ایران 
باشد. در این میان ایران راهکار جدیدی یافته و تالش 
می کند بیمه محموله نفتی را که هند از ایران خریداری 
می کند، خودش بیمه کند.رویترز به نقل از منابع آگاه 
نوشــت: پس از اینکه برخی از ارائــه دهندگان بیمه 
کشتی هندی، از بیمه محموله های نفتی ایران به علت 
عدم مواجهه با تحریم های آمریکا ســر باز زدند، ایران 
خود بیمه محموله های نفتــی را ارائه می کند؛ اقدامی 
که به تهران کمک خواهد کــرد به تامین نفت دومین 

مشتری بزرگ خود ادامه دهد.
حمل رایگان محموله های نفت

حمل رایگان محموله های نفتی، از دیگر پیشنهادهایی 
است که دست هند را برای خرید از ایران بازتر خواهد 

کرد. 
به هر حال خرید نفت یا هــر کاالی دیگری اگر برای 
خریدار به صرفه باشد، آنها را به این کار بیشتر تشویق 
می کند. در حال حاضر هنــد پس از چین بزرگ ترین 
واردکننده نفت ایران است و این مشتری بزرگ برای 
ایران بسیار حائز اهمیت است. ایران تالش می کند با 
پیشنهادهای جذاب، این مشــتری بزرگ نفتی را در 

دست نگه دارد.
تخفیف ایران برای خرید نفت هند

پیشنهاد ســوم ایران به هند، قیمت پایین تخفیف و 
قیمت پایین برای خریدهای نفتی هند اســت. اگرچه 
جزئیات جدیدی از میزان تخفیف ها مشخص نیست 
اما ایران امیدوار اســت این پیشــنهاد جذاب هند را 
همچنان به عنوان مشــتری بزرگ ایران نگه دارد. در 
ماه های گذشــته، گزارش هایی از متمایل شدن هند 
به نفت آمریکا وجود داشــت و برخی رسانه ها تفسیر 
کرده بودند که هنــد نفت آمریــکا را جایگزین ایران 
می کند؛ اما مقامات نفتی هند ضمن تکذیب این مسئله 
توضیح دادند: ایران به عنوان شــریک بزرگ تجاری 
هند خواهد ماند. این مقام هندی توضیح داده بود که 
هند و ایران، پروژه ها و ســرمایه گذاری های مشترکی 
نظیر پروژه بــزرگ بندرچابهار و میــدان گازی فرزاد
 B دارند که نمی توان به ســادگی از آن چشم پوشــی

 کرد.
افزایش زمان باز پرداخت پول نفت به 2 ماه

پیشــنهاد چهــارم، افزایش مدت زمــان بازپرداخت 
پول از ســوی هندی هاســت. ایران پول نفتی را که 
به هند فروخته اســت در مــدت دو مــاه می گیرد و 
این زمان برای هند بســیار مناسب اســت که بتواند 
استفاده از پول  ایران ســایر طرح های توسعه ای خود 
 را تامین کند و از طرفی از تامیــن نفت خود مطمئن 
باشــد. حال باید دید در این جنگ دیپلماتیک، کدام 
طرف برنده می شــود؟ آیا هند با وعده های چشمگیر 
ایرانی ها مجاب می شــود و به ایران پشــت می کند 
یا دســت به دامن آمریکایی ها می شــود و ایران را از 
حلقه فروشــندگان نفتی خود کنار مــی گذارد؟ اگر 
چه وزنه آمریکا در مناســبات اقتصادی در برابر ایران 
سنگین تر اســت؛ اما هندی ها در ســال های اخیر 
سرمایه گذاری های ســنگینی در منطقه چابهار انجام 
داده اند و امیدوارند از طریق ایران خطر همسایه خود 

یعنی پاکستان را بکاهند. 
ضمن اینکه ایران در سال های اخیر، به یکی از بازارهای 
خوب این کشور نیز تبدیل شــده بود به همین دلیلی 
هند نمی تواند به راحتی ایران را از معادالت اقتصادی 

و سیاسی خود کنار بگذارد.

انتخاب دشوار
  ایران تالش می کند هند را در میان مشتریان نفتی خود حفظ کند؛  

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تاکید کرد: تولید خودروهای خانواده تندر 9۰ و ساندرو متوقف نخواهد 
شد.»محمدرضا نجفی منش« اظهار کرد: شرکت رنو نیز همچون سایر شرکت های بین المللی از تحریم ها متاثر 
خواهد شد؛ اما برخالف آنچه که گفته شدهاست، فعالیت هایش را در ایران متوقف نخواهد کرد. وی با بیان اینکه 
فعالیت های رنو نیز تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد، خاطرنشــان کرد: تحریم ها باعث ایجاد مشکل در نقل و 
انتقال مالی خواهد شد که خود موجب کاهش سطح فعالیت ها می شود. نجفی منش افزود:  برخالف آنچه که گفته 
شده  است،تولید محصوالت فعلی رنو در ایران شامل خانواده تندر 9۰ و ساندرو ادامه یافته و متوقف نخواهد شد.

تولید تندر ۹۰ و ساندرو 
متوقف نمی شود

رییس انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی تاکید کرد: خبر

  

  عکس روز

فروش »ارز« توسط اعراب کشورهای همسایه در قم

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان، از ثبت شکایات در سامانه 
شهراه )ســامانه مدیریت شــهروندی وزارت راه و 
شهرسازی( و برخورد با شرکت های متخلف خبر 
داد.»علیرضا جعفری« اظهار کرد:  رسیدگی دقیق 
به تخلفات شرکت های حمل و نقل یکی از وظایف 
این اداره کل و از اهــم مطالبات صنفی فعاالن این 
حوزه بوده و بر اساس وظایف قانونی و سازمانی این 
موضوع را در اولویت کاری خود قرار دادیم. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه رسیدگی سریع به شکایات 
ثبت شده و برخورد جدی با شرکت های حمل و نقل متخلف بدون مماشات، رضایت نسبی رانندگان را 
در پی داشته است. معاون حمل و نقل اداره راهداری استان گفت: برای حل دیگر مشکالت این صنف در 
حوزه خرید قطعات و الستیک رایزنی هایی با دستگاه های مربوطه انجام شده است. وی ابراز امیدواری 
کرد که  وزارت صنعت، معدن وتجارت به صورت جدی تر برای حل این مشکل وارد میدان شود.جعفری 

همچنین از رانندگان خواست برای ثبت نامه بیمه تکمیلی رانندگان تا ۱۵ مردادماه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: بیمه تکمیلی رانندگان رایگان اســت و هیچ شــرکتی حق اخذ مبلغی تحت عناوین 
مختلف از رانندگان در این باره را ندارد. معاون حمل و نقل اداره راهداری اصفهان،  ارائه گزارش تخلفاتی 
از این قبیل را خواستار شد و تصریح کرد: اخذ هرگونه وجه بابت بیمه تکمیلی از جانب شرکت ها تخلف 

محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

برخورد جدی با شرکت های متخلف حمل و نقل

استاندار اصفهان:
3۰ میلیون مترمکعب آب در اختیار باغداران اصفهانی قرار می گیرد

اســتاندار اصفهان گفت: طبق مصوبه اخیر جلسه شــورای هماهنگی زاینده رود، مقرر شد با رعایت همه 
جوانب در حوضــه زاینده رود، 3۰ میلیون متر مکعــب آب در اختیار باغداران غرب اســتان اصفهان قرار 
گیرد.»محسن مهرعلیزاده« اظهار کرد: مردم استان به دالیلی از جمله خشکسالی های، در تنگنا هستند. 
به همین منظور چاه های آب شرب در مسیر زاینده رود در اختیار باغات کشاورزی قرار داریم تا آب بگیرند.

استاندار اصفهان یادآور شد: 2 هزار و 8۰۰ میلیارد تسهیالت برای این طرح در نظر گرفته شده که در مرحله 
نخست 2 هزار واحد ۱۵ کیلوواتی انرژی خورشیدی نصب خواهد شد؛ برای هر یونیت انرژی خورشیدی 3۰ 
میلیون برآورد شده که ۱۵ میلیون کمیته امداد و ۱۵ میلیون بانک ملی کمک کند تا این یونیت ها نصب شود.

بر اساس آمار؛
اصفهان در جایگاه سوم دارنده چاه های غیر مجاز

به رغم اعمال محدودیت های الزم توســط وزارت نیرو برای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در بســیاری از 
محدوده های مطالعاتی کشور، اعم از پیاده سازی نظام تخصیص آب از سال ۱38۰ و ممنوعه کردن حدود 388 
محدوده مطالعاتی کشور، رشد فزاینده حفر چاه های غیرمجاز در دهه اخیر رخ داده است؛ به طوری که بر اساس  
آمار، استان های آذربایجان غربی با بیش از 3۰ هزار حلقه، استان تهران با 2۰ هزار حلقه و استان اصفهان با بیش 
از ۱6 هزار حلقه چاه غیرمجاز در صدر استان های دارای چاه غیرمجاز قرار گرفته اند.از جمله مواردی که موجب 
افزایش تعداد چاه های غیرمجاز شده می توان عدم مشارکت تمامی ذی نفعان در مدیریت منابع آب زیرزمینی و 

عدم هماهنگی و تعامل بین سازمان ها و ارگان های ذی مدخل، رشد کند توسعه اشاره کرد.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,010,000
تومان

2,230,000نیم سکه
تومان

1,110,000ربع سکه
تومان

530,000 سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

315,570
تومان

      قیمت سکه و طال

علیرضا کریمیان
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راز ماندگاری ایران، فرهنگ ایرانی است

پیشنهاد سردبیر:

از در که وارد شدیم، چشم مان به »سروش صحت« فتاد. خودمانی و بدون ادا و افاده)!( 
وسط سالن ایستاده بود و با یکی دو نفر از حضار حرف می زد. کمی آن سوتر، »سارا ساالر« کنار »علی جوادی« آرام 

روی صندلی نشسته بود .
قرار بود مراسم ساعت 18 آغاز شود که اگر این اتفاق می افتاد و برنامه راس ساعت برگزار می شد، باید کمی تعجب می کردیم! 
مکان مراسم، کوچک بود. هوا گرم و وسایل سرمایشــی هم عبارت بود از یک پنکه بزرگ که اگر خاموش می شد، از گرما 

می پختیم و اگر روشن می شد، صدای آن سرمان را می خورد و می برد!
»سروش« شماره ای از مجله »بخارا« را در دســت گرفته بود و ایستاده و نشســته آن را مطالعه می کرد. رفت و آمدها تا 
چنددقیقه ادامه داشــت و هرلحظه به تعداد حاضران در جلسه اضافه می شــد. در نهایت »صحت« آمد تا آغازگر مراسم 
باشد. چنددقیقه ای در وصف میهمان ویژه حرف زد و از خاطرات دوران نوجوانی و عالقه به ادبیات و دهباشی سخن گفت.

ســخنانش که تمام شــد، روی صندلی نشســت تا هم »بخارا« بخواند و هم به حرف های صاحب »بخارا« گوش بدهد. 
»علی جوادی« پشت میز و کنار »علی دهباشی« نشست. دهباشی هم که نیازی به معرفی ندارد. روزنامه نگار، ادب پژوه و 
نویسنده ای که عمری در معرفی آثار و زندگی بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ایران و جهان از جان و جوانی خود خرج کرده 
و عاشقانه در این مسیر قدم برداشته است. کسی که از ســال 1۳۷۷ به عنوان مدیر مسئول و سردبیر دوماهنامه  فرهنگی 
و هنری»بخارا« فعالیت داشته اســت و البته پیش از آن هم ســردبیر مجله »ِکلک«  به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی 
»کسری حاج سیدجوادی« بود. بیش از ۴۵ عنوان کتاب در زمینه فرهنگ و ادب فارسی و جهان منتشر کرده  است. سه سال 
ویراستار فصلنامه فرهنگستان علوم  بوده و سردبیری فصلنامه هایی همچون »سمرقند« و »سیمیا« ا برعهده داشته است. 
با بسیاری از بزرگان ادب و فرهنگ این سرزمین که ما آرزوی یک بار دیدن شان را داریم، نشست و برخاست و حشر و نشر 
داشته و روز دوشنبه در اصفهان هم از خاطرات خود گفت. از خاطراتش با »جمال زاده«، »شاهرخ مسکوب« و »شهید ثالث«. 
از روزهایی که صبح تا شب، روی پا کنار خیابان می ایستاد تا »غالمحسین ساعدی« رد شود و بتواند او را ببیند. از عشق و 
عالقه و شیدایی عجیبی که به ادبیات داشته و دارد و خیلی از ما شاید نتوانیم درک درستی از این همه عشق داشته باشیم. 
حضور »علی دهباشــی« در اصفهان و در شــهر کتاب، فرصت فوق العاده ای بود برای اهالــی ادب و فرهنگ اصفهان که 
چندساعتی به دور از هیاهو و شلوغی شهر و بدون فکر کردن به دالر 11 هزارتومانی و سکه چهارمیلیون تومانی) قیمت ها 
تا لحظه نگارش این مطلب لحاظ شــده اســت( و توئیت های »ترامپ« و شرط و شــروط های »پمپئو« و دلواپسی های 
»نتانیاهو« )!( دور هم جمع شویم و بشنویم و بشــنویم و بشــنویم و لذت ببریم. از خاطرات مردی که عمر خود را در راه 
ادبیات مملکت صرف کرده اســت. بیش از همه باید از »سروش صحت« و »سارا ســاالر« ممنون باشیم که ترجیح دادند 
به جای آنکه بخواهند مثل برخی سلبریتی ها سرمایه شــان را صرف خارج گردی و زندگی و اقامت در آن سوی دنیا کرده 
یا به ســبک آقازاده ها بروند ســوئیس، اتریش، آمریکا و کانادا و سرمایه شــان را صرف زندگی الکچری کنند، بیایند در 
اصفهان و یک کار فرهنگی کنند؛ شــهرکتاب افتتاح کنند و میهمانان درجه یکی مثل »دهباشی« را به این شهر بیاورند. 
 شبی با »دهباشی« شب خوبی بود. شــبی پر از حال خوب و پر از عشــق به ادبیات و یکی می گفت: »عشق؛ یعنی حالت 

خوب باشه«!

استفاده از ظرفیت بسیج  در عرصه هنر
آیین افتتاحیه مرکز آفرینش های هنری بسیج اصفهان و رونمایی از آثار هنری این مرکز برگزارشد؛

آیین افتتاحیه مرکز آفرینش های هنری بســیج اصفهان و رونمایی از آثار هنری این مرکز، روز گذشته در سالن جلسات فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان برگزار شد. مراسمی که میزبان مدیرکل صدا و سیمای استان و جمعی از اصحاب رســانه بود. فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( نیز از سخنرانان ویژه 

این مراسم بود. 

اعظم محمدی

سردار سلیمانی:

 صدا و سیما، همکاری خوبی 
با »سپاه« داشته است

ســردار »غالمرضا ســلیمانی« در آیین افتتاحیه 
مرکز آفرینش های هنری بســیج اصفهــان که با 
تجلیل از برگزیدگان جشــنواره ملــی پویانمایی 
همراه بود،گفت: اســتان اصفهان یکــی از مراکز 
مهم فرهنگی جهان اســالم و کشــور محســوب 
می شــود و ما از یک تکیه گاه قدرتمنــد انقالبی، 
مذهبــی، هنــری و از حضــور جوانــان متدین 
 و با ذوق و ســلیقه در اســتان اصفهــان برخوردار

 هستیم.
سردار سلیمانی با بیان اینکه بسیج نیز به ظرفیت هنری استان توجه کرده و به رشد و نمو این استعدادها با همیاری دیگر 
دستگاه های مرتبط استان کمک می کند، افزود: با توجه به اینکه بسیج بزرگ ترین سازمان مردم نهاد دنیا محسوب 

می شود، این سازمان بهترین ظرفیت را برای جهت دهی به اســتعدادهای هنری دارد. در این زمینه 
بسیج تالش کرده است در سیاست گذاری های راهبردی که در سازمان بسیج مستعضفین کشور انجام 
شده، به این موضوع توجه کند و اســتان اصفهان نیز تالش می کند در حد توان خود کم کم این بستر 
را تقویت کرده و با همکاری و هم افزایی سایر دستگاه های استان که در این موضوع به نحوی دخیل یا 

بسترساز هستند، هم افزایی داشته باشد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان تصریح کرد: بسیج، بزرگ ترین سازمان مردم نهاد دنیا 
محسوب می شود و هیچ کشوری سازمانی به وسعت بسیج ندارد. اگر بتوانیم شرایط و بسترهای الزم 
در این زمینه را در استان فراهم کنیم، در شناسایی اســتعدادها در جهت خالقیت های هنری، بسیج 

بهترین ظرفیت و شرایط را دارد و به رشد هنر  کمک زیادی می کند.
ســلیمانی خاطرنشــان کرد: به رغم اینکه کشــور پس از پیروزی انقالب اســالمی مــورد تهاجم 
فرهنگی بود و رشــد فنــاوری اطالعــات و دسترســی همه افــراد به آن نیــز وجود داشــت، اما 

 نیروها و هنرمنــدان انقالبی توانســته اند با خلق آثــار هنری انقالبــی، تا حدود زیــادی به نیازهای زمانه پاســخ
 دهند. وی گفت: واقعیت امر این اســت که نیازهایی که در حال حاضر وجود دارد، بســیار گســترده تر، عمیق تر و 
متنوع تر اســت؛ باید به این نیازها توجه کنیم. اگر به نیازهای مردم در ابعاد هنری توجه نداشــته باشــیم طبیعتا با 
دسترسی های که در اختیار مردم وجود دارد، آن ها نیازمندی های خود را از سایر منابع تامین می کنند و موقعیت برای 

 افردادی که قصد سوءاســتفاده از فرصت ها برای ترویج فرهنگ خود در قالب هنر دارند، ایجاد
 می شود.

 فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( در پایان از همکاری دســتگاه های فرهنگی استان با سپاه 
گفت  و با بیان اینکه همکاری دســتگاه های فرهنگی برای ما بسیار ارزشمند است، افزود: مرکز 
صدا و سیمای استان اصفهان همیشه همکاری های خوبی با ســپاه داشته است. همکاری اداره 
کل ارشاد و فرهنگ اسالمی اســتان، دستگاه هایی از جمله تبلیعات اســالمی و اصحاب رسانه 
 نیز از اهمیت بســیار بســزایی برای ترویج فرهنگ و هنر و انعکاس ذوق هنری جوانان بسیجی 

دارد.

مدیرکل صدا و سیمای استان:

 آنتن صداوسیمای استان را 
دراختیار بسیجیان می گذاریم

»مسعود احمدی افزادی« مدیرکل صدا و سیمای 
اســتان، در این مراســم با اشــاره به افتتاح مرکز 
آفرینش های هنری بسیج استان اصفهان، گفت: این 
اتفاق مبارک با تدبیر فرماندهی سپاه استان شکل 
گرفته است و ورود سازمان بسیج به این عرصه را به 
فال نیک می گیریم. در جشنواره نخستین تولیدات 
پویانمایی کشور،  شاهد دو نمونه از تولیدات با ارزش 
بسیجیان بودیم که تحســین همگان را در سطح 
کشــور برانگیخت. معتقدم این موضوع مقدمه ای 
برای کسب توفیقات بیشتر در این زمان حساس و بسیار با اهمیت است . وی با بیان اینکه رادیو به عنوان 
فراگیرترین رسانه ای است که با وجود کسرت رسانه ها، کماکان در دسترس همه مردم قرار دارد، گفت: 
در این زمینه مرکز آفرینش های هنری بسیج اســتان اصفهان می تواند با هماهنگی معاونت صدای 

سازمان صدا و سیما کارها، پادکست ها و بسته های مردم مدار و بسیار خوبی را تولید کند.
مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان، در ادامه از از ظرفیت حوزه خبر و لزوم انسجام سازمان خبری 
مبتنی بر اخبار مردم و حضور پررنگ تر خبرنگاران بسیجی در این عرصه گفت و تاکید کرد: مجموعه 
معاونت صدا و سیمای استان که امروزه نشــانه آغازین خبر را با همکاری سازمان بسیج آماده کرده است زمینه بسیار 
خوبی برای استفاده از خبرنگاران بسیجی است، چرا که خبرنگاران بسیجی می توانند رکن کار خبر باشند. گزارشگران 

بسیجی در رادیو و خبرنگاران بسیجی در تلویزیون می توانند کامال با ما همراه شوند و آنتن در اختیار آنهاست.
وی با اعالم خبر راه اندازی بزرگ ترین اســتودیوی خبر کشــور در آینده نزدیک، خاطرنشان کرد: مقدمات راه اندازی 

استودیوی کامال مجهز و جدید برای خبر فراهم شده است.
احمدی افزادی با بیان اینکه صدا و سیما در عرصه فضای مجازی آمادگی انجام کار بسیجی را دارد، افزود: معاونت 
فضای مجازی این اداره کل می تواند با همکاری بسیجیان، اقدامات جدی و بسیار مویرگی را در فضای نبرد نامتقارن 
انجام دهد. باید در این فضای نامتقارن، نامتقارن حرکت کنیم و نمی شود در مقابل حریف کامال پیچیده و مسلح به 

همه ابزارهای ناجوانمردی، برخورد ساده کرد.
مدیرکل صدا و سیمای استان تصریح کرد: در حوزه سیما نیز می توان از تمام طرفیت هنری بسیج استفاده کنیم و 

حوزه سیما در این زمینه گام های خوبی برداشته است.
احمدی در ادامه، به برخی پروژه های دردست اجرای این ســازمان هم اشاره کرد؛  از جمله سریال تاریخی و ملی 
»آقانورا... نجفی«، سریال  تاریخی شهید آیت ا... »دکتر بهشــتی« که نگارش متن آن آغاز شده و مستند تاریخی 
»چهلســتون« که همزمان با چهلمین ســال پیروزی انقالب با موضوع بررسی ۴۰ شــخصیت بزرگ انقالب در 
اصفهان، در دست کار است. مدیرکل صدا و سیمای اســتان در پایان گفت:  سازمان صدا و سیمای استان آمادگی 
دارد به عنوان یک پروژه عملی در حوزه کارهای نمایشی یکی از مجموعه های بزرگ تلویزیونی در مورد شهید خرازی، 
 شهید همت، شهید کاظمی یا شهید حججی را به تصویر بکشد تا دینی که شهدا بر گردن جامعه دارند، تا حدودی ادا

 شود.

در حاشیه حضور »علی دهباشی« در شهرکتاب اصفهان؛

شب خاطره های فراموش نشدنی

»علی دهباشی« مدیرمسئول و سردبیر دوماهنامه فرهنگی 
و هنری »بخارا«، در شهر کتاب اصفهان بخشی از تجربه ها و 

خاطرات خود را با مردم اصفهان در میان گذاشت.
او از سال آخر دبستان، کار در چاپخانه را آغاز کرد و به عنوان 
مصحح نمونه های چاپِی چندین انتشــاراتی در چاپخانه 
»مسعود سعد« کار می کرد. آثار برجسته ای از نویسندگان 
نامی، از زیر دستش رد می شد و آرزوی مالقات با آنها را در 

سر خود می پروراند.
دهباشی می گوید: ســال هایی که توانایی خرید مجله را 
نداشتم، با پول مختصری مجله را قرض و به قول امروزی ها 
آن را می بلعیدم و اسکن می کردم. نسل ما در دهه ۳۰ این 
شانس را داشت که با کتاب های بزرگی آشنا شود. از دیگر 
کتاب هایی که برای آن پــول جمع می کردم، کتاب های 
»جان کریســتوف« بود؛ رمان هایی که در زمان خودش 

منحصر به فرد بود.
او از عالقه مندی  خود به کتاب و مجله می گوید: به یاد دارم 
که یک کارتن کتاب پلیسی کاهی جیبی گوشه خیابان پیدا 

کردم و یک تابستان تمام ترتیب آنها را دادم.
هیچ کس به اندازه »جمال زاده« عاشــق ایران 

نبود
او از تجربه سفرهایش و مالقات با بزرگان ادبی می گوید: 
بعدها به واسطه ســفرهایی که داشتم با ابراهیم گلستان، 
جمال زاده، تقی مدرسی، بزرگ علوی و بسیاری از بزرگان 
مالقات داشــتم که در بین آنها هیچ کس را ندیدم که به 
اندازه »محمدعلی جمال زاده«، »پدر داســتان نویســی 
ایران«، عاشق کشورش باشد. جمال زاده  با اینکه ۷۰ سال 
از ایران دور بود، روزی نبود یک نامه برای ایران ننویســد. 
نامه های او  را در 1۰ جلد آماده کرده ایم که به زودی منتشر 

می شود. طبق وصیت جمال زاده، سهمی از درآمد 
فروش کتاب هایش برای کمک هزینه دوره دکترای 
دانشجویان ادبیات فارسی قرار گرفته و بخشی از 
آن هم به یتیم خانه ای در اصفهان و فعالیت های 

دیگر اختصاص داده می شود. دهباشی 
ادامه می دهد: از بزرگ علوی نیز به 

یاد دارم که در سن ۹۰ سالگی هم 
دوش آب ســرد می گرفت که 
یکی از رازهای سالمتی ایشان 
همین عادت دوش آب ســرد 
گرفتن از کودکــی بود. حدود 

هشت هزار صفحه یادداشت های 
روزانه بزرگ علوی به یادگار مانده 

که توسط همسر آلمانی او به دانشگاه هامبورگ در آلمان 
سپرده شده و همسرش اجازه انتشار نداده است.

مدیرمسئول و سردبیر دو ماهنامه فرهنگی و هنری بخارا 
می افزاید: در مصاحبه ای که با ابراهیم گلستان داشتم، از 
او علت تندتند حرف زدنش را پرسیدم و او گفت: »کالس 
اول دبســتان که بودم و پدرم که از کار برمی گشت،  من 
پای بســاط او می نشســتم و روزنامه ها را می خواندم و 
به خاطر اینکه ســریع به بازی خودم برگردم، تندتند و با 
عجله روزنامه هارا می خواندم و این شــد که من تند تند 

هم حرف می زنم.«
مجله بخارا؛ تنها و نخستین ناشر نویسندگان 

افغان
دهباشی با اشــاره به فعالیت و هدف اصلی خود در مجله 
»کلک« و »بخارا« می گوید: در بین نشــریات فرهنگی و 
هنری، بر این باور بودیم که فرهنگ ایران و زبان فارسی، کار 
اصلی نشریه بخار است؛ به مرزهای سیاسی که بین حوزه 
تمدنی ما کشیده شده، اعتنا نکردیم و به جغرافیای تاریخی 
زبان فارسی تمرکز کردیم که اگر به شماره اول کلک  نگاه 

کنید، تنها و نخستین ناشر نویسندگان افغان ما هستیم.
دهباشی تصریح می کند: در حوزه فرهنگی و ایران شناسی 
بعد از مجله »آینده« و »نشر دانش«، تنها مرجع و منبع 
ایران شناسی شده ایم؛ مجله »بخارا« عالوه بر پرداختن 
به حوزه تمدنی، به ادبیات معاصر جهان نیز پرداخته است.

او راه نزدیــک دســتیابی مســتقیم به نویســندگان را 
یاداشت های خودنوشــت می داند و می افزاید: ۹۰ درصد 
عالقه مطالعاتی من خواندن سفرنامه، زندگی خودنوشت، 
یادداشــت روزانه و نامه ها اســت و بانی بیشتر یادداشت 
های ترجمه شده، من هســتم؛ از سفرنامه های خارجی، 
سفرنامه شــاردن خواندنی است.سردبیر مجله بخارا 
»شاهرخ مســکوب« را عامل مهمی در تغییر نگاه به 
شاهنامه و اسطوره عنوان کرده و وی را فردی خطاب 
می کند که از شاهنامه شناســان معتبر و مهم زمانه 
 است و مسکوب را مشــوق خود در این راه 

می داند.
دهباشی راز ماندگاری ایران را فرهنگ 
ایرانی می داند و معتقد اســت: کتاب 
فروشــی وظیفه ملی ماست و چراغ آن 
زمانی روشــن می ماند که جامعه مدنی 
هفته ای یک کتــاب را بخرند و صمیمانه 
و مسئوالنه برای پایداری فرهنگ همکاری 

کنند.

علی دهباشی:
راز ماندگاری ایران، فرهنگ ایرانی است

سارا بهرامی

کارگردان سربداران:
اصفهان »موزه هنر« است

»سیدمرتضی رضوانی« سردبیر ماهنامه فرهنگی هنری »برای فردا« 
در شــماره ۲۲ این ماهنامه به معرفی »محمدعلی نجفی« هنرمند 
معمار ،کارگردان، طراح صحنه و بازیگر اصفهانی ســینمای معاصر 

پرداخته است.
آیین بزرگداشت محمدعلی نجفی با عنوان »حدیث حاضِر غایب« در 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.در 
این آیین، ســردبیر ماهنامه فرهنگی هنری »برای فردا« با اشاره به 
اهداف ماهنامه، گفت: در این ماهنامه به دنبال رشد فرهنگی هنری 
اصفهان و توسعه اجتماعی شــهر بوده ایم و این ماهنامه به بررسی 

جنبه های اجتماعی این مسایل پرداخته است.
همچنین »قدرت ا... نوروزی« شــهردار اصفهان، نیز  گفت: نســل 
دهه ۶۰ با فیلم ها و ســریال های محمدعلی نجفی بزرگ شده اند و 
کسی از این نسل نیست که این برنامه ها به خصوص »سربداران« را 
ندیده باشــد. وی افزود: هنوز هم وقتی صدای موسیقی یا تصاویری 
از این سریال را می بینیم، به نظرمان از بهترین سریال هاست. سینما 
وسیله ای برای فرهنگ سازی و بیان دردهای جامعه و آزادی یک ملت 
است. شــهردار اصفهان افزود: امیدوارم اصفهان با وجود هنرمندانی 
مانند نجفی بتواند در عرصه های مختلف هنــری خودنمایی کند و 
هنرمندان، مشکالت جامعه را بدانند و با آثارشان این مشکالت را بیان 
کنند.در این همایش »محمدعلی نجفی« با اشاره به خاص بودن بافت 
شهری اصفهان گفت: هیچ شــهری بافت متفاوت اصفهان را ندارد. 
شهری که در آن زندگی می کنیم بافتی استثنایی است که می توان 
آن را »موزه هنر« نامید. وی افزود: هر فیلمی که ساختم صحنه ای از 
اصفهان را در آن نمایش داده ام. اصفهان شهری متفاوت و خاص است 

که برای فهمیدن آن باید از قشر متوسط باشی.

»محمدعلی نجفی« معمار، فیلم نامه نویس و کارگردان ایرانی است 
که در اصفهان متولد شده و در زمینه های کارگردانی، نویسندگی، 
بازیگری، تهیه کنندگی و طراحی صحنه و لباس آثار متعددی را در 
کارنامه  هنری  خود و در مقاطع مختلف ثبت کرده است. او عالوه بر 
فعالیت هنری، نخستین مدیر سینمایی بعد از انقالب اسالمی هم 
بوده است. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی و معماری 
از دانشگاه ملی است و نخستین فعالیت هنری سینمایی اش را با 
کارگردانی فیلم»جنگ اطهر« آغاز کرد.سریال های »سربداران«  
و »زمان شوردگی«،  همچنین فیلم های لوحه صفورا، زمین آسمانی، 
عشق طاهر، پرسه در شهر الجوردی و گرگ بازی  از جمله آثاری 

است که توسط محمدعلی نجفی کارگردانی شده است.
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دستگاه هوشمند تهویه هوای شخصی به بازار 
آمد!

پیشنهاد سردبیر:

رویای تبدیل مریخ به سکونتگاه آینده انسان رنگ باخت
بشر همیشه امیدوار بود بتواند روزی مریخ را با ایجاد تغییرات به زیستگاهی مناسب 
برای انسان ها مبدل کند؛ اما تحقیقات جدید »ناسا« عملیاتی بودن چنین ایده ای را 
زیر سوال برده است.پژوهش جدید ناسا نشان می دهد که مواد موجود در مریخ حتی 
برای ایجاد یک جو پایدار حداقلی در این ســیاره کافی نیست؛ لذا نمی توان انتظار 
داشت مریخ روزی به یک مستعمره جذاب برای ساکنان کره زمین مبدل شود. جو 
مریخ به طور عمده از دی اکسیدکربن تشکیل شــده و تراکم آن کمتر از یک صدم 
جو کره زمین است. از همین رو حتی در صورت وجود آب در کره مریخ، این آب به 
سرعت تبخیر شده و از بین می رود. نتیجه این وضعیت آن است که سطح کره مریخ 

هزار برابر بیشتر از خشک ترین صحراهای موجود در 
کره زمین خشک است.

از جمله دیگر چالش هایی که سکونت 
عادی در مریخ را ناممکن می کند، 

می تواند به سرمای شدید و کشنده 
هوا در شــب و همین طور تابش 
دائمی و شدید تشعشعات ماوراء 

بنفش و کیهانی اشاره کرد.

کمتر کسی را در این زمانه صفر و یکی، 
می توان پیدا کرد که حداقل یک بار گذرش به 
گوگل و جســت وجو در آن نیفتاده باشد و به 

مطلب مورد نظرش دست پیدا نکرده باشد.
در این بین، یکســری مطالب را می توان پیدا 
کرد که بزرگان این عرصه پیشنهاد می کنند 
افراد در گوگل به جست و جوی آن نپردازند.
این مطالب ممنوعه در Google را به شــما 

معرفی می کنیم،
گوگل

گوگل )Google( یک شــرکت آمریکایی فعال در 
حوزه فناوری اطالعات شامل جست وجوی اینترنتی، 

رایانش ابری و تبلیغات، نرم افزار و سخت افزار است.
این شرکت توســط »لری پیج« و »سرگئی برین« 
تاسیس شد که هر دوی آن ها در دانشگاه استنفورد 
به عنوان دانشــجوی دکترا حضور داشــتند و با نام 
»مردان گوگل« شناخته می شــدند. گوگل در ابتدا 
به عنوان یک شرکت خصوصی در ۴ سپتامبر ۱۹۹۸ 
ثبت شد و فروش اولیه سهام آن در ۱۹ اوت ۲۰۰۴ 
انجام شد. لری پیج، ســرگئی برین و اریک اشمیت 
قبول کردند به مدت بیســت ســال، یعنی تا سال 
۲۰۲۴ در کنــار هم کار کنند. هدف گــوگل از آغاز 
»ســازماندهی کردن اطالعات دنیا و دسترس پذیر 
کردن آن ها برای عموم« بود، و شــعار غیررســمی 
شــرکت )که توســط مهندس گوگل امیــت پاتل 
ابداع شد و توســط پل بوچهیت از آن حمایت شد(، 

»شرورنباشید« بود.
گوگل برگرفته شده از واژه گوگول است که معنای 
»یک عدد یــک و صد صفر جلــوی آن« می دهد و  
نوعی شــعار و در واقع، مقصود موضوع است؛ بدین 
معنی که گوگل قصــد دارد ســرویس ها، اهداف و 
اطالع رســانی و اطالعات خود را تا آن مقدار، یعنی 
تا بی نهایت، در جهان گســترش دهد. گوگل به طور 
تخمینی دارای بیش از یک میلیون سرور در سراسر 
جهان اســت و روزانــه روی بیش از یــک میلیارد 
درخواست جست وجو می کند و حدود ۲۴ پتابایت 
داده تولید شــده توســط کاربران پــردازش انجام 
می دهد. نتیجه رشد سریع گوگل از بدو ثبت شدن 
شرکت، زنجیره ای از محصوالت، خرید و شراکت با 

شرکت های دیگر بود.
عباراتی که نباید در گوگل جست وجو کنید

جســتجو در گوگل، دروازه ورود بــه دنیای اینترنت 
است. کلمات و اصطالحاتی که جست وجو می کنید 
روی تجربه  شما اثر مستقیمی می گذارند.در بیشتر 

مواقع گــوگل برای جســت وجو 
کردن بهترین ابزار است. اما آیا 
می دانستید همین ابزار مفید 
در بعضی مواقع می تواند شما را 

گمراه سازد یا علیه تان عمل کند؟
نشانه های بیماری

بیاییــد از وضعیت ســالمتی 
شروع کنیم. وب سایت های زیادی 

وجود دارند که به بیماری ها و نشانه های آن ها اشاره 
می کنند و اغلب توســط افراد غیرحرفه ای مدیریت 
می شوند. قطعا نگاه کردن به نشانه های بیماری در 
اینترنت، نه تنها به شما کمکی نمی کند بلکه حالتان 
را بدتر می کند و شما را می ترساند. اگر حس می کنید 
که مشکلی دارید به سراغ پزشــک واقعی بروید و از 

گوگل به عنوان پزشک استفاده نکنید.
جست وجوی مجرمانه

این موضوع بسیار جدی است. شاید عبارات »چگونه 
بمب بســازیم« یا »چطور قرص آمفتامین درست 
کنیم« را فقط به خاطر کنجکاوی جست وجو کنید؛ 
اما این را به یاد داشــته باشید که نیرو های امنیتی و 
مبارزه با مواد مخدر، این جســت وجو ها را رهگیری 
کرده و آدرس IP شــما را در دیتابیس خود ذخیره 
می کنند. نمی خواهید به خاطر کنجکاوی به دردسر 

بیفتید؟
سرطان

این بخش از آن حوزه هایی اســت که هرچه کمتر 
درموردش بدانید بهتر اســت. ســرطان نشانه های 
مختلفــی دارد و اغلــب آن ها را می توان در ســایر 
بیماری های عادی هم مشــاهده کرد. نشــانه هایی 
مثل سرگیجه، ضعف، حالت تهوع و … از این نشانه ها 
هستند. پس احتمال زیادی دارد که این نشانه ها را با 

سرطان اشتباهی بگیرید و بترسید.
آلودگی ساس

شاید اســم ســاس را شــنیده یا حتی از وجودش 

آســیب دیده باشید. 
اما تا حاال فکــر کرده اید که 

آلودگی ناشی از ساس چگونه است؟ اگر 
می خواهید هم چنان بــه خوابیدن ادامــه بدهید، 
توصیه می کنیم که درمورد آن ها جست وجو نکنید.

بیماری های پوستی
بیماری های پوستی مختلفی وجود دارند که ظاهر 
چندان جالبی ندارنــد. تصاویر ایــن بیماری ها در 
وب سایت های گوناگون قابل مشــاهده است. بهتر 
است که به ســراغ این تصاویر نروید؛ زیرا بعضی از 

آن ها واقعا آزاردهنده هستند.
ریه  افراد سیگاری

ممکن است اهل سیگار کشیدن باشید و گاهی اوقات 
به این فکر کنید که سیگار کشیدن چطور به ریه  شما 
آسیب می رساند.در سطح وب، تصاویر مختلفی از ریه  
افراد سیگاری پیدا می شود که بسیار عجیب هستند. 
البته اگر می خواهید برای ترک سیگار مشوقی داشته 
باشید، می توانید به سراغ این تصاویر بروید. با این حال 

بهتر است این کار را نکنید.
اسم خودتان

در عصر دیجیتال، حریم خصوصی به  شدت تهدید 
می شــود. اگر نام خــود را جســت وجو کنید، این 
احتمال وجود دارد که با نتایج ناخوشــایندی مثل 
اطالعات قدیمی، محتوای بی ربط و تصاویر زننده ای 

از خودتان روبه رو شــوید. اگر با 
چنین نتایجی روبه رو شــوید، تمایل 
 به حذف آن ها پیدا خواهید کرد و این کار آســانی

 نیست.
تخلیه  جوش های سرسیاه

نتایج این جســت وجو کمی متفاوت است. چندان 
ترسناک نیســت و مشــکلی را هم برای شما ایجاد 
نمی کند، اما وقتتان را تلف می کند؛ چراکه از تماشای 
این صحنه ها خسته نمی شوید. خیلی عجیب است 
که تخلیه جوش سرسیاه این قدر لذت بخش است؛ 

بنابراین توصیه می کنیم از دیدن آن ها پرهیز کنید.
متولد شدن نوزاد

حتما صحنه هایی را در فیلم ها دیده اید که مثال یک 
زن با صدای بلند فریاد می زند و پزشک تالش می کند 
او را آرام کند. دیدن این صحنه ها حتی در فیلم هم 
موجب استرس می شــود. اگر خانم ها این صحنه را 
ببینند، ممکن است از به دنیا آوردن کودک پشیمان 

شوند. پس این صحنه ها را تماشا نکنید.
پس چه چیزی را جست وجو کنیم؟

شما می توانید به جای جست وجوی موارد ناخوشایند 
در گوگل، از آن لذت ببرید و جست وجوی خود را با 
کلماتی مثل چرا، چگونه و… شروع کنید. با این کار 
گوگل محبوب ترین جست وجو ها را نشان می دهد که 

از دیدن نتایج آن تعجب خواهید کرد.

مطالب ممنوعه ای که نباید در »گوگل« جست وجو کرد! 
با خبر باش

 پد بی سیم جدید سامسونگ
 همزمان دو موبایل را شارژ می کند

اخیرا افشــاگر معروف دنیای تکنولوژی Roland Quandt تصویر منتســب به 
جعبه شارژر بی سیم دوگانه گلکسی نوت ۹ را در صفحه توییتر خود منتشر کرده که 
همزمان قابلیت شارژ گلکسی واچ را هم دارد. شارژر بی سیم دوگانه سامسونگ که 
Wireless Charger Duo نام دارد، شاید به زیبایی »ایرپاور« نباشد؛ اما توانایی 
شارژ سریع و بی ســیم دو موبایل را دارد که یکی از آنها در حالت افقی و دیگری در 

حالت عمودی قرار خواهند گرفت.هنوز قیمت شــارژر بی ســیم 
Mo�  دوگانه سامسونگ به صورت رسمی مشخص نشده اما

bile Fun بهــای آن را ۵۳.۴۹ دالر ذکر کرده که قرار 
است در رنگ های سفید و مشکی به 

بازار راه پیدا کند. با این حال از 
آنجا که پد شارژ بی سیم فعلی 
سامســونگ ۶۰ دالر قیمــت 
دارد، احتمــال عرضه نســل 

جدید با این قیمت بعید به 
نظر می رسد.

جوان ترین فضانورد جهان!
در حالی که دنیا هنوز از پرواز »گاگارین« در شگفت بود، رسانه های شوروی، خبر پرتاب 
دومین فضانورد این کشور را اعالم کردند؛ اما تنها خبر این پرواز جهانیان را بهت زده نکرد 
بلکه سن فضانورد هم باعث تعجب شد. »گرمان تیتف« سرنشین سفینه »وستک-۲« تنها 
۲5 سال سن داشت. سفینه »وستک-۲ « در ساعت ۰۶:۰۰ روز ۶ اوت ۱۹۶۱ از پایگاهی 
به فضا پرتاب شد که در آن زمان رسانه های گروهی شوروی اطالع روشنی از آن را اعالم 
نکردند. گزارش خبرگزاری رسمی شوروی)تاس( درباره پرتاب در ساعت ۰7:۴۰ و فقط در 
زمانی پخش شد که کامال مطمئن شدند که سفینه در مدار و فضانورد در حالت خواب است. 
در این اعالمیه هدف پرواز، مطالعه اثرات بی وزنی در پروازهای طوالنی روی بدن انسان 
و عکس العمل بدن در این پرواز بازگشت به زمین، همچنین بررسی کار انسان در شرایط 
بی وزنی و بررسی سفینه فضایی توسط کیهان نورد ذکر شده بود. گرچه در اطالعیه های 
خبرگزاری شوروی آمده بود که تیتف نخستین کسی است که در فضا غذا خورد؛ اما  بعدها 
مشخص شد که تیتف در مدار به بیماری تهوع و فضا زدگی مبتال شد و بروز این حالت اجازه 
نمی داد او به راحتی غذا بخورد. تاس اعالم کرد غذای او شامل خوراک فشرده سوپ- پوره 
با نان، پاته گوشت و جگر و آب میوه بود .البته این غذا به شکل خمیری و در چیزی شبیه به 
خمیر دندان قرار داشت. تیتف اولین کسی بود که در پرواز خوابید. پس از حدود ۸ ساعت 
استراحت در ساعت ۲3:37 از خواب بیدار شد و به بررسی وضعیت سفینه پرداخت حدود 

سه ساعت بعد نیز صبحانه خود را خورده و به انجام برنامه پیش بینی شده پرداخت.

دستگاه هوشمند تهویه هوای شخصی به بازار آمد!
دستگاه تهویه هوشمند، ابزاری است که هوای منزل را از انواع آالینده ها تصفیه کرده 

و برای مبتالیان به آلرژی مفید است.
همه افراد آنقدر خوش شــانس نیســتند که در محیط خانه یا محل کار از تهویه 
مطبوع هوا بر خوردار باشــند. اما دســتگاه تهویه هوای شــخصی هوشمند با نام 
evaSMART Smart Personal Air Conditioner، ابزاری است که هوای 
مطلوبی را برای شــما ایجاد می کند. این دستگاه رومیزی عالوه بر تهویه، محیط را 
مرطوب، هوا را تصفیه و افراد را از رویارویی در برابر مواد حساسیت زا یاری می کند. 

همچنین در مقایسه با پنکه 
که تنها هــوای گرم را روی 
صورت شما منتقل می کند، 
evaSMART می توانــد 
دمای محل را تا ۱5.۲ درجه 
ســانتی گراد )5۹.3 درجه 
فارنهایت( کاهش دهد. این 
دستگاه، فضایی به مساحت 
چهار متــر را خنک کرده و 

قابل حمل نیز است.

  عکس روز

کم کاربردترین »ایموجی« شناسایی شد
بیش از ۲۸۰۰ ایموجی وجود دارد که برخی مانند شکلکی که از شدت خنده، به گریه افتاده است، 
بسیار محبوب هستند. به تازگی اعالم شد کم کاربردترین ایموجی شکلک یک تراموای هوایی است.

خبر

برقراری تماس تصویری ۴ نفره 
در »واتس آپ« 

»واتس آپ« مشغول ارائه ویژگی جدیدی است که قابلیت های 
آن را با پیام رسان های دیگر یکســان می کند. این اپلیکیشن 
اکنون مشــغول اضافه کردن تمــاس ویدئویــی گروهی به 
نسخه های iOS و اندروید خود است. البته واتس آپ از ۲۰۱۶ 
میالدی  قابلیت تماس ویدئویی را پشتیبانی می کند اما تاکنون 
این نوع تماس فقط بین دو کاربر ممکن بوده است. اکنون این 
پیام رسان از تماس ویدئویی بین چهار کاربر پشتیبانی می کند. 
پس از ارائه این ویژگی، فرد می تواند هنگام تماس ویدئویی با 
ضربه روی گزینه »اضافه کردن شرکت کننده« در گوشه باالی 
سمت راست نمایشگر این قابلیت را به طور گروهی ایجاد کند.

شبکه اجتماعی »مهارت« 
رونمایی شد

شبکه اجتماعی بومی مهارت توسط سازمان فنی و حرفه ای 
در نمایشگاه»الکامپ« رونمایی شد.

این شــبکه اجتماعی با هدف اشــتراک گذاری مهارت های 
آموزشــی و رزومه ســازی حرفه ای برای کســب و کارها به 
بهره برداری رســید.»آرش بهرامی« مدیرکل دفتر توســعه 
برنامه ریزی آموزشی سازمان فنی و حرفه ای در مورد جزئیات 
شبکه اجتماعی »مهارت« گفت: شبکه اجتماعی ایران اسکیل 
)iranskill.com( امکان اشتراک گذاری نظرات و تجربیات 
کاربران در حوزه مهارت، چت و گفت وگو، ایجاد کانال و گروه 
و بارگذاری انواع مدیا را برای کاربران فراهم کرده اســت. وی 
تاکید کرد: کاربران این شــبکه اجتماعی مــی توانند از انواع 
فیلم های آموزشی به صورت VOD به طور رایگان و استفاده 
از مجموعه فیلم ۳۶۰ درجه با دوربین VR و نیز امکان بازی 
مهارتی استفاده کنند. بهرام تصریح کرد: این سامانه اجتماعی 
می تواند یک رزومه ســازی حرفه ای برای کاربران و کسب و 
کارها باشد و کاربران می توانند از طریق این شبکه مدارک خود 

را بارگذاری کرده  و کسب و کار راه اندازی کنند.

رقابت تبدیل شدن به نخستین 
شرکت هزار میلیارد دالری دنیا

در آستانه انتشار گزارش درآمد سه ماهه شرکت ها رقابت اپل 
و آمازون برای تبدیل شــدن به نخستین شرکت هزار میلیارد 
دالری دنیا، ادامه دارد. اپل و آمازون رقابت شدیدی دارند تا به 
نخستین شرکت هزار میلیارد دالری دنیا تبدیل شوند.آلفابت 
و مایکروسافت نیز در فاصله کمی با این دو قرار دارند تا بتوانند 
به ارزش هزار میلیارد دالری برســند. در حــال حاضر ارزش 
اپل ۹3۹ میلیارد دالر است و همچنان ارزشمندترین شرکت 
خصوصی در بازار جهانی است. اما ارزش شرکت خرده فروشی 
آنالین آمازون روز جمعه به ۹۱7 میلیارد دالر رسید؛ ولی پس 

از آن کاهش یافته و به ۸۸۲ میلیارد دالر رسید.

مرگ دردناک »ادوبی فلش« کاربران را شوکه کرد!
»ادوبی فلش« به زودی مرگی دردناک را تجربه خواهد کرد. اتفاقی که نهایتا تا ســال 

۲۰۲۰ رخ خواهد داد؛ در حال حاضر نیز این اتفاق چندان دور از ذهن نیست.
هم اکنون در  بســیاری از نقاط جهان شــرکت ها و وزارت خانه های دولتی دیگر حق 
اســتفاده از نرم افزار فلش را ندارند اما کماکان از ادوبی اســتفاده  می کنند. نرم افزار 
فلش پلیر، ضعف های امنیتی زیادی دارد و البته گاهی نیز به خوبی روی گوشــی های 
هوشمند اجرا نمی شود. ادوبی ) Adobe Systems( یک شرکت آمریکایی سازنده 
نرم افزارهای کامپیوتری است. عمده فعالیت این شرکت در تولید نرم افزارهای طراحی 
و گرافیک است. ساختمان مرکزی این شرکت در شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا 

قرار دارد. ادوبی بیشتر به خاطر نرم افزار ویرایش تصویر فتوشاپ 
 و نرم افزار ســند قابل حمل پی دی اف و ادوبی کریتیو ســوئیت

 مشهور است.
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فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر:
 سارق اینترنتی 

در خمینی شهر دستگیر شد
فردی که به صورت اینترنتی از  خمینیشهر
حساب یکی از شــهروندان ســرقت کرده بود، در 
عملیات ماموران پلیس فتای شهرســتان خمینی 
شهر دســتگیر شــد .فرمانده انتظامی شهرستان 
خمینی شهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان 
مبنی بر اینکه مبلغ 26 میلیون ریال به صورت غیر 
مجاز از حساب بانکی وی سرقت شده است، بررسی 
موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای این 
فرماندهی قرار گرفت .ســرهنگ »جعفری نژاد« 
افزود: سرانجام با انجام اقدامات علمی و پلیسی انجام 
شده، عامل اصلی برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
فرد شاکی شناســایی و طی عملیاتی با هماهنگی 
مقام قضائی دستگیر شد. وی بیان داشت: متهم با 
کمین در مقابــل عابر بانــک، فرد کهنســالی را 
شناسایی و به قصد کمک، کارت عابربانک او را در 
اختیار گرفته و پس از به دســت آوردن رمز دوم و 
شماره کارت عابر بانک در فرصتی مناسب به صورت 
اینترنتی اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب وی 

کرده بود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان:
سه شکارچی در منطقه تحت  
 حفاظت کاشان دستگیر شدند

رییس اداره حفاظت محیط زیست  کاشان
کاشان، از دســتگیری سه شــکارچی متخلف در 
منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک از توابع این 
شهرستان خبر داد. »حسین خادمی« به خبرنگاران 
گفت: شکارچیان متخلف در جریان بازرسی یگان 
حفاظت از منطقه قمصر و برزک دســتگیر و برای 
رسیدگی تحویل مقام قضائی شدند.وی افزود: دو 
قبضه اســلحه به همراه برخی ادوات شکار از این 
متخلفان کشف شــد. رییس اداره حفاظت محیط 
زیست کاشان بیان کرد: بر اساس ماده 607 قانون 
مجازات اسالمی و بند الف مواد 10 و 11 قانون شکار 
و صید، برای شکارچیان متخلف و غیرمجاز جزای 

نقدی و حبس در نظر گرفته شده است.

کشف و مرمت پیه سوز 
۷۰۰ساله در قنات مزدآباد

پیه ســوز هایی بــا قدمــت  مزدآباد
700سال در قنات مزدآباد میمه کشف و مرمت 
شد. رییس اداره  میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرســتان شاهین شهر و میمه 
گفت: اوایل تیر امســال، افــراد محلی هنگام 
عملیات الیروبی قنات جهانــی مزدآباد، پنچ 
پیه سوز قدیمی را در دیواره  قنات کشف کردند 

و تحویل مسئوالن میراث فرهنگی دادند.
»جواد چهرراضی« گفت: به دلیل اینکه چراغ ها 
در زیِر زمین و در محیط مرطوب قرار داشــته 
است، دچار شکستگی شده بود که برای ترمیم 
و تشخیص قدمت به آزمایشگاه سازمان میراث 

فرهنگی تحویل شد. 
وی افزود: پس از تعیین قدمــت این چراغ ها 
که بین ۴00تا700 ســال تخمین زده  شــد و 
پایان عملیات مرمت این اشــیا، این پنج چراغ 
 در موزه  مردم شناســی میمــه در دید عموم

 قرار گرفت.

2۰ میلیارد ریال صرف بهسازی 
جاده های دلیجان شد

رییس راهداری و حمل و نقل  دلیجان
جاده ای دلیجان گفت: بیســت میلیارد ریال 
اعتبار امســال برای بهســازی جاده های این 

شهرستان هزینه شد. 
»علی امیری« در گفــت و گو با ایرنا افزود: این 
میزان اعتبار صرف اصالح شــیب شــیروانی 
در جاده دلیجان به ســلفچگان و در محدوده 
روستای دودهک و شانه ســازی راه دودهک 
 بــه طــول 2۴ کیلومتــر، خط کشــی همه

 راه های فرعی، روکش آسفالت سه کیلومتر از 
مسیر گردنه نراق، خط کشی جاده نراق و لکه 
گیری و روکش آسفالت راه دلیجان به اصفهان 

شده است . 
وی اظهارداشــت: عملیــات لکــه گیــری و 
روکش آســفالت جاده دلیجان بــه اصفهان 
بــا اعتبــار 18 میلیارد ریــال از مــرداد ماه 
جاری کلید خورده اســت. رییــس راهداری 
و حمــل و نقل جاده ای دلیجــان گفت: طرح 
روشــنایی در پنــج کیلومتــر از راه ارتباطی 
 دلیجان بــه محالت نیز بــا این اعتبــار اجرا 

شده است.

مدیرهماهنگــی ترویــج جهــاد  گلپایگان
کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: از ســوی جهاد 
کشاورزی استان پنج شهرســتان فریدن، گلپایگان، 
فریدونشهر، بویین و میاندشت و سمیرم برای کاشت 
»پیاز« ارگانیک انتخاب شــده اند که در این راستا، 
گلپایگان نخستین شهرستان در زمینه برداشت این 

محصول است.
»جمشید اســکندری« در حاشــیه بازدید از مزرعه 
کاشــت پیاز ارگانیک اظهار کرد: عملیات کشــت 
مناســب کشــاورزی یا »جی آی پی« محصول پیاز 
تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان در شرکت 
سهامی زراعی گلپایگان انجام شده است. وی افزود: 
این محصول در قالب ســایت الگوی جامع تولیدی و 
ترویجی و با هدف محصولی دور از هرگونه ســموم و 

کودهای دارای نیترات کشت می شود.
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان اصفهان 
با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک در دستور کار 
جهاد کشاورزی استان است، گفت: براساس آزمایشات 
انجام شده، از لحاظ باقی مانده نیترات در محصول پیاز 
هیچ نوع ســمومی در این محصول دیده نشده است. 
وی با بیان اینکه محصوالت کشاورزی ارگانیک جزو 
محصوالتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم 
طبیعی هماهنگ هســتند، افزود: عملیات مناسب 
کشاورزی یا »جی ای پی« در کشت پیاز، سبزیجات 
و صیفی جات انجام می شود. اسکندری خاطرنشان 
کرد: سیاست جهاد کشاورزی به صفر رساندن سموم 
در محصوالت کشاورزی است؛ بر همین اساس کشت 
محصوالت ارگانیک در دستور کار جهاد کشاورزی قرار 
دارد. مدیرهماهنگی ترویج جهاد کشــاورزی استان 
اصفهان، با بیان اینکه این طــرح در قالب یک طرح 
نظام مند نوین برای سومین سال با دستور وزیر جهاد 

کشاورزی در کل استان اصفهان اجرا می شود، ادامه 
داد: گلپایگان در میان شهرستان های استان، پیشرو 

در اجرای این طرح موفق عمل کرده است.
وی با بیان اینکه کارشناســان به عنــوان مروج در 
عرصه های مختلــف کشــاورزی، توصیه های الزم 
را به بهره بــرداران می کنند، گفت: در شهرســتان 
گلپایگان عملیات مناســب کشــاورزی در کشــت 
محصول ســیب زمینی اجرا شده اســت که تا چند 
ماه آینــده برداشــت آن آغاز می شود.اســکندری 

خاطرنشــان کرد: از سوی جهاد کشــاورزی استان، 
پنج شهرستان فریدن، گلپایگان، فریدونشهر، بوئین 
و میاندشت و ســمیرم برای کاشــت پیاز ارگانیک 
انتخاب شــده اند که در ایــن راســتا »گلپایگان« 
نخستین شهرستان در زمینه برداشت پیاز ارگانیک 
اســت. مدیرهماهنگــی ترویج  جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: پــس از نمونه برداری 
محصــول پیاز، شهرســتانی که کیفیــت محصول 
 باالترین داشــته باشــد به عنوان الگوی برتر معرفی 

می شود.در ادامه »مجتبی طاالری« مسئول زراعت 
شرکت سهامی زراعی گلپایگان اظهار کرد: در راستای 
تولید محصوالت سالم، سال گذشته شرکت سهامی 
زراعی گلپایگان به عنوان ســایت تولید پیاز ســالم 
انتخاب شد .وی افزود: بهمن ماه سال 96 که کاشت 
نشای پیاز در سطح پنج هکتار در سایت الگوی کشت 
اجرا شد، با نمونه برداری در غده پیاز، فلزات سنگین 
در داخل آن موجود نبود و در نتیجه محصولی سالم 

برداشت کردیم.

اخبار

راه اندازی نخستین »میز خدمت حضوری« 
در نطنز

پیشنهادسردبیر:

بامسئوالن

ابالغ وقت رسیدگی
5/199 شماره ابالغنامه: 9710100354203251 شماره پرونده: 9709980359500007 
شماره بایگانی شعبه: 970464 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
امیر کرمی فرزند قاسم، خواهان آقای آرش بهارش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر 
کرمی فرزند قاسم به خواســته قدرت نمایی با چاقو مطرح که به این شعبه) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر- مجتمع قضائی و امور 
تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980359500007 شعبه 116 
دادگاه کیفری دو مجتمع اموری تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/19 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 
گردد. م الف: 204185 شعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع اموری تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 116 جزایی سابق( )187 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/200 شماره ابالغنامه: 9710106794401674 شماره پرونده: 9709986794400490 
شماره بایگانی شــعبه: 970490  خواهان آقای عبدالحمید کالنی دادخواستی به طرفیت 
خوانده آقایان عباس لقایی فرزند اصغر و امیر سلیمانی به خواسته مطالبه مطرح که به این 
شعبه )اصفهان چهار راه شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل 
اختالف( ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986794400490 شعبه 14 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان )مجتمع شهدای مدافع حرم( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/21 
ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 210074 شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) مجتمع شهدای مدافع حرم( )160 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

5/217 آقای سید محمد تقوی دهاقانی دارای شناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست به 
کالسه 97/399  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید اسماعیل تقوی دهاقانی به شناسنامه 22 در تاریخ 1397/4/4 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ماه بانو آقا حسینی دهاقانی 
فرزند محمد علی، ش.ش 109 متولد 1323 صادره از دهاقان )همســر متوفی( 2- ســید 
محمد تقوی فرزند سید اسماعیل، ش.ش 133 متولد 1347 صادره از دهاقان )پسر متوفی( 
3- سید علی اکبر تقوی دهاقانی فرزند سید اسماعیل، ش.ش 291 متولد 1349 صادره از 
دهاقان )پسر متوفی( 4- فاطمه سادات تقوی دهاقانی فرزند سید اسماعیل، ش. 176 متولد 
1341 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 5- زینب سادات تقوی دهاقانی فرزند سید اسماعیل، 
ش.ش 1340 متولد 1344 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 6- فرشته تقوی دهاقانی فرزند 
سید اسماعیل، ش.ش 49 متولد 1357 صادره ازدهاقان )دختر متوفی( 7- زهرا سادات تقوی 
دهاقانی فرزند سید اســماعیل، ش.ش 176 متولد 1363 صادره از دهاقان )دختر متوفی( 
متوفی به جز نامبردگان فوق فاقد ورثه دیگری می باشد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 215617 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 

دهاقان )237 کلمه،2 کادر(  
ابالغیه

5/216 شــماره: 1/444 -1397/5/6 آقای امید چراغی فرزند حمید نظر به اینکه همسر 
شــما ســرکار خانم آذر قبادی نظر با مراجعه به این دفترخانه قصد اجرای دادنامه طالق 
به شماره 9609973648001775 مورخه 1396/12/9 کالســه پرونده 950709 که در 

تاریخ 1397/2/30 به شما ابالغ و قطعی گردیده است را  دارد فلذا بدین وسیله به شما ابالغ 
می گردد ظرف یک هفته ازتاریخ نشــر آگهی جهت اجرا و انجام طالق با دردست داشتن 
شناسنامه وکارت ملی به این دفترخانه و مراجعه فرمایید. )آدرس: شهرضا سروستان روبروی 
دادگســتری دفتر طالق 134(. م الف: 215744 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان) ابراهیم ضیایی سر دفتر ازدواج شماره 3 مبارکه و طالق 134( )106 کلمه،1 کادر(  

مزایده
5/98 شعبه سوم اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
331/94 ش ج/3 له آقای محمد ابراهیمی علیه علی طبائیــان به آدرس اصفهان خیابان 
شریف کوچه گل نار کوچه شهید کبیری بعد از عقب نشــینی سمت چپ پالک 36 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 152/563/27 ریال اموال توقیفی به شرح 1 دو تخته 
فرش ماشینی با ابعاد 4*3 =12 متری بسته بندی با مارک دریا گلی – طرح 70 شانه تراکم 
1200 شاه پسند- زمینه کرم- شرکت صنایع دو گل مشهد -100 درصد اکرولیک به ارزش 
هر تخته فرش 9/500/000 ریال جمعا 19/000/000 ریال 2- یک تخته فرش ماشینی 
به ابعاد 3/5/*2/5- 9 متری با مارک نگین / میالد 500 شانه تراکم 750 – زمینه گردوئی 
ترنج دار به ارزش 6/500/000 ریال 3- دو تخته فرش ماشــینی به ابعاد هر کدام 3*2=6 
متری نو مارک مدائن 500 شــانه- تراکم 1000 زمینه گردوئی – حاشیه بژسیر- ترنج دار 
به ارزش هر تخته 3/500/000 ریال جمعا به مبلغ 7/000/000 ریال 4- یک تخته فرش 
ماشــینی به ابعاد 3*2 – 6 متری نو- مارک جهان آرا- 5 شانه تراکم1400- رنگ زمینه 
گردوئی- بســته بندی به ارزش 5/000/000 ریال 5- یک تخته فرش ماشــینی به ابعاد 
3*2- 6 متری نگین مشهد- 500 شــانه تراکم 1000 بسته بندی به ارزش 4/500/000 
ریال 6- یک تخته گلیم فرش ماشینی به ابعاد 3*2 – 6 متری با مارک پرند – نو به ارزش 
3/000/000 ریال 7- دو تخته فرش ماشــینی به ابعاد 1/5/*1 با مارک اکباتان به ارزش 
جفت جمعا 90/000 ریال  جمع کل 7 مورد فوق الذکر به مبلغ 42/390/000 ریال )چهل 
و دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال می باشــد( که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است در نظر دارد جلســه مزایده ای در مورخ 97/5/28 در ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان )مجتمع قضایی شهید محسن حججی( برگزار می گردد طالبین شرکت 
در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره 
حســاب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احــکام از اموال بازدید 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 210087 شعبه 

سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان )375 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

5/218 شماره دادنامه: 9709970354400591 شماره پرونده ها: 9609980365300465 
و 9609980365300464 شماره بایگانی شــعبه: 970159 و 970158  شکات: 1- آقای 
منصور آریانفر فرزند حسینعلی به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان خ مشتاق دوم روبروی 
پل شهرستان مجموعه مسکونی فراز فرعی سوم پ 11، 2- آقای محمدرضا اقتداری فرزند 
حسین به نشانی استان اصفهان شهر اصفهان سه راه ســیمین انتهای خ جانبازان مجتمع 
بامداد 4 طبقه 10 واحد 2، متهم: آقای منوچهر اقلیمی مهین فرزند نوری، اتهام: مشارکت در 
کالهبرداری، گردشکار: به تاریخ 97/4/10 پرونده کالسه 970159 ک 118 تحت نظر است 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 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: در خصوص 
اتهام آقای منوچهر اقلیمی فرزند نوری متواری مجهول المکان دایر بر مباشرت در دو فقره 
کالهبرداری به مبلغ 29/993/090 ریال موضوع شکایت آقای منصور   آریانفر فرزند حسن 
علی و مبلغ 29/990/361 ریال موضوع شکایت آقای محمدرضا اقتداری فرزند حسین بدین 
شرح که متهم مذکور از طریق تماس تلفنی با شکات اعالم نموده که از رادیو پیام تماس می 
گیرد و شما برنده خوش حسابی کمک هزینه سفر زیارتی شده اید و شکات را پای دستگاه 
خودپرداز کشــانده و مبلغ مذکور را با فریب آنها کالهبرداری نموده علی ای حال دادگاه با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایت بی شائبه شکات خصوصی مالحظه پرینت حساب بانکی شاکی که بیانگر 
پرداخت مبلغ موضوع کالهبرداری به متهم داشته پاسخ استعالم های انجام شده از شرکت 

ایرانســل و بانک مربوطه و عدم حضور متهم در این محکمه و عدم دفاع از بزه انتسابی از 
سوی نامبرده علی رغم ابالغ به نامبرده نتایج حاصل از تحقیقات توسط ضابطین دادگستری 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم تحت اتهام انتسابی  محرز و مسلم 
بوده مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و کالهبرداری حکم به 
محکومیت نامبرده به تحمل دو فقره حبس هفت سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ مذکور 
در حکم در حق شاکیان ) به عنوان رد اصل مال به صاحبش( و پرداخت همین مبلغ در حق 
صندوق دولت به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صــادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابــالغ قابل واخواهی در این محکمه و پس از 
انقضا آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اســتان اصفهان می 
باشد.  م الف: 208572 شــعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی 

شهرستان اصفهان) 118 جزایی سابق( )420 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/201 شماره ابالغنامه: 9710100376703982 شماره پرونده: 9609980359900209 
شماره بایگانی شعبه: 961716  آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای محمد قاسمی و آقای 
حسین مصطفوی فرزند کریم با وکالت آقای داود انصاری شکایتی به طرفیت متهم آقای 
محمد قاسمی به اتهام کالهبرداری مطرح که به این شعبه ) اصفهان خیابان چهارباغ باال 
چهار راه نظر مجتمع دادگاه های تجدیدنظر اســتان اصفهان( ارجاع و به شــماره پرونده 
کالسه 9609980359900209 شــعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/06/25 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
344 قانون آئین دادرســی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 209958 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان )150 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای

5/219 شماره دادنامه: 9709970350400383 شماره پرونده 9609980350401126 
شماره بایگانی شعبه: 961305  خواهان: شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانیان به شماره 
ثبت 9345 به مدیریت عاملی آقای حبیب اله بهرامی با وکالت خانم مریم بقالیان زاده فرزند 
عبدالحسین و آقای مهدی خیری فرزند علی همگی به نشانی اصفهان چهارباغ باال هتل 
پل مجتمع کوثر فاز 1 طبقه 4  واحد 602، خوانده: آقای مسعود اقبالی بابادی فرزند چراغعلی 
به نشــانی اصفهان میدان قدس خ مدرس خ پوریای ولی کوچه بهزاد پ 18 شــماره ملی 
1281855081  خواسته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3-  مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی شرکت توسعه 
ساختمان و بتون همدانیان با وکالت خانم مریم بقالیان زاده و آقای مهدی خیری به طرفیت 
آقای مسعود اقبالی بابادی به خواسته مطالبه وجه 7 فقره چک به شماره های 158/533681 
مورخ 95/12/15 و 158/533682 مــورخ 96/3/21  و 158/533683 مورخ 96/4/21 و 
158/533687 مورخ 96/1/25 و 158/533688 مــورخ 96/4/1 و 476/094096 مورخ 
96/3/2  و 476/094098 مورخ 96/1/20 بانک صادرات و با احتساب خسارت دادرسی و 
تاخیر در تادیه نظر به مالحظه رونوشــت مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ در زمان رســیدگی مورخه 97/3/9 حضور به هم نرســانده و اصواًل دفاعی 
در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اســت فلذا با احراز بقا دیــن دعوی خواهان وارد 
تشخیص مستندا به مواد 310 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 975/400/000 ریال و با احتساب هزینه 
دادرسی ،حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای شاخص بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در 
مرحله اجرایی محاســبه و وصول خواهد شــد در حق خواهان محکوم می نماید این رای 
 غیابی بوده و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.  

م الف: 208582 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )355 کلمه، 4 کادر( 

آگهی تغییرات شرکت ریف ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
12385 و شناسه ملی 10720135832

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1397/03/27 آقای مجید 
تباشــیری اصفهانی به شــماره ملی 1286602904 و آقای حمید تباشیری اصفهانی 
به شــماره ملی 1287926770 و آقای آرش منتظری ســفید دشــتی به شماره ملی 
1815636130 به عنوان اعضای هیات مدیره تا تاریخ 1398/06/12 انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )214208(

آگهی تغییرات شرکت رشد طیور زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 18 و شناسه ملی 10260056163 

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1397/03/17 احمد 
اختری زواره با شــماره ملی 1189396173 به سمت رئیس هیئت 
مدیره - ناهید عامری شهرابی با شماره ملی 189138050 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره - محمد رضا اختری زواره با شــماره ملی 
1189583348 به سمت مدیر عامل - علی رضا اختری زواره با شماره 
ملی 1189554208 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ســفته برات قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضای 
 مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
می باشد . اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )208210(

آگهی تغییرات شرکت رشد طیور زواره سهامی خاص 
به شماره ثبت 18 و شناسه ملی 10260056163 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/17 
علیرضا اختری زواره با شــماره ملی 1189554208 - احمد اختری 
زواره با شــماره ملــی 1189396173 - ناهید عامری شــهرابی با 
شــماره ملی 1189138050 - محمد رضا اختری زواره با شــماره 
ملی 1189583348 برای مدت2ســال به عنــوان اعضای اصلی 
هیات مدیره انتخاب گردیدند . علی عظیمیان زواره به شــماره ملی 
1189478714و مصطفی عســکری به شماره ملی1189367841 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب شدند . روزنامه زاینده رود برای چاپ آگهیهای شرکت 
انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )208264(

فرماندار نطنز در حاشــیه نخستین »میز خدمت  نطنز
حضوری« گفت: نخســتین میز خدمت با حضور مدیران ادارات 
خدمات رسان و اجرایی شهرستان به منظور ارائه خدمات بهینه، 
 به موقع و آســان به ارباب رجوع در محل فرمانــداری راه اندازی

 شد. 
»یوســف حســنی« افزود: ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد 
دستگاه های اجرایی در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، 

از اهداف راه اندازی میز خدمت اســت. فرماندار نطنز ادامه داد: 
کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و جلوگیری از سرگردانی 
ارباب رجوع در دســتگاه های اجرایی، از دیگر اهداف راه اندازی 

میزخدمت است. 
وی از ایجاد میز خدمت در تمام دســتگاه های اجرایی شهرستان 
در آینده ای نزدیک خبر داد و گفــت: در میز خدمت حضوری به 
منظور جلب رضایت شهروندان، مشکالت شــهروندان سریع تر 

مورد بررســی قرار خواهد گرفت. حســنی گفــت: میز خدمت، 
هر دو هفته یک بار در شهرســتان نطنز تشــکیل خواهد شد و 
نشســت بعدی آن،  15 مرداد ماه ســال جاری خواهد بود.و ی 
تصریح کرد: در نظر داریم که میز خدمت های بعدی را در ســایر 
شهرهای شهرستان و سپس در دهستان ها و دیگر نقاط شهرستان 
 نطنز برگــزار کنیم تا همه شــهروندان از امکانات آن اســتفاده 

کنند.

فرماندار »نطنز« خبر داد:
راه اندازی نخستین »میز خدمت حضوری« در نطنز

گلپایگان؛ پیشرو در کشت محصول پیاز ارگانیک
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:
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 اجازه یکه تازی 
به فرصت طلبان نمی دهیم

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
وجود خأل قانونی برای 
حمایت از محیط بانان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: طبق قانون باید به روستاهای 
باالی 20 خانــوار امکانات رفاهــی تعلق بگیرد 
و روســتای »دهدلــی« نیز جزو روســتاهایی 
اســت که باید از حداقل امکانات اولیه برخوردار 
باشند.»علی  محمدی مقدم« در نشست خبری 
به مناسبت گرامیداشت »روز ملی جنگل بان«، با 
بیان اینکه 15 شهید و 500 جانباز جنگل بان در 
سطح کشور وجود دارد، عنوان کرد: جنگل بانی 
یکی از مشاغل ســخت است و شاهد هستیم که 
جنگل بانان برای حفظ و حراســت از عرصه های 
منابع طبیعی سختی کار در مناطق صعب العبور را 
به جان می خرند؛ اما متاسفانه یک خأل قانونی در 
کشور برای حمایت از جنگل بانان و محیط  بانان 
وجود دارد که امیدواریم ایــن قانون در مجلس 

شورای اسالمی به تصویب برسد.
محمدی مقدم در ادامه با اشــاره به خشکیدگی 
توده ای 6 هزار هکتار از جنگل های بلوط زاگرس، 
خاطرنشان کرد: این خشکیدگی از اواخر دهه 80 
به صورت پایه ای آغاز شد که تغیر اقلیم، کاهش 
بارندگی و گرمای هوا از عوامل تشدید این مسئله 
به شمار می آید که در ابتدا بایستی عوامل دخیل 
در این خشــکیدگی درختان بررسی و اقدامات 

الزم بر اساس آن صورت بگیرد.
محمدی مقدم با اشــاره به تعیین تکلیف اراضی 
اطراف تونل ســوم کوهرنگ، گفت: این پروژه از 
سال 1377 آغاز شــده بود که مقرر بود هم زمان 
با اجــرای این پــروژه عملیات آبخــوان داری و 
آبخیزداری در باال دست حوزه صورت بگیرد، اما 
متاسفانه این امر اتفاق نیفتاد که با پیگیری های 
صورت گرفته انتقال ســند این اراضی متوقف و 
طرف قرارداد محکوم بــه پرداخت یک میلیارد 

ریال خسارت شد.

در آیین تودیع و معارفه مدیرکل دیوان 
محاسبات چهارمحال و بختیاری:

 اجازه یکه تازی 
به فرصت طلبان نمی دهیم

آیین تودیــع و معارفه مدیرکل دیوان محاســبات 
چهارمحال و بختیاری،  در شهرکرد برگزار شد.

در این آیین، رییس کل دیوان محاسبات در حکمی 
»عطــاء ا... نوروزنژاد« را به ســمت مدیرکل دیوان 
محاســبات چهارمحال و بختیــاری منصوب و از 
خدمات »مهدی غفاری« مدیرکل سابق قدردانی 
شــد. »صادق منتی  نژاد« در این آیین با اشــاره به 
شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: در شرایط فعلی 
ایجاب می کند که دیوان محاسبات از حساب رسی 
صفر به مسیر حساب رســی عملکرد، تغییر جهت 
دهد. وی با بیان اینکه حفظ منافع مردم در رویکرد 
جدید دیوان محاسبات در دســتور کار قرار دارد، 
خاطرنشــان کرد: اجازه یکه تازی فرصت طلبان را 
در شرایط اقتصادی پیش رو نمی دهیم و همچنین 
اجازه نمی دهیم زمینه رانت خــواری، ویژه خواری 
 و سوءاســتفاده از شــرایط به بهانه تحریم شــکل

 بگیرد.

برگزاری مرحله استانی چهل و 
 یکمین دوره مسابقات

 قرآن کریم در شهرکرد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری 
از برگزاری مرحله اســتانی چهــل و یکمین دوره 
مسابقات قرآن کریم هم زمان با دوازدهم مردادماه 
در شهرکرد خبر داد.حجت االسالم »حسن امیری« 
گفت: مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات 
قرآن در رشــته های حفــظ پنج جــزء، ده جزء، 
بیست جزء، حفظ کل قرآن کریم، تحقیق، ترتیل، 
دعاخوانی و اذان برگزار می شــود. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه چهارمحال وبختیاری به زمان برگزاری 
این دوره از مســابقات اشــاره و عنوان کرد: مرحله 
اســتانی چهل و یکمین دوره از مســابقات قرآن 
 کریم همزمان با 12 مرداد امســال در شهرکرد

 برگزار می شود.

اخطار اجرایی
5/188 شماره: 1223/96 به موجب رای شماره 1934 تاریخ 96/12/14 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- حامد پارسایی 
به نشانی شریعتی شمالی ک دبیرستان شهدا جنب دبیرستان منزل شخصی 2- سید محمد 
سجادی به نشــانی مجهول المکان محکوم اند به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در 
حق خواهان محمود نقدی به نشانی بلوار ش بهشتی خ خیام ک دانش 2 پ 108 با وکالت 
محمد علی آلویی به نشانی چهار راه شریعتی ابتدای خیابان ط فوقانی دفتر اسناد رسمی و 
پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای غیابی است. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف:215532 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )226 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/189 عفت جزینی درچه دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه  388/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه 
شریفیان درچه به شناسنامه 4928 در تاریخ 1397/1/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه خاتون جزینی درچه فرزند 
حسن، ش.ش 39 فرزند 2- عصمت جزینی درچه فرزند حسن، ش.ش 232 فرزند 3- عفت 
جزینی درچه فرزند حســن، ش.ش3 فرزند 4- عزت جزینی درچه فرزند حسن، ش.ش 
207 فرزند 5- کبری جزینی درچه فرزند حسن، ش.ش 197 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: 215624 شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )158 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

5/190 آقای غالمرضا حاجیان دارای شناسنامه شــماره 11561 به شرح دادخواست به 
کالسه  389/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حیدرآقا حاجیان به شناســنامه 119 در تاریخ 1397/2/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سکینه خاتون پریشانی 
فروشانی فرزند علی اکبر، ش.ش 191 همسر 2- غالمرضا حاجیان فرزند حیدر، ش.ش 
11561  فرزند 3- رضا حاجیان فرزند حیــدر، ش.ش 626 فرزند 4- اکرم حاجیان فرزند 
حیدر، ش.ش 401 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: 215522 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )146 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/191 مرجع رسیدگی: شعبه سوم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی 
خمینی شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، 
کالسه پرونده 325/97 حل 3 ، وقت رسیدگی ســاعت 4/30 بعد از ظهر روز چهارشنبه 
مورخه 1397/6/14، مشــخصات خواهان: محسن حاجی حیدری فرزند حسن به نشانی 
خمینی شهر میدان آزادی ک بانک سپه جنب مسجد مجیری، مشخصات خوانده: جواد 
خیاط زاده فرزند داور، خواسته و بهای آن:  مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 582628 
مورخ 93/12/25 عهده بانک سپه به شماره 861474 مورخ 95/01/30 عهده بانک تعاونی 
اعتبار ثامن، دالیل خواهان: 1- کپی مصدق چک ها 2- گواهینامه 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 مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این 
شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد.م الف: 215550 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

)مجتمع شماره یک( )198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

5/192 کالسه پرونده: 3064/96 شماره دادنامه: 1450 تاریخ رسیدگی:97/4/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شــهر، خواهان: زهره کاظمی اندانی به 
نشــانی خمینی شــهر خ مدرس کوچه فاطمیه روبروی فاطمیه، خوانده: اصغر فتحی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواســت خواهان زهره کاظمی اندانی به طرفیت خوانده اصغر فتحی به 
خواســته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 882/441958 
مورخ 95/5/20 برعهده بانک صادرات شعبه خ امام شمالی خمینی شهر به شماره جاری 
0103914210007، بانضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد 
دادخواســت تقدیمی خواهان، مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان 
که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد 
تشخیص مســتندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون 
صدور چک و تبصره آن خوانده را به  پرداخت مبلــغ 30/000/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 1/425/000 ریال بعنوان هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در 
محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد.  م الف: 215417 شعبه دوم مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر)291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/193 شماره دادنامه: 9709973633200582 شماره پرونده: 9609983633201186 
شــماره بایگانی شــعبه: 961193 خواهان: آقای ایرج خیراللهی حســین آبادی فرزند 
عبدالرحیم به نشانی استان اصفهان شــهر اصفهان میدان امام بازار بزرگ دروازه اشرف 
مقابل پاساژ صدر فروشــگاه خیرالهی کدپستی 8147916843 کدملی 1288716291، 
خوانده: آقای حســین مختاری فرزند علی به نشــانی قم صدوقی 20 میدان امام حسین 
ک 36 نمایندگی خوشخواب مختاری ک.پ 3717725125، خواسته: مطالبه وجه چک، 
دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ایرج خیرالهی حسین آبادی فرزند عبدالرحیم 
به طرفیت آقای حسن مختاری فرزند علی به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 
1- 2388/497429 و 2- 2388/4974430 و 3- 2388/4974431 همگی عهده بانک 
تجارت به حســاب جاری 1504075105 به مبلغ هر یک 100/000/000 ریال به تاریخ 
های 1- 96/1/30 و 2- 96/2/30 و 3- 96/3/30 دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی، 
کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن خواســته خواهان را مثبت تلقی و با 
اســتناد به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 198 و 519 و 515 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکــم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 8/580/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن در حق 
خواهان صادر و اعالم مــی نماید رای دادگاه غیابی و ظــرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظردر 
محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.  م الف: 215512 شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر)275 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/194 شــماره:1397/04/509808-1397/5/6 چون تمامی ششــدانگ قطعه زمین 
معروف سه رجلی خرمنگاه پالک شماره 2359 فرعی از 193 اصلی واقع در طرق بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای سید رسول حسینی جاللیان 
فرزند سید حسن و غیره 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 1397/06/10  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:215 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )143 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/195 شــماره:1397/04/509830-1397/5/6 چون تمامی ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی و مشجر در محله چهار خوان  پالک شــماره 635 فرعی از 134 اصلی واقع در 
یارند جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شهین عظیم 
نژاد یارندی فرزند ماشاءاله و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1397/06/06  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:218 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز )147 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/196 شــماره:1397/04/509844-1397/5/6 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه و 
باغچه پالک شماره 1846 فرعی از 134 اصلی واقع در یارند بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شهین عظیم نژاد یارندی فرزند  ماشاءله و غیره در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1397/06/06  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:217 اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز )141 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/214 شــماره صادره : 1397/42/510064-1397/5/7 نظر به اینکه به موجب رای 
شماره 13505 مورخ 1396/12/19 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف  اراضی فاقد سند 
رسمی  تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2780 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مسعود شهریاری فرزند عزیزا... در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک با استناد ماده 
13 قانون مذکور  طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1397/06/12 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 ســاعت 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: 215635 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/215  چون محمدرضا خیرالهی احدی از ورثه علی اکبر خیرالهی ورزنه به وکالت از طرف 
کلیه ورثه علی اکبــر خیرالهی و ورثه صدیقه خیرالهی به موجب وکالتنامه های شــماره 
49566 مورخ 1396/11/14 و 49567 مورخ 1396/11/14 و 50679 مورخ 1397/1/21  
و 50649 مورخ 1397/1/20 با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود 

رسما گواهی شده و به تایید دفتر 173 اصفهان رســیده مدعی شده که سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 15190/6414 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره 
چاپی 3700450 در صفحه 413 و دفتر 258 امالک ذیل شماره 33719 به نام علی اکبر 
خیرالهی ورزنه فرزند حسین ثبت و سند المثنی تسلیم گردیده و طبق گواهی دفتر امالک 
در رهن نبوده و به موجب گواهی انحصار وراثت شماره 1990 مورخ 1378/6/20 شعبه 5 
دادگاه عمومی اصفهان علی اکبر خیرالهی فوت نموده است و وراث حین الفوتش عبارتند 
از فاطمه طاهری و جواد و  صدیقه و بتول و رباب و شــهربانو و معصومه و طاهره و طیبه 
و محمدرضا )همگی خیرالهی و خیرالهی ورزنه( و نیز بــه موجب گواهی انحصار وراثت 
شماره 5710 مورخ 1393/11/7 صدیقه خیرالهی ورزنه احدی از ورثه علی اکبر خیرالهی 
نیز فوت نموده و وراث حین الفوتش به شرح انحصار مرقوم عبارتند از فاطمه طاهری ) مادر 
متوفی( و اعظم و اکرم و علیرضا ) دری و دری کفرانی( فرزندان و به موجب نامه شــماره 
962104 مورخ 1396/7/30 شعبه 11 اجرای احکام سهم االرث احتمالی جواد خیرالهی 
از ورثه علی اکبر بازداشت می باشد و به علت جابجایی سند مالکیت مفقود گردیده است  و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شد. م الف: 215657 شبان رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )376 کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9710460354500018 درخواســت:  شــماره   5 /197
9609980362701622 شــماره بایگانی شعبه: 961720 شــاکی آزاده صالحی فرزند 
بهمن شکایتی علیه احمد سلیمانی فرد دائر بر قصور پزشکی تقدیم دادگاه های عمومی 
 شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان
) 119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 961720 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/06/19 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است و نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 6227 شعبه 119 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 119 جزایی سابق(  )158 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/198 شماره ابالغنامه: 9710100354203256 شماره پرونده: 9509980359501861 
شماره بایگانی شعبه: 970465 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 
احمد حیدر شــاه رخی، خواهان آقای رحیم مردانگی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
احمد حیدر شاه رخی به خواســته کالهبرداری مطرح که به این شــعبه) اصفهان- کنار 
گذر اتوبان شــهید خرازی- حد فاصل خیابان آتشــگاه و میرزا طاهــر- مجتمع قضائی 
و امور تجاری و بازرگانی(  ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9509980359501861 
 شــعبه 116 دادگاه کیفری دو مجتمع امــوری تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان
) 116 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/19 ساعت 9 تعیین که حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف: 204182 شعبه 116 دادگاه کیفری دو 
 مجتمع اموری تجاری و بازرگانی شهرســتان اصفهان) 116 جزایی سابق( )184 کلمه، 

2 کادر( 

گزینه های احتمالی برای تصدی معاونت اقتصادی استانداری بیکارترین استان کشور؛

استان؛ قربانی سهم خواهی؟! 
فارس: معاونت اقتصادی، ادغام شده با بخش منابع انســانی است که در کل تبدیل به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری شده اســت. این معاونت ازجمله معاونت های بسیار مهم و 
کلیدی در هر استان محسوب می شود و کسی که زمام این معاونت را در دست می گیرد، اختیارات زیادی خواهد داشت. نزدیک سه ماه است که با رفتن »سیامک سلیمانی« این معاونت هم چنان بالتکلیف 
مانده و با سرپرست اداره می شود. مدتی است گمانه زنی ها برای تصدی این پست حساس در بیکارترین استان کشور باال گرفته ولی آنچه جای امیدواری است قاطعیت استاندار برای انتصاب های مبتنی بر 
شایسته ساالری بوده که در ماه های گذشته نیز در عمل توانسته به این مهم جامه ی عمل بپوشاند. تا قبل از این، سیامک ســلیمانی که از بستگان نزدیک استاندار سابق بود از اردیبهشت 94 مسئولیت این 
معاونت را بر عهده گرفت؛ معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری چهارمحال و بختیاری در زمان تصدی سیامک سلیمانی، یکی از امنیتی ترین معاونت ها بود که نفوذ خبرنگاران 
به این مجموعه تقریبا غیرممکن بود و شاید یکی از دالیلی که عملکردی از این معاونت دیده نشــده همین موضوع باشد. » نرخ باالی بیکاری« تا جایی که چهارمحال و بختیاری بیکارترین استان کشور نام 
گرفت نیز در دوره مدیریت سلیمانی اتفاق افتاد و متاسفانه همچنان ادامه دارد. به نظر می رسد توسعه منابع استانداری که امور مربوط به استخدام های دستگاه های اجرایی، بانک ها و... را در اختیار دارد کمی 

وسوسه کننده شده تا برخی به فکر چیدمان گزینه های خود در این پست ها باشند.

ا... کرم نصیری، جدی ترین گزینه برای 
تصدی این معاونت

 در حال حاضر نصیــری، غیبــی و قربان پور 
گزینه های اصلی مطرح شــده بــرای تصدی 
معاونت هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه 
منابع استانداری چهارمحال و بختیاری هستند 
»ولی ا... کرم نصیری« گزینه ای اســت که به 
نظر می رسد این روزها برای تصدی این پست 

بیشترین شانس را در بین رقبا دارد.
 نصیری در ابتدا یک فرهنگی بود که به برکت 
حضــور »علی قنبــری« در مجلس شــورای 
اســالمی وارد عرصه سیاست شــد و توانست 

خیلی سریع پله های ترقی را طی کند.
در همان سال ها کوهرنگ به عنوان بخشــی از شهرستان فارسان جدا شــد و تصدی گری پست 

فرمانداری این شهرستان جدید در چهارمحال و بختیاری به ا...کرم نصیری رسید.
وی در دوران اســتانداری »قاســم ســلیمانی دشــتکی« به عنــوان مدیــرکل منابــع 
انســانی و تحــول اداری اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری انتخــاب شــد. ناگفتــه 
 نمانــد ایــن انتصــاب قبــل از ادغــام ایــن اداره کل بــا ســازمان برنامــه و بودجــه صورت

 گرفت.
 در همین زمان و به دلیل برخی مسائل داخلی که در استانداری چهارمحال و بختیاری به وجود آمد، 

ا... کرم نصیری از این سمت برکنار شد.
بعد از این اتفاقات، علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، وی را به  سمت مدیرکل 
منابع انسانی و پشتیبانی این شرکت منصوب کرد؛ تا اینکه این روزها دوباره بحث روی کار آمدن 
 وی در منصب معاونت امور هماهنگی و توســعه منابع اســتانداری چهارمحال و بختیاری مطرح

 شده است.

ملک محمــد قربانپور؛ گزینه دوم 
برای تصدی این مسئولیت 

سرپرســت کنونی معاونــت هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع استانداری چهارمحال 
و بختیاری، در چندین ســال حضور خود در 
بخش هــای مختلــف اقتصادی در اســتان 
نشان داد که فردی مســلط به امور اقتصادی 
اســت. او به لحاظ جــذب ســرمایه گذاران 
 خارجــی در اســتان اقدامــات نســبی

 انجام داده است که می توان به مذاکره با هیئت 
سرمایه گذار ژاپنی  برای ســرمایه گذاری در 
اجرای طرح های زیربنایی و تولید انرژی های 
نو و تجدیدپذیر در استان، مذاکره و نشست با 
هیئت های کره ای و چینی برای احداث راه آهن 

اصفهان-چهارمحال و بختیاری-خوزستان و... اشاره کرد.
وی در زمان اســتاندار پیشــین، مدتی در ســمت سرپرســت دفتــر هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری چهارمحــال و بختیاری، زمانــی به عنوان مشــاور اســتاندار در امــور برنامه ریزی و 
اجرایی و مدتی هم در ســازمان برنامه و بودجه اســتان مشغول بوده اســت. به نظر می رسد دلیل 
تاخیر در انتخاب معاونــت هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری چهارمحال و 
بختیاری حاشــیه هایی از این دســت اســت؛ چراکه ملک محمد قربان پور در تاریخ ســی و یکم 
اردیبهشت ماه امســال با حفظ سمت، ســکان دار این پست شــد و بعد از گذشت ســه ماه از این 
 زمــان تکلیف یکــی از مهم ترین پســت های اقتصادی در بیکارترین اســتان کشــور مشــخص

 نشده اســت. همان گونه که مطرح شــد، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی 
استانداری یک پست کلیدی و تخصصی است؛ اما در چهارمحال و بختیاری گرفتار سیاسی کارها و 

سهم خواهی های عده ای ذی نفوذ شده است.
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رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
 توقیف پارچه های قاچاق 

در اصفهان 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان در عملیاتی ویژه، 
محموله پارچه خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد 

ریال را توقیف کردند. 
 سرهنگ »سعید سلیمیان« رییس پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان، اظهار داشــت: کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز این پلیــس، در ادامه 
برنامه های مقابله ای خود، در پی کســب خبری 
مبنی بر تخلیــه بار پارچــه قاچــاق در یکی از 
باربری های شهر اصفهان، رسیدگی به موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: کارآگاهان 
پس از انجام تحقیقات الزم و کســب اطمینان از 
درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضائی به همراه 
بازرســان اتاق اصناف از باربری مذکور بازرســی 
به عمل آوردنــد که در نتیجه ایــن عملیات، 24 
عدل پارچه خارجی قاچاق کشــف شد. سرهنگ 
ســلیمیان تصریح کرد: ارزش محموله مکشوفه 
توســط کارشناســان مربوطه، دو میلیارد ریال 
برآورد شــده که در این رابطه یک نفر دستگیر و 
همراه پرونده برای اقدامات قانونی تحویل مراجع 
قضائی شد. رییس پلیس آگاهی استان با هشدار 
به متصدیان باربری ها و انبارهای تخلیه بار، گفت: 
طرح بازدید و نظارت بر این واحدها در دستور کار 
ویژه پلیس آگاهی اســتان قــرار دارد و تیم های 

ویژه ای به این منظور نیز تشکیل شده است.

ماموران پلیس امنیت عمومی استان:
 دستگیری 13 شرور قانون شکن 

در عملیات پلیس اصفهان 
ماموران پلیــس امنیت عمومی اســتان در یک 
عملیات ضربتی، 13 شرور قانون شکن که اقدامات 
شرارت آمیز آنها، باعث سلب آسایش شهروندان 

شده بود را دستگیر کردند.
سرهنگ »محمد حسن اســماعیلي« سرپرست 
پلیس امنیت عمومي فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان، با اعالم این مطلب اظهار داشت: ماموران 
این پلیس در راســتاي برخورد با هنجارشکنان و 
برهم زنندگان امنیت و نظم عمومی، در پی کسب 
خبری مبنی بر اقدامات شرارت آمیز یکی از اراذل و 
اوباش که داراي سوابق متعدد کیفري بود ، موضوع 
دستگیری وی را در دســتور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پــس از انجام تحقیقات علمی 
و تخصصی، سرانجام مخفیگاه متهم را شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات ضربتی 
وی را به همراه 12 نفر از افراد شرور دیگر دستگیر 
کردند.این مقــام انتظامی بیان داشــت: در این 
عملیات یک قبضه کلت کمری به همراه تعدادی 
تیر جنگی و چندین قبضه سالح سرد و چاقوهای 
نامتعارف کشف شد. ســرهنگ اسماعیلی با بیان 
اینکه افراد شرور به همراه سالح های کشف شده 
از آن ها جهت اقدامات قانونــی به مراجع قضائی 
تحویل شدند، گفت: پلیس با تمام توان در راستاي 
تامین نظــم، امنیت و آرامش شــهروندان تالش 
کرده و به هیچ فردي اجازه نخواهد داد با اقدامات 
غیر قانوني و خالف خود، موجبات برهم زدن نظم 

عمومي و آسایش مردم را فراهم کند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:
 دختر 15 ساله اصفهانی 

قربانی تخطی از سرعت مطمئنه 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از تصادف 
یک ســواری پراید با پژو و مــرگ دختری پانزده 
ســاله و مجروح شــدن دو نفر خبر داد. سرهنگ 
»رضارضایــی« اظهار داشــت: مامــوران پلیس 
راهنمایــی و رانندگی اصفهــان، از تصادف یک 
سواری پراید با پژو در زیرگذر خیابان الله - چمران 
مطلع و به محل اعزام شــدند.وی افزود: متاسفانه 
در اثر این حادثه رانندگی، سرنشــین سواری پژو 
که دختری پانزده ســاله بود، در دم فوت و راننده 
پژو و کودکی 6 ساله نیز از سرنشینان این خودرو 

مجروح شدند.
سرهنگ رضایی بیان داشت: علت وقوع این حادثه 
رانندگی توسط کارشناســان پلیس راهنمایی و 
رانندگی، تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده 
پراید اعالم  شده اســت. رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی شهر اصفهان، در پایان خاطرنشان کرد: 
تخطي از سرعت مطمئنه یکی از علل وقوع حوادث 
رانندگی است. در قانون نیز به راننده تکلیف شده 
اســت، در تقاطع هایی که فاقد چراغ راهنمایي و 
تابلوي ایست یا مامور راهنمایي است و در سرپیچ، 
جاده های تنگ و تپه و به طورکلی در محیط هایی 
که موانعي در مســیر حرکت آن هــا وجود دارد ، 
همچنین هنگام بارندگي، در برف و باران یا مه و 
کوالک، از سرعت وســیله نقلیه خود تا حدي که 

براي جلوگیري از تصادف ضرورت دارد، بکاهند.

عکس  روز 

کالس درس، عرصه گرایش های سیاسی نیست

پیشنهاد سردبیر:

بازدید وزیر آموزش و پرورش 
از روند ثبت نام مدارس

 درخشش اصفهانی ها 
در ماراتن علمی کشور

 دانش آموزان اصفهانی در کنکور سراسری۹۷ 
خوش درخشیدند. بنا بر اعالم سازمان سنجش، 
فروغ رنجبر در گروه آزمایشــی »هنر «جایگاه 
نخست کنکور سراســری۹۷ را به دست آورد. 
در گروه آزمایشی »علوم انســانی« نیز طنین 
زاهدی کیا از اصفهان و فرنوش فخار از کاشــان 

رتبه های دوم و چهارم را کسب کردند.
بیش از 31هزار و 805 داوطلب استان در کنکور 

سراسری امسال شرکت کردند.

فارغ التحصیلی بیش از 
یک میلیون دانش آموز 

استثنایی در اصفهان
رییــس اداره مــدارس اســتثنایی آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: یک میلیون و 
150دانش آموز استثنایی استان فارغ التحصیل 
شده اند. رییس اداره مدارس استثنایی آموزش 
و پرورش استان گفت: در سال تحصیلی ۹6-

۹۷ بیش از 31۷دانش آموز در مقطع ابتدایی، 
588نفــر در دوره متوســطه اول و 248نفــر 
 نیــز در دوره متوســطه دوم فــارغ التحصیل

 شدند. 
»محسن الماســی« با بیا ن اینکه آموزش این 
دانش آموزان شــامل هفت گروه ناشــنوایان، 
نابینایان، معلوالن جسمی و حرکتی، بیماران 
اوتیســم، کم توان ذهنــی، چندمعلولیتی و 
اختالالت یادگیری است، افزود: در این مدارس 
عالوه بر آمــوزش برخی دروس، بــه منظور 
آمادگی این دانش آموزان برای ورود به جامعه، 
مهارت های فنی و حرفه ای وتوانبخشــی نیز 

ارائه می شود. 
وی پیش بینی کرد: در سال تحصیلی ۹8-۹۷ 
بیش از 500دانش آموز جدیــد وارد مدارس 

استثنایی استان شوند.

کشف انواع قرص و مکمل 
چاقی قاچاق در اصفهان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان 
گفت: انواع قــرص و مکمل چاقــی قاچاق در 

اصفهان کشف و جمع آوری شد.
»جواد محمدی فشارکی« بیان داشت: بازرسان 
مبارزه با قاچاق کاال از یــک انبار تخلیه بار در 
اصفهان انواع قرص و مکمــل چاقی قاچاق را 

کشف و جمع آوری کردند.
وی ادامه داد: بازرســان مبارزه بــا قاچاق کاال 
از انبار تخلیه بــار در اصفهان، بیش از 43هزار 
عدد انواع قرص مکمل چاقی و جنســی ایرانی 
و خارجی فاقد مجوز بهداشــت، به ارزش یک 

میلیارد و صد میلیون ریال  را کشف کردند.

اخبار کوتاه

 انتظامی

 نخســتین نشســت خبری مدیر جدید اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، صبح دیروز برگزار 
شد.»علی اکبر کمالی« که هفتم تیرماه سال جاری 
بر صندلی ریاســت این اداره کل تکیه زده بود، در 
این نشست به برنامه های آموزش و پرورش استان 
برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: شعار 
»همگرایی خانه ومدرسه؛ شــکوفایی استعدادها« 
جدیدترین شعار این اداره  کل در سال جدید است. 
آمار دانش آموزان اصفهانی که مهرماه وارد مدارس 
می شــوند، توجه به اهمیت آموزش هــای فنی و 
مهارتی و تفکــر کارآفرینی، برنامه هــای این اداره 
کل برای جشــن چهل ســالگی انقالب و نظارت بر 
عملکرد مدارس، از مهم تریــن موضوعاتی بود که 
توسط مدیرکل اداره آموزش و پرورش در این جلسه 

مطرح شد.
 گزیده ای از صحبت های »علی اکبر کمالی« در این 

نشست خبری از نگاهتان می گذرد:   
   کاهش آمار آسیب اجتماعی در جامعه و پیشرفت 
در عرصه هــای متعدد، نیازمند توجــه به آموزش 
و پرورش اســت؛ چراکه اگر در جامعــه ای تعلیم و 
تربیت مهم شمرده شــود، موفقیتش تضمین شده 
است. البته باید والدین در کنار معلمان قرار بگیرند و 

دو بال  شوند برای اوج فرزندان.
    معلم، دانش آموز و مدرســه سه ضلع الزم برای 
تعلیم و تربیت هســتند؛ اما مدارس با مشکالتی از 
جمله »قدمت و کهنه بودن« رو به رو هســتند. ما 
نیازمند توســعه و مرمت فضــای فیزیکی مدارس 
هستیم. همین جا از خیرین می خواهیم که همچون 
گذشته به کمک آموزش و پرورش بشتابند زیرا 40 
درصد از مدارس اســتان نیاز به مرمت و بازسازی 

دارند.
    8۷2 هزار دانش آموز، از ابتدای مهرماه، ســال 
تحصیلی جدید را آغاز می کنند که از این تعداد 50 

هزار دانش آموز وارد پیش دبستانی می شوند.
    امروزه فضای مجازی به صورت مدارس نامرئی 
فعالیت مــی کند که وجود این رقیبان سرســخت 

مسئولیت آموزش و پرورش را بیشتر کرده است.
   دوره ابتدایی از حســاس ترین دوره هاســت که 
بیشترین شخصیت انســان ها در این سال ها شکل 
می گیرد. نمی خواهیم صرفا دانشمند تربیت کنیم 

بلکه می خواهیم انسان پرورش دهیم.
اولویت دادن به المپیاد و ایجاد حیاط پوپا درمدارس، 
از جمله برنامه های کاری من در سال جدید است. 
به مدیران مــدارس توصیه کــرده ام تابلوهایی در 
مدارس نصب شــود تا دانش آموزان بتوانند راحت 
حرف هایشــان را بزنند و مطالبی را که می خواهند 

در آن جا بنویسند.
   آموزش های فنی و حرفه ای و تفکر کار آفرینی 
باید مورد توجه دانش آموزان و خانواده های آنان قرار 
بگیرد؛ ولی متاسفانه خانواده ها از روی چشم و هم 
چشمی با توجه به چشم انداز خوبی که رشته تجربی  
برای اشتغال دارد، به این رشته روی می آورند؛ ولی 

نمی دانند چه رقابت سختی در پیش دارند.
    در حال حاضر42 درصد دانش آموزان اصفهانی 
در فنی و حرفه ای و کار و دانش مشغول به تحصیل 
هستند  که نسبت به میانگین کشوری که  34 درصد 
است، آمار باالتری است. این مسئله نشان می دهد 
که استقبال از رشــته های فنی و حرفه ای در حال 
گسترش است و ما  برای افزایش کمی و کیفی این 

دوره، برنامه داریم.
    استقرار پایه دوازدهم، از چالش های های فعلی 
ما در آموزش و پرورش است؛ چرا که در آخرین سال 
اجرای نظام 3 ، 3، 6 قرار داریم و باید پایه دوازدهم 
ایجاد شود. برای نخستین بار هنرستان ها سه ساله 
می شــوند و این یعنی نیاز به مکانی برای کالس و 

تجهیزات.
    با توجه به اینکه در آســتانه چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی قرارداریــم، برنامه های 
ویژه ای برای بزرگداشــت این ایــام در نظر گرفته 
ایم. امســال در »هفته دفاع مقدس« و »دهه فجر« 
برنامه هایی مرتبــط و پررنگ تر از گذشــته، اجرا 

می شود.
    موضوعات پرورشی در مدارس، بی اهمیت نیست؛ 
زیرا موضــوع »پرورش« از »آموزش« جداشــدنی 
نیست. اشتباه از آنجا بود که یک نفر را به عنوان معلم 
پرورشــی قرار دادیم و بقیه را تحت عنوان آموزش 
دانستیم. قرار نیست معاون پرورشی حذف شود. از 

اساس، تفکیک این دو موضوع غلط است.

    آموزش و پــرورش نهادی برای سیاســی بازی 
نیســت و کالس درس عرصه گرایش های سیاسی 
نیست. فرقی نمی کند معلمان از چه گرایش فکری 
باشــند؛ اگر شــخصی بخواهد چنین موضوعاتی را 

مطرح کند، با او  برخورد می شود.
    در مــدارس دولتــی اخذ مبلغی تحــت عنوان 
»شهریه« مجاز نیست؛ به غیر از مدارس غیر دولتی  
که به جز وجه کتاب و بیمه دانش آموز، حق ندارند 
هزینه ای دریافت کنند. تیم های بازرسی به صورت 
محسوس و غیرمحسوس فعال شده اند و در صورت 
گزارش های مردمی، برخورد قانونی اتفاق می افتد.

تیم هــای نظارتی از خود نواحی ترتیب داده شــده 
است. در کنار این برنامه ها تیم 18 نفره ای از سوی 
اداره کل بر روند ثبت نام نظارت می کنند و تاکنون 

450 مدرسه ارزیابی شده اند.
    تنها یک مدرسه کانکسی در استان داریم که  آن 
هم مربوط می شود به یک مدرسه درفریدون شهر 
که تنها دو دانش آموز دارد؛ ولی امســال دیگر هیچ 

مدرسه کانکسی نخواهیم داشت.

کالس درس، عرصه گرایش های سیاسی نیست
مدیرکل آموزش و پرورش در نشست خبری مطرح کرد: 

رییس اداره پناهگاه حیات وحش »قمیشلو« اعالم کرد:
دستگیری دو متخلف شکار و صید در پناهگاه حیات وحش قمیشلو

رییس اداره پناهگاه حیات وحش قمیشــلو، از دســتگیری دو متخلف شــکار و صید در پناهگاه حیات 
وحش قمیشــلو خبر داد. »مرتضی جوهری« گفت: دو متخلف شــکار و صید در پــارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو دســتگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند. وی ادامه داد: محیط بانان حین گشت 
و کنترل این منطقه، دو متخلف را قبل از اقدام به شــروع شــکار در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 
قمیشــلو شناســایی و دســتگیر کردند.رییس اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، اظهار 
داشت: از این دو متخلف یک قبضه اسلحه قاچاق، یک دســتگاه موتورسیکلت، فشنگ،پرژکتور و سایر 
ادوات شکار  کشف و ضبط شــد و به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.پارک ملی و پناهگاه 
 حیات وحش قمیشــلو با مســاحت 113 هزار هکتاردر 45 کیلومتری شمال غرب شــهر اصفهان قرار

 دارد.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبرداد:
اعزام »کاروان سالمت« هالل احمر اصفهان به سراوان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، از اعزام کاروان سالمت هالل احمر اصفهان به سراوان سیستان 
و بلوچستان خبر داد.»محسن مومنی« گفت: کاروان سالمت این جمعیت در اواسط مرداد ماه سال جاری به 
منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان اعزام می شود.وی افزود: کاروان سالمت جمعیت هالل احمر 
در اواسط مرداد ماه سال جاری به منطقه سراوان در استان سیستان و بلوچستان اعزام می شود.مومنی بیان 
داشت: هدف از اعزام این کاروان سالمت خدمت رسانی و کمک به ســالمت مردم مناطق روستایی و کمتر 
توسعه یافته است.مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: در کاروان سالمت جمعیت هالل 
احمر اصفهان ساکنان منطقه سراوان از خدمات رایگان پزشکان متخصص و عمومی، دندان پزشکان، مشاوره 
کارشناس مامایی و زنان،کارشناس فنی ارتوپدی و توانبخشی، کارشناس تغذیه، مشاوره و آموزش بیماری های 

شایع کودکان و زنان   بهره مند خواهند شد.

فراخوان مزایده  »  نوبت اول «
اداره کل پست استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری یک مکان تجاری واقع در میدان انقالب ابتدای پاساژ نقش 
جهان در قالب قرارداد اجاره اقدام نماید . کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ مدارک مربوط به شرایط و ضوابط مزایده 
به واحد خدمات و تدارکات اداره کل پست اصفهان واقع در خیابان نشاط اداره کل پست استان اصفهان طبقه دوم مراجعه 

نمایند .
*زمان دریافت اسناد و مدارک از تاریخ 97/05/13 لغایت 97/05/18

زمان ارائه اسناد و مدارک از تاریخ 97/05/20  لغایت  97/05/24
شرایط :

1( ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهد
2( پرداخت مبلغ کل اجاره در دو دوره 6 ماهه

3( اخذ کلیه گواهی و مجوزهای الزم جهت انتفاع از موضوع قرارداد توسط متقاضی
4( پاسخگویی به کلیه مراجع اداری ، قضائی ، انتظامی و...

5( ضمانت نامه شرکت در مزایده به مبلغ 50/000/000 ریال در وجه اداره کل پست استان اصفهان در قالب ضمانت نامه بانکی 
سه ماهه و قابل تمدید یا فیش واریزی به حساب شماره ---)2174770203009(

کمیسیون معامالت اداره کل پست استان اصفهان

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان گفت: طی سه روز 
آینده، افزایش ابر و رطوبت هوا در استان اصفهان افزایش می یابد. 

»نازنین زهرا سیدان« با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان 
طی سه روز آینده، اظهار کرد: در این بازه زمانی، جوی پایدار و آسمانی صاف تا 

کمی ابری برای اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینی می شود. 
وی با بیان اینکه پوشــش ابری مختصر برای مناطق غربی استان پیش بینی 

می شــود، افزود: برای روز پنجشــنبه افزایش ابر و افزایش رطوبت هوا برای 
اکثر نقاط استان اصفهان پیش بینی می شــود. کارشناس مسئول پیش بینی 
هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوای اصفهان طی سه روز پایانی 
هفته رو به افزایش است، افزود: هوای شهر اصفهان به صورت میانگین دو درجه 
سانتی گراد و هوای مناطق شمالی و شرقی بین سه تا چهار درجه سانتی گراد 

افزایش می یابد.

 افزایش ابر وخبر
  رطوبت 

در جو اصفهان

م الف: 217178

مدیــرکل ثبت احوال اســتان اصفهان بــا بیان 
اینکه اخیرا در خصــوص صدور کارت ملی، دچار 
مشــکالتی شــدیم که درصدد رفع آن هستیم، 
اظهار کرد: برخی مواد اولیه برای تولید کارت ملی 
وارداتی بوده است که بومی سازی آن را در دستور 

کار قرار داده ایم.
»حســین غفرانی کجانی« با بیان اینکه در حال 
حاضر زمان صدور کارت ملــی از زمان ثبت نام تا 
زمان تحویل کارت افزایش یافته است، ادامه داد: 
در حال حاضر، زمان صــدور کارت ملی برای هر 

شهروند از 45 تا ۷5 روز متغیر است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان، با بیان اینکه 
در حال حاضر صدور کارت ملــی برای افراد فاقد 
کارت در دســتور کار اســت، اضافه کرد: امکان 
لغو صدور کارت ملــی برای شــهروندان وجود 
ندارد و به زودی به شــرایط قبل بــاز می گردیم. 
وی با بیان اینکه در تیر مــاه در مجموع 80 هزار 
کارت ملی صدور و تحویل متقاضیان شده است، 
گفت: در خــرداد ماه این تعداد حــدود ۹0 هزار 

 کارت بوده و این آمــار در ماه های مختلف متغیر
 است.

غفرانی کجانی، با بیان اینکــه تاکنون ۷0 درصد 
مردم استان اصفهان کارت ملی هوشمند دریافت 
کرده اند، اظهار کرد: بر این اساس تا پایان تیرماه 
دو میلیون و ۷00 هزار نفــر کارت ملی دریافت 
کرده و هنوز یک میلیون و 400 هــزار نفر برای 

دریافت کارت اقدام نکرده اند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان :

زمان صدور »کارت ملی« افزایش یافت

ثبت احوال

 نرگس طلوعی
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 تاریخی ترین مقبره های خانوادگی؛ آرمیده 
در دل »تخت فوالد« اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

 تاریخی ترین مقبره های خانوادگی؛ آرمیده
 در دل »تخت فوالد« اصفهان

قبرستان »تخت فوالد« به عنوان یکی از تاریخی ترین مکان هایی 
است که دارای بیشترین مقبره های خانوادگی در اصفهان است. این 
تکایا که بیشتر به دلیل دفن برخی از مهم ترین عارفان یا چهره های 
علمی و دینی شکل گرفته است، شامل اعضای خانواده و برخی از 
شاگردان و مریدان بنام این چهره های معروف است. از جمله تکایا و 
مقبره های خانوادگی می توان به تکیه »کلباسی«، »خوانساری ها«، 
»خاتون آبادی« و... اشاره کرد. در این مطلب به معرفی برخی از مهم 

ترین این مقبره های خانوادگی خواهیم پرداخت.
تکیه »خاتون آبادی«

یکی از تکایــای اواخر دوران صفوی، منســوب بــه عالمه »میر 
محمداسماعیل خاتون آبادی« است. وی ریاضی دان، مهندس و 
ستاره شناس برجسته ای بود که شهرت ویژه ای در تدریس وتعلیم 
علوم ریاضی داشــت. همچنین عارفی زاهد و پرهیزگار بود که به 
نقد تصوف عملی و متمایز کردن عرفان صحیح شــرعی از عرفان 
غیرشرعی همت گمارد. این تکیه در اواخر دوران حیات میرمحمد 
اسماعیل ساخته و به عنوان مدرسه علمیه از آن استفاده می شد. با 
مرگ خاتون آبادي و دفنش داخل مدرسه، این محل به تکیه تبدیل 
شد. فرزند ایشان »میر سید محمدباقر خاتون آبادی« معروف به 
»مال باشی« از محققان برجسته و مورد توجه شاه سلطان حسین 
صفوی بود که عنوان معلمی او را داشت و در این تکیه مدفون است. 
همچنین جد دکتر بهشــتی، میرزا »محمدحسین نایب الصدر« 
فرزند عالمه سیدمحمدصادق خاتون آبادی نیز در این تکیه مدفون 
است. این عالم فاضل، از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و مال علی  

کنی است. 
تکیه »صاحب روضات«

این تکیه از آثــار دوره قاجاری و به نام عالــم و فقیه، مرحوم آیت 
ا... »سید محمدباقرچهارســویی« معروف به »صاحب روضات« 
اســت. صاحب روضات زاهد، متقی و اهل عبادت و تهجد بود و از 
ریاست های دنیوی کناره می گرفته است. سرانجام این عالم بزرگ 
که در راه معرفی احکام و حقایق دین مبین اسالم و مذهب تشیع 
تالش بسیاری کرد، در 8 جمادی االولی 1313ق در اصفهان وفات 

یافت. نام فرزنــدان ذکور صاحب روضات به ترتیب عبارت اســت از: 
میرزا محمدمهدی، آقا میرزا محمدمســیح، آقا میرزا احمد، آقا میرزا 
 عطاا...، آقا میرزا هدایت ا...، حاجی میر محمدحسین، آقا سیدعلی و

 آقا میرزا مجتبی.
تکیه »خوانساری«

تکیه خوانساری، یکی از تکایای قابل توجه و زیبای اواخر دوران صفویه 
بوده که از نظر معماری، بسیار ارزشمند است. این تکیه، آرامگاه برخی 
از مشاهیر نامدار از جمله دو تن از شخصیت های بزرگ اسالمی دوره 
صفوی »آقا حســین« و »آقا جمال خوانساری« اســت. آقا حسین 
خوانساری، فقیه و حکیم فیلسوف، شــاعر و ادیب و از بزرگان علمای 
قرن یازدهم هجری است. مالحسینعلی تویسرکانی، آیت ا... محمد 
باقر فشارکی، شیخ اسدا... فهامی، از جمله نامداران و شاگردان آیت ا... 

خوانساری هستند که در این تکیه مدفون شده اند
تکیه «امین«

این تکیه متعلق بــه اواخر عصر قاجــاری اســت و از ملحقات تکیه 
خادم الشریعه است که با فوت و دفن »سید محمدعلی امین التجار« از 
تجار معتبر اواخر عصر قاجار و ابتدای مشروطه، در سمت شرقی تکیه 
بنا شد. خاندان امین، از سلسله ســادات خاتون آبادی هستند و تجار 
معتبر و دو بانوی دانشــمند از این خاندان به مقامات علمی برجسته 
رسیده اند. این مقبره شامل برخی از اعضای خاندان امین از جمله »بانو 

مجتهده امین« است.
تکیه »کلباسی«

در کوچه لسان االرض، تکیه ای زیبا با گنبدی خفته واقع شده است. 
تکیه ای که به نام یکی از بزرگ ترین و نام آورترین مجتهدان اصفهان 
مزین شده است؛ تکیه »میرزا ابوالمعالی کلباسی«. این تکیه که یکی 
از تکایای معروف و معتبر تخت فوالد بوده، مربوط دوره قاجاریه است. 
در این تکیه میرزا کمال الدین ابوالهدی کلباسی فرزند میرزا ابوالمعالی 
کلباسی، فقیه اصولی، مفسر ادیب، ریاضی دان نجومی و حکیم عارف 
از فقیهان و نویسندگان نامی قرن سیزدهم و چهاردهم هجری مدفون 
است. میرزا عبدالرحیم کلباسی و شیخ محمدحسین اشنی قودجانی 

شاگرد وی نیز در این تکیه مدفون هستند.

یکــی از جاذبــه های 
تاریخــی اصفهان که 
لبتــه کمتر بــه آن  ا
توجه شه است، مقبره 
»امــازاده  احمد« در 
محله دروازه حسن آباد 
واقع در خیابان نشاط 
اصفهان است. مقبره 
و حتی امامزاده  احمد، 
به تنهایــی می تواند 
بــه عنــوان جاذبــه 
تاریخی دیده شــود. 
ایــن امــازاده عالوه 
قدمت تاریخی و بناهای بــر اینکــه دارای 

قدیمی و چشمگیری است، یکی از معتبر ترین 
امامزادگان اصفهان است. این آرامگاه خصوصی 
مزین به انواع نقاشــی دیواری، کتیبه نگاری، 

گچبری و قبور متعدد با حجاری های زیباســت. 
»مقبره دختر« یکی از معروف ترین وزرای متقول 
ایرانی یعنی امیر کبیر  اســت. همه ما امیرکبیر را 
می شناســیم شــخصی که با خدمات ماندگارش 
مهر ماندگاری را بر تاریخ حک کرد.اگر چه مدتی 
است که این مقبره از ســوی رسانه ها معرفی شده 
اما هنوز هم به عنوان یک ناشــناخته در اصفهان 
محسوب می شود؛ به گونه ای که هنوز هم خیلی از 
مردم اصفهان نمی دانند که همدم السلطنه همسر 
 حاکم ظالم اصفهان، در این شــهر به خاک سپرده 

شده است.
آرامگاهی از دل تاریخ 

با توجه به اطالعات این بقعه که در ســایت جامع 
امامزادگان به ثبت رسیده اســت، ساختمان این 
بقعه در قدیم بنایی در حدود 3۰ متر مربع داشته 
که در زمان شــاه سلطان حســین صفوی تجدید 
بنا شــده اســت و در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
کاشــی کاری و گچ کاری های آن تکمیل شــده 
است.مســاحت فعلــی امامزاده بــه 1۰۰۰ متر و 
زیربنای آن به 3۰۰ متر مربع می رســد. در جوار 
ســاختمان امامزاده و در ضلع شــمالی آن مکانی 
است که آرامگاه عزیز السلطنه، خواهر ناصرالدین 
شــاه و همچنین دختر امیر کبیــر و رصام الدوله 
داماد امیر کبیر اســت. در اتاقی که گچبری های 
باشــکوه و نقاشــی های مناظر اروپایی به چشم 
می خورد، ســه مقبره که ارتفاع سنگ آنها حدود 
7۰ ســانت بود، وجود داشــت.در  یکــی از آ ن ها 

نوشته شده: همدم الســلطنه، همسر عقدی ظل 
الســلطان  و دختر امیرکبیر بوده است. همچنین 
مقبره هایی تحت نــوان ابوالفتح خان صارم الدوله 
و خســروخان قشــقایی دیده می شــود. تصاویر 
نقاشی شده کاخ های شــهر اصفهان )که در زمان 
ظل الســلطان تخریب شــد( بر دیوار اتاق قبور، 
بنای قدیمی ســاختمان، وجود سنگی که از هند 
توســط ســلطان محمود غزنوی آورده شده است 
 و... از جملــه ویژگی هــای منحصر بــه فرد این

 بناست.
امامزاده ای با سنگ قبرهای تاریخی

در ســردِر ورودی اصلی مقبره، کتیبه ای از زمان 
شاه سلطان حسین صفوی به خط ثلث »علی نقی 
امامی« با تاریخ 1115 هـ.ق همراه با مقرنس های 
بســیار زیبا و خطوط بنایی با مضمون اســماء ا... 
و ســوره فاتحه قرار دارد. عالوه بر ایــن، به علت 
وجود بزرگان و اشــراف زادگانی کــه در امامزاده 
احمد به خاک سپرده شــده اند، بسیاری از سنگ 
مزارهای موجود در این بنا دارای ارزش تاریخی و 
هنری باالیی است. سنگ مقبره همدم السلطنه و 
بعضی از قبور دیگر امامزاده احمد مثل سنگ مزار 
»خسروخان قشقایی«، از حیث نقوش، خطوط و 
دقت در حجاری، در زمره نفیس ترین سنگ مزار 
اصفهان است و حکم آثار با ارزش هنری و تاریخی را 
دارند. در این بنا همچنین اتاقی وجود دارد که گفته 
می شود استراحتگاه ناصرالدین شاه بوده است؛ هر 
چند در مورد صحت و سقم آن در میان تاریخ نگاران 
اختالف نظرهایی وجود دارد. عالوه بر افراد مشهور 

و صاحب نفــوذ از خانــواد قاجار، 
برخی از شــخصیت های محبوب 
در دوران گذشــته نیز در 
این امامــزاده مدفون 
شــده اند. مقابــل دِر 
اصلی امامزاده احمد، 
شــیری ســنگی به 
سبک شیرهای سنگی 
اصفهان نصب شــده 
است که گفته می شود 
متعلق به مقبره یکی از 
پهلوانان قدیم اصفهان 
بوده اســت. این شــیر 
متعلق به قبــر پهلوانی 
منســوب بــه »محمد 
بیــک فرزند حســین 
خان« اســت. روی سر 
شیر تا پشــت آن، این عبارت را به خط نستعلیق 
نوشته اند و کاتب احمد حسینی امضا کرده است: 
»وفات مرحمت و غفران پناه جنت و رضوان آرامگاه 
محمد بیک ولد مرحوم حســین خان بهتویی فی 
ربیع الثانی 1۰15«. شیرهای ســنگی با پیشینه 
تاریخی چند هزار ســاله و معانی نهفته در خود بر 
قبور آرامگاه ها نصب می شدند و نماد انسان های 
شجاع، جوانمرد و شهیدان قهرمان بودند. حضور 
شیرهای ســنگی در عصر صفویه بسیار چشمگیر 
و متنوع است؛ چراکه با تشــکیل سلسله صفویه و 
رسمی شدن مذهب شیعه، فرصت مناسبی برای 
 بازگشت ایرانیان به ریشه های فرهنگی خود شد.

 عالوه بر مقبره های موجــود در امامزاده، برخی 
از قبور نیــز در طی زمان تخریب شــده و اثری از 
آنها باقی نمانده اســت. از دیگر ســنگ مزارهای 
معروف امامــزاده احمد که به ســبب مرمت های 
اخیــر از آنها چنــدان نشــانه ای نمانده اســت، 
می توان به موارد زیر اشــاره کرد:»مال رجبعلی« 
شــاعر ادیب متخلص بــه مینو متوفی به ســال 
1325هجری.»رضا قلی همای شیرازی«، ادیب، 
شــاعر، عارف )129۰-1212هجری(.»آقا شیخ 
محمدعلی جبــل عاملی ســدهی«، عالم فاضل 
ادیب متوفــی بــه ســال135۰ هجری.»میرزا 
محمــد«، شــاعر ادیــب متخلص به خجســته، 
متوفی 119۰ هجری.»میرزا ابوالقاســم« شــاعر 
 ادیــب متخلص بــه طرب بــن همای شــیرازی

 متوفی به133۰ هجری.

آرامگاه خواجه نظام الملک »دارالبطیخ«مقبره تاریخی »دختر امیر کبیر« در دل محله چهارسو مقصود
 در محله »دارالبطیخ « که امروز محله احمد آباد است ، آرامگاه خواجه »نظام الملک طوسي«  مرد بزرگ علم و ادب و سیاست ایران 
در سال هاي ۴۶5 و ۴85 هجري قمري واقع شــده اســت. آرامگاه خواجه در کنار قبور چند تن از شاهان سلجوقي قرار گرفته 
و به نظر بسیاري از محققان و کارشناسان، در گذشته بناي مناســبي نیز بر این قبور وجود داشته است.در این محل 8 قبر به 
چشم مي خورد که اغلب داراي ســنگ مرمر نفیس هستند. بر مدفن خواجه ســنگ مرمرین بسیار زیبایي نصب است که در 
اطراف آن کتیبه اي شامل آیه الکرسي و کلمات دیگر نوشته شده است. مزار »ملکشاه سلجوقي« نیز در همین محل قرار دارد. 
»ترکان خاتون« همسر ملکشاه سلجوقي و فرزندان او مانند برکیارق و سلطان محمد و سلطان محمود نیز در این محل مدفون 
هستند. بر سنگ هاي موجود در این محل، عالوه بر تاریخ هاي مربوط به زمان سلجوقي،  برخي تاریخ ها از جمله 859 هجري قمري 

و 937 و 953 هجري قمري نوشته شده است.

   مقبره رازآلود »ملکه«
از بازارچه حاج محمد جعفر در خیابان عبدالرزاق که وارد محله جماله شــوید، پس از طی چند کوچه پس کوچه در ورودی بازارچه 
دومناره، مقبره زیبای »سلطان بخت آغا« در کنار دومناره دردشت، چشمتان را خیره خواهد کرد. بنایی ششصد ساله با رازهای بسیار. 
این مقبره متعلق به سلطان بخت آغا دختر »غیاث الدین کیخسرو آل اینجو« و برادرزاده» ابواسحاق« مقتول است. سلطان بخت آغا 
دردوره حکومت آل مظفر، ملکه با نفوذ اصفهان بوده و قبل از اینکه نقشه های پیچیده اش فاش شود، برای انتقام عموی خود برنامه ریزی 
می کرده است. یکی از مهم ترین این رازها، تاریخ حک شده بر سنگ قبر ملکه اصفهان است. در کتیبه سنگ قبر سماقی رنگ ملکه چنین 
نوشته شده :»هذه الصخره المقدسه انشاتها الخاتون العظمی سلطان بخت آغا ابن االمیر خسروشاه ادام ا...توفیقها بعد وفاتها فی رمضان سنه ثلث 

و خمسین ...« متاسفانه رقم صدگان این کتیبه از بین رفته، اما با قیاس تاریخی می توان سال آن را 753 ه.ق حدس زد. 

آرامگاه »صائب تبریزی«
میرزا» محمد علی صائب تبریزی« از شاعران عهد صفویه است که در حدود سال 1۰۰۰ هجری قمری در اصفهان )و به روایتی در 
تبریز( زاده شد. در جوانی مانند اکثر شعرای آن زمان به هندوستان رفت و از مقربین دربار شاه جهان شد. در سال 1۰۴2 هجری 
قمری به کشمیر رفت و از آنجا به ایران بازگشــت و به منصب ملک الشعرایی شاه عباس ثانی درآمد. آرامگاه صائب تبریزی که 
امروز در قلب خیابانی با نام صائب و در باغ تکیه قرار دارد، از بناهای تاریخی اصفهان است و در گوشه و کنار آن می توان اشعار 
این شاعر برجسته را دید.استاد »حسین معارفی اصفهانی«، نقشه  بنا را طراحی کرد و به تهران فرستاد. آن نقشه با نظر مهندس 
محسن فروغی، فرزند ذکاء الملک، تکمیل شد و پس از چهار سال ساختمان آرامگاه در سال 13۴۶ به پایان رسید. برای این بنای با 
شکوه، حدود هفتصد هزار تومان هزینه شد که یک هشتم آن را اصفهانیان عالقه مند اهدا کردند و بقیه را انجمن ملی پرداخت. معماری 

آرامگاه از معماری دوران صفویه الهام گرفته شده است.

مقبره »پیربکران«؛ شاهکار ناشناخته اصفهان
مقبره »پیر بکران« که از جمله بناهای یادبودی در ایران به شــمار می رود و در حدود سي کیلومتري جنوب اصفهان و در قریه  پیر 
بکران از بلوک لنجان واقع شده است، یکی از شاهکار های معماری و هنری در عصر ایلخانی است که نمونه آن را شاید در کمتر 
جایی بتوان یافت. این بقعه که از نظر آرتور پوپ سیمای کلی آن به تقریب »طاق کسری کوچکی« است، متعلق به عارف و زاهد 
نامي نیمه دوم قرن هفتم هجري به نام »محمدبن بکران« است . وي در ابتداي قرن هشتم وفات یافت و در محل بناي فعلي بقعه 
که به احتمال زیاد محل تدریس وي بوده است، به خاک سپرده شد. در این زمینه دکتر »علیرضا جعفری زند« با بیان اینکه پیر 
بکران مجموعه منحصر به فردی از دوره ایلخانی است، می افزاید: این مجموعه تنها اثر شاخصی است که با سنگ و گچ کار شده 
است و این نمونه را درهیچ بنای دیگری دیده نمی توان دید. وی تصریح کرد: محراب این مجموعه از بهترین محراب های منقوش در 

دوره اسالمی است و کل مجموعه از لحاظ تزئینات کم نظیر است.

بقعه ای که مقبره شاهزادگان است
یکی از اماکن مقدسه اصفهان »بقعه ستی فاطمه« است که مردم اصفهان به آن اعتقاد دارند و می گویند فاطمه صغری دختر امام موسی 
بن جعفر)ع( در این محل مدفون است. در مزار ستی فاطمه، مقبره خصوصی خاندان خلیفه سلطانی و خاندان میرزا »داود مرعشی« قرار 
داشته است و بیشتر افراد این خاندان در این مکان مدفون هستند.بقعه شاهزادگان، در ضلع جنوبی صحن ستی فاطمه قراردارد که 
بنای آن در زمان شاه عباس دوم صفوی ساخته شد و داخل آن با گچبری و سطح بیرون آن با کاشی کاری تزئین شده است.در داخل 
بقعه کتیبه ای برجای مانده که قسمت هایی از آن از بین رفته است. در این محل نوه های شاه اسماعیل اول مدفون هستند.عالوه بر این 
شاهزادگان ،  فرزندان یکی از سرداران شاه عباس اول نیز در این محل به خاک سپرده شده اند.روی قبور شاهزادگان سنگ های یکپارچه 
مرمری نفیس قرار دارند که منقش به نقوش مختلف هستند. هرکدام از این سنگ ها دارای یک کتیبه در قسمت باال و اشعاری در اطراف به خط 

نستعلیق اند.یکی از سنگ قبرها تاریخ 1۰۴1 قمری را برخود دارد و خوشنویس مشهور عصر صفویه »محمدرضا امامی« آن را نوشته است.

تهیه و تنظیم:مرضیه محب رسول
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درخواست عجیب داور 
سنگاپوری برابر مسوت اوزیل

در دیداری دوستانه، آرسنال موفق شد با پنج 
گل، پاری سن ژرمن را 
مغلوب کند و جالب 
اینجاســت کــه 
پیــش از آغاز این 
دیدار و در تونل، 
پوری  ورســنگا ا د
بازی از اوزیل خواست 
پشــت کارت زرد برای او امضا کند تا یادگاری 
جالبی از ستاره آلمانی و 29 ساله داشته باشد! 
»اوزیل« کــه در هفته های اخیــر و به دلیل 
اتفاقاتــی که در نهایت منجر بــه خداحافظی 
او از تیم ملی آلمان شــد، به شدت تحت فشار 
بود، امروز در همان دقایق ابتدایی و با بازوبند 
کاپیتانی و شــماره 10 موفق به گلزنی شد تا 
آمادگی خود را برای فصل جدید نشــان دهد. 
البته اوزیل تا پایان بــازی در زمین نماند و در 
دقیقه 63 تعویض شد؛ اما در همین یک ساعت 
نشان داد مهیای درخشــش برای فصل پیش 

روی است.

 »لواندوفسکی« 
اجازه ترک تیم را ندارد

»نیکو کوواچ« ســرمربی تیم بایرن مونیخ به 
»روبرت لواندوفسکی« 
مهاجم لهســتانی 
این تیم هشــدار 
داده کــه اجــازه 
ترک تیم را ندارد. 
این در حالی است 
که مهاجم باواریایی ها 
تصمیم دارد بایرن را ترک کند و پیشنهاداتی 
هــم دارد.»کــوواچ« در گفت وگو با اســکای 
اســپرتس، در این باره گفت: او قرار نیست از 
باشگاه برود و حتی می توانم این را بگویم که ما 
هم قرار نیست او را بفروشیم. این درست است 
که روبرت دوست دارد به تیمی دیگر برود، اما 
چیزی که او دوست دارد با چیزی که ما انجام 
می دهیم، متفاوت است. کوواچ در ادامه گفت: 
ما کسی هستیم که تصمیم می  گیریم و روبرت 
با ما قرارداد دارد. البتــه نمی دانم قراردادش 
تا چه زمانی اعتبار دارد. البتــه او تا زمانی که 

ممکن باشد به قراردادش متعهد است.

 اعالم وفاداری 
»رابیو« به پاری سن ژرمن

هافبک جوان »پاری  سن  ژرمن« فعال تصمیم 
به جدایــی از این تیم و 
حضور در بارسلونا 
ندارد.»آدریــان 
رابیــو« یکــی از 
ی  ها د ا ســتعد ا
بزرگ فوتبال فرانسه 
است که در پاری  سن  
ژرمن بازی می کند. در تابســتان ســال جای 
خبرهای زیادی درباره عالقه باشگاه بارسلونا 
به جذب این بازیکن فرانسوی به گوش رسید.

روزنامه آس اسپانیا اعالم کرد که با وجود عالقه 
باشگاه بارســلونا به جذب رابیو، او تصمیم به 
جدایی ندارد و می خواهــد حداقل یک فصل 
دیگر هم با پیراهن پاری  ســن  ژرمن به میدان 
برود. رابیو بعد از درخشش در پاری  سن  ژرمن 
امید زیادی داشــت که در جام جهانی 2018 
روسیه به میدان برود، اما دشــان او را دعوت 
نکرد و این ناراحتی شدید او را به دنبال داشت.

توقف مذاکرات رئال مادرید 
برای جذب »کورتوا«

اســکای اســپورت، از توقف در رونــد انتقال 
»کورتوا« به رئال مادرید 
خبر داده است. این 
دروازه بان بلژیکی 
که خود به شدت 
مایــل اســت به 
مادریــد بازگردد تا 
در کنــار خانواده اش 
باشــد، تنها یک فصل دیگر با چلسی قرارداد 
دارد. اگرچه توقفات اولیه بین دو طرف صورت 
گرفته و انتظار می رفت این بازیکن با چیزی در 
حدود 32 میلیون پوند راهی مادرید شود، ولی 
این انتقال فعال معلق مانده اســت. »اسکای« 
دلیل ایــن اتفاق را ناکامی چلســی در جذب 
جانشین برای کورتوا عنوان کرده است، آن ها به 
دنبال جذب »پیکفورد« بودند ولی او قراردادش 
را بااورتون تمدید خواهد کرد. گزینه های مثل 
اشمایکل و بوتلند هم به چلسی لینک شده اند. 
در هر صورت این رســانه مدعی است تنها در 
صورتی کورتوا راهی رئال مادرید می شود که 

چلسی جانشین مناسب را پیدا کند.

تبریزی باالخره  استقاللی شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

»سعید عزت اللهی« که درخشــش خوبی در بازی های جام جهانی 
داشت، با پیشنهادات خوبی روبه رو شده است؛ اما ملی پوش ایرانی هنوز 
یک فصل دیگر با باشگاه روستوف قرارداد دارد و باید ابتدا رضایت این 
باشگاه را برای جدایی جلب کند. حاال خبر می رسد  که روس ها قیمت 
عجیبی برای جدایی سعید تعیین کرده اند به شکلی که هیچ یک از تیم 

هایی که او را می خواهند، حاضر نیستند این رقم را پرداخت کنند. 

شرایط عجیب »روستوف« برای عزت اللهی!

افت ارزش ریال باعث شــد تا »جاسم کرار« که سال قبل با باشگاه 66
صنعت نفت قرارداد بسته بود به مســئوالن این تیم اعالم کند که 
باتوجه به اتفاقات اخیر قرارداد او را تغییر دهند و مبلغ آن را متناسب 
با نوسنات ارزی افزایش دهند.کرار، این روزها با وجود این مسائل در 
تمرینات صنعت نفت حضور دارد و قرار است جلسه ای با مدیرعامل 
باشگاه برگزار کند تا در مورد وضعیت قرارداد او تصمیم گیری شود. 

وضعیت »کرار« هنوز مشخص نشده است

09

 مجیدی 
در هیئت مدیره استقالل؟

در شرایطی که اخبار متفاوتی درباره تماس وزارت 
ورزش با »فرهــاد مجیدی« برای اضافه شــدن 
مجیدی به کادر مدیریتی باشگاه استقالل منتشر 
شده، مدیرعامل این باشگاه احتمال حضور فرهاد 
در هیئت مدیره را نه تایید کرد و نه تکذیب. فتحی 
به خبرگزاری مهر گفت:»من یکی از اعضای هیئت 
مدیره هستم و درخصوص کم و زیاد شدن اعضای 
هیئت مدیره نمی توانم تصمیــم بگیرم. ممکن 
اســت شــخِص وزیر با فرهاد مجیدی مذاکراتی 
داشــته باشــد که در این صورت واقعا من از آن 
اطالع ندارم. اما تا جایی که می دانم افتخاری عضو 
هیئت مدیره باشگاه هستند و با این حساب تعداد 

اعضای هیئت مدیره ما، پنج نفر است.«

جمعه جذاب در تبریز
جمعه ایــن هفته برای هواداران تراکتورســازی 
روز ویــژه ای اســت؛ چراکــه آنها مــی توانند 
برای نخســتین بار تراکتورســازی مدل 97 را 
از نزدیــک بییننــد. تیمی که امســال به خاطر 
حضــور »توشاک سرشــناس« روی نیمکتش و 
همچنین بازیکنان خارجــی جدیدی که گرفته 
»استوکس«،»فورستر« و»ســوگیتا« می تواند 
یکی از تیم های جذاب لیگ باشد. از طرف دیگر 
حریف روز جمعه تراکتورسازی هم نساجی قائم 
شهر اســت که به مانند تراکتور یکی از تیم های 
پرتماشاگر و محبوب کشورمان محسوب می شود 
و به همین دلیل، تبریزی ها منتظرند روز جمعه 
هر چه زودتر فرا برسد تا هم از تیمشان در تبریز 
رونمایی شــود و هم اینکه بازی دو تیم محبوب 

لیگ برتری را از نزدیک ببینند.

 دلیل جواب رد  ملی پوشان
 به تراکتورسازی 

تراکتورسازی بعد از خصوصی شدن، تالش زیادی 
برای جذب بازیکنان سرشناس تیم ملی انجام داد.
 مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و رامین رضاییان 
سه ملی پوشــی بودند که »زنوزی« با آنها برای 
پیوستن به تراکتورسازی مذاکره کرد؛ اما پاسخ 
هر ســه نفر، منفی بود. دلیل ایــن قضیه از دید 
خبرگزاری ایلنا چیزی نیســت جــز تیم ملی و 
کــی روش:» کی روش برای دعــوت از بازیکنان، 
نگاه ویژه ای به لیگ هــای خارجی دارد و آنها هم 
ریسک بازی در لیگ ایران را به جان نمی خرند تا 
پیراهن تیم ملی را هم چنان بر تن کنند. به همین 
دلیل بازیکنانی چون شجاعی، دژاگه، قوچان نژاد 
و رضاییان به تبریز نرفتند تا برای تراکتورسازی 

بازی کنند.«

 واکنش وزیر ورزش 
به گالیه وزنه برداران

درحاشــیه بازدید وزیر ورزش از اردوی تیم ملی 
وزنه برداری »بهداد سلیمی« گالیه ای را مطرح 
کرد. ســلیمی در این دیــدار گفت:»مــا انتظار 
داشــتیم، بعد از قهرمانی در جهان همانطور که 
وعده داده بودید، به ما پــاداش بدهید. از طرفی 
اینکه به جای سکه به ورزشــکاران کارت هدیه 
دادید، برای ما ناراحــت کننده بود.« وزیر ورزش 
در واکنش بــه گالیه هــای »بهداد ســلیمی« 
اعالم کرد: پــاداش وزنه برداران پرداخت شــده 
اســت. اما این وزنه بردار اعالم کرد: پاداش های 
انفرادی پرداخت شــده و شــما قول داده بودید 
برای قهرمانی تیمی هم پــاداش ویژه ای بدهید.
مسعود سلطانی فر در این لحظه با خنده گفت:اگر 
خبرنگاران فیلمی برایم آوردند که چنین حرفی 
زده بودم، فکری به حال پاداش شــما می کنیم. 
ســپس وزیر ورزش خطاب به خبرنگاران گفت: 
 اگر چنین فیلمی هــم وجود داشــت، آن را رو

 نکنید!

در حاشیه

پیشخوان

علــی دایی: مــن حامی 
کی روش نیستم طلسم انتقال مرتضی تبریزی مهاجم تیم فوتبال 

ذوب آهن باالخره شکسته شــد و این بازیکن  با 
قرار دادی دو ســاله ای به اســتقالل تهران پیوست. مدیر عامل 
باشگاه اســتقالل با اعالم این خبر گفت : پس از مذاکراتی که با 
باشــگاه ذوب آهن داشــتیم انتقال تبریزی به استقالل به پایان 
رسید و این بازیکن بعد از دیدار استقالل و ذوب آهن به تمرین این 

تیم اضافه می شود.

آبی های تهران در چند فصل گذشــته نیز خواهان به کارگیری 
مهاجم ذوب آهن بودنــد و تا میز مذاکره هــم پیش رفته بودند 
ولی توافق میان این دو باشــگاه صورت نگرفت تــا اینکه دوباره 
باشــگاه اســتقالل در این فصل با ارســال نامه ای برای جذب 
این بازیکن اظهار تمایل کرد و باشــگاه ذوب آهن نیز مبلغ این 
انتقال را مشــخص کرد تا مسیر پیوســتن تبریزی به استقالل 
هموار شــود. سبزپوشــان اصفهانی بــرای جدایــی تبریزی از 

 این باشگاه درخواســت یک میلیارد و هشــتصد هزار تومان از
 آبی های تهران کردند که با موافقت استقاللی ها روبه رو  شدند 
و این تیم که با جدایی تیام به دنبــال جذب یک مهاجم بودند با 
 ذوبی ها پای میز مذاکره نشســتند تا تبریزی باالخره استقاللی 

شود.
 هم چنین مدیر عامل باشــگاه اســتقالل از پیوســتن هافبک

 آلمانی-  سوئیسی به این تیم خبر داد. 

با قراردادی دو ساله ؛
تبریزی باالخره  استقاللی شد

سمیه مصور

از همان زمانی که مسعود هراتیان به عنوان رییس 
هیئت فوتبال اصفهان انتخاب شد، انتظار می رفت 
که وضعیت ایــن هیئت تحت ثاثیر مشــغله های 
مدیر فوالدی اش قــرار بگیــرد و روز های خوبی 
در انتظــار هیئت فوتبال اصفهان نباشد.شــهریور 
ماه دو ســال پیش بود که مسعود هراتیان توانست 
 بــا کســب 26 رای از 44 رای ماخوذه بر کرســی 
ریاســت پــر مخاطــب تریــن هیئــت اســتان 
 تکیــه بزنــد و بــه دوران 14 ســاله ریاســت 
علــی اکبــر ابرقویــی نــژاد بــر ایــن هیئــت 
نتخابــی کــه بــا حــرف و   پایــان دهــد. ا
حدیث هایی زیــادی همراه بود و تا مرز شــکایت 
نیز پیش رفت چرا که رییس جدید هیئت فوتبال 
مدیرعامل و  عضو جدید هیئت مدیر شرکت فوالد 
هرمزگان بود و در بندر عبــاس زندگی می کرد اما 
شکایت های ســایر کاندیداهای مجمع انتخاباتی 
راه به جایی نبرد تا هراتیان به عنوان رییس هیئت 

فوتبال اصفهان به کار خود ادامه دهد.
ولی بــا وجود اینکه مســعود هراتیــان در مجمع 
انتخاباتی، حضور خود در این عرضه را جلوگیری از 
اتالف استعدادهای ورزشی جوانان استان اصفهان 
معرفی کرد که در دهه های گذشــته از پیشرفت 
بســیاری از آنها جلوگیری شــده بــود و از برنامه 
جدیدی برای هیئت فوتبال اصفهــان خبر داد اما 
بررســی عملکرد هیئت فوتبال در دوسال گذشته 

نشان می دهد که نه تنها فعالیت هایی در راستای 
پیشــرفت ایــن رشــته 
ورزشی در اصفهان صورت 
نگرفته بلکه اقدامات انجام 
شده در این مدت به ضرر 
فوتبال اصفهان تمام شده 

است.
 مــدرس AFC  در گفت 

وگو با زاینده رود با گالیه از عملکرد هیئت فوتبال 
اســتان اصفهان در ایــن مدت می گویــد : هیئت 

فوتبال اصفهان تقریبا بیکار، بــدون برنامه ریزی، 
فاقد ایجاد شرایط مناسب 
 برای کشف اســتعدادها،
 نخبه پــروری، آموزش و 
بســیاری از زمینه های 
دیگر است و اگر به همین 
صورت پیش بــرود باید 
فاتحه فوتبال اصفهان را 

خواند.
 قاسم رحیمی می افزاید: البته نباید انتظار ببشتری 

از هئیــت فوتبال داشــت چرا کــه رییس هیئت 
 در غیبت کبری به ســر مــی برد، نه مــی داند، نه 
 می پرسد و نه نظارت کاملی برعملکرد موسسات و 

باشگاه ها دارد .
کارشــناس فوتبال اصفهان ادامه می دهد: انتقال 
محل هیئت فوتبــال تنها کاری بــوده که از زمان 
مسئولیت گرفتن هراتیان در هیئت فوتبال اصفهان 

انجام شده است.
وی با اشــاره به افزایش هزینه هــای کالس های 
 آموزشــی این هیئت می گوید : در حالی که انتظار

 می رفت که بــا ریاســت هراتیان منابــع مالی و 
تســهیالتی خوبی در اختیار هیئــت فوتبال قرار 
بگیرد ولی عمال چنیــن اتفاقی نیفتاده اســت به 
طوری که هزینه مربوط به شرکت تیم در مسابقات 
و حق مــدارس فوتبــال و حق هیئــت از دریافت 
مجوز مــدارس فوتبال و کالس های آموزشــی تا 
سه برابر افزایش یافته اســت در واقعا بیشتر هیئت 
 فوتبــال به فکــر درآمد زایی اســت تا پیشــرفت 

فوتبال اصفهان.
مدرس AFC   مــی افزاید : زمانی کــه هراتیان به 
 ریاســت هیئت فوتبال اصفهان رســید گفت که 
می خواهم دینم را به فوتبالم اصفهان ادا کنم پس 
اگر می خواهد چنین کاری کند بهتر است از مردم 
فوتبال دوســت اصفهان عذرخواهی کند و از این 
ســمت کناره گیری کند تا شــاهد پسرفت بیشتر 

فوتبال اصفهان نباشیم.

هراتیان نه می داند و نه می پرسد
  انتقاد شدید مدرس AFC  از وضعیت هیئت فوتبال اصفهان؛ 

  عکس روز

ایرانی های »ترابزون« در یک قاب
تصویر  زیر، جذاب ترین عکس سایت باشگاه »ترابزون اسپور« برای فوتبال دوستان ایرانی 
است؛ زیرا هر دو بازیکن ایرانی جدید این تیم در یک قاب دیده می شوند. »مجید حسینی« 
و» وحید امیری« که جزو خو بهای تیم ملی در جام جهانی بودند، امیدوارند طلسم ناکامی 
فوتبالیست های ایرانی در لیگ ترکیه را از بین ببرند و بتوانند با درخشش در ترکیب ترابزون، 

مشتریانی از لیگ های معتبر اروپایی پیدا کنند. 

 رییس هیئت فوتبال در غیبت کبری 
 به سر می برد، نه می داند، نه 
می پرسد و نه نظارت کاملی 
برعملکرد باشگاه ها دارد .

 پیشــنهاد 70 سکه ای 
نساجی به بازیکن حریف!

ورود بختیار و خالد به ترکیب اصلی »سپاهان«
سپاهان در هفته نخست لیگ برتر، در دیدار با صنعت نفت موفق نشــد گلی به ثمر برساند و در خانه به 
تساوی صفر - صفر رضایت داد. سپاهانی ها که در نقل و انتقاالت فعالیت زیادی داشتند، مهره های شناخته 
شده زیادی به خدمت گرفتند که دو نفر از آنها در بازی با صنعت نفت نیمکت نشین بودند.»خالدشفیعی« 
و »بختیار رحمانی« در ابتدای بازی، در ترکیب اصلی جایی نداشــتند و به عنوان بازیکن تعویضی وارد 
ترکیب شدند که به احتمال زیاد این اتفاق در بازی با ســپیدرود نخواهد افتاد و هر دو از ابتدا در ترکیب 
اصلی حاضر می شوند. عدم رضایت قلعه نویی از بازی تیمش مقابل صنعت نفت و نتیجه بازی هم مزید بر 
علت شده تا احتمال تغییر در ترکیب اصلی طالیی پوشان باال برود و حاال این دو نفر گزینه اصلی حضور 

در میدان هستند. 

علیپور؛ آماده رقابت جذاب با تبریزی
با قطعی شدن انتقال »مرتضی تبریزی« به استقالل، آبی پوشان پایتخت نیز یک گلزن تمام عیار در تیمشان 
خواهند داشت. تبریزی فصل گذشته عملکرد بســیار خوبی از خود نشان داد و با زدن 13 گل، دومین گلزن 
برتر لیگ شــد. باالتر از تبریزی »علی علیپور« قرار داشت که با 19 گل، کفش طالی لیگ هفدهم را همانند 
لیگ های پانزدهم و شانزدهم برای پرسپولیسی ها به ارمغان آورد. حاال با اضافه شدن مهاجم تیم ذوب آهن به 
استقالل، آبی ها امیدوار هستند تا پس از سه فصل این عنوان را از چنگ پرسپولیسی ها خارج کنند.در نهایت 
باید دید این دوئل جذاب بین مهاجمان سرخابی به نفع کدام یک تمام خواهد شد. دو فصل پیش »کاوه رضایی« 
و »مهدی طارمی« رقابت جذابی بایکدیگر داشتند؛ اما درنهایت این مهاجم شماره 9 قرمزها بود که آقای گل 

رقابت های لیگ برتر شد.

ملی پوش اصفهانی تیم ملی اسکواش:

آماده مسابقات »جاکارتا« هستم
ملی پوش اســکواش تیم ام.ال.ام تایتان اصفهان، درباره شرایط فصل گذشته لیگ »اسکواش« که به 
تازگی به پایان رسیده است، اظهار کرد: سطح کیفی بازی های لیگ امسال، بهتر از سال های گذشته 
بود. این موضوع به دلیل این بود که بازیکنان خوب در تیم های مختلف تقســیم شده بودند و شاهد 
رقابت های بسیار نزدیک و خوبی بودیم.»حدیث فرزاد« ادامه داد: خداراشکر توانستیم با تیم ام.ال. ام 
تایتان عالوه بر کسب نایب قهرمانی در لیگ برتر، قهرمانی نخستین دوره جام حذفی که به نام مرحوم 
»علی روغنی« بود را به نام خود ثبت کنیم که این موضوع برای ما بســیار ارزشمند بود.کاپیتان تیم 
اسکواش ام.ال. ام تایتان درباره اسپانسر تیمش در این فصل از رقابت ها، گفت: نسبت به بقیه تیم ها که 
مشاهده کردم و در جریان هستم، از لحاظ اسپانسری باالتر بودیم و مسئوالن تایتان از همه لحاظ ما 

را پشتیبانی و حمایت کردند.
وی درباره ادامه همکاری  با تیم تایتان خاطر نشان کرد: اولویت من برای فصل آینده بر ادامه همکاری 
با این تیم است. فصل تازه به پایان رسیده است و پیشنهادی هنوز از تیم های دیگر به دستم نرسیده 
است، اما اگر هم بیاید سعی بر ماندن در همین تیم را دارم. به دلیل اینکه تیم واقعا خوبی است اما با این 
حال بستگی به شرایط دارد.فرزاد در خصوص اردوی آمادگی برای مسابقات آسیایی جاکارتا، همچنین 
مسابقات دانشجویان جهان در انگلیس تصریح کرد: در حال حاضر در اردوی جاکارتا به سر می برم و دو 
ماهی است که فشرده تر در حال تمرین کردن هستیم و اواخر مرداد به جاکارتا اعزام می شویم. مسابقات 
دانشجویان هم وضعیت آن مشخص نیست، به دلیل اینکه با مسابقات جاکارتا تداخل پیدا خواهد کرد.
وی در خصوص آمادگی خود برای مســابقات جاکارتا گفت: برای این مســابقات اکنون آمادگی 80 

درصدی دارم و روزی سه وعده تمرین می کنم. شرایط اردو هم عالی است و مشکلی ندارم. 

برنامه ای برای جام ملت ها؛ 
کــی روش 34 روز وقت و 5 
میلیون دالر اعتبار می خواهد، 

روزی یک میلیارد و ششصد

فتحی: از تمــاس وزیر با 
مجیدی خبر نداشتم
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اصفهان، بیشترین زندانی غیرعمد را دارد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

اصفهان، بیشترین زندانی 
غیرعمد را دارد

اســتان اصفهان با میزبانی از یــک هزار و 660 
محبوس نیازمند، بیشــترین زندانی را به دلیل 
ارتکاب جرائم غیرعمــد به خود اختصاص داده 
است. در رتبه های بعدی این فهرست استان های 
فارس با ۱۳۴6 محبوس، تهران با ۸۸0 محکوم 
و گیالن با ۸66 بدهکار مالــی و دیه قرار دارد.
طبق این آمار نزدیک به یــک چهارم زندانیان 
غیرعمد تنها در دو استان فرهنگی »اصفهان« 
و »فارس« نگهداری می شوند که نبود برخی از 
مولفه های منتهی به حبس، ازجمله همجواری 
برخی اســتان ها بــا همســایگان ناامنی چون 
عراق و پاکســتان یا رواج قاچاق مواد مخدر در 
شــهرهای همجوار با خاک افغانستان چندان 
توجیه منطقــی ندارد.در حــال حاضر بیش از 
۱۳ هزار زندانی غیرعمد در زندان های ســطح 
کشور حبس هستند که ۹۹ درصد این افراد به 
دلیل محکومیت مالــی و تنها یک درصد آن ها 
بابت ناتوانی در تامین بدهی دیه در بند حضور 
دارند.زندانیان چک با ۹۳00 نفر شــلوغ ترین 
دســته محکومان غیرعمد را شــامل شده و در 
مقابل بدهکاران دیه ناشی از حوادث کارگاهی 
تنها با ۹0 زندانــی، کــم جمعیت ترین طیف 

زندانیان غیرعمد را شامل می شوند.
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، زندانیان 
دیات رانندگی با کاهش چشــمگیری به تعداد 
۳00 نفر رسیده است که با پیگیری ستاد دیه و با 
عنایت به آثار قانون جدید بیمه اجباری شخص 
ثالث این دســته از بدهکاران نیز به زودی آزاد 

خواهند شد.

یک کارشناس معماری اظهارکرد:
پیاده راه چهارباغ؛ دریچه ای 

به سوی رونق گردشگری
 یک کارشــناس معماری اظهار کرد: پیاده راه 
کردن چهارباغ عباسی، هویت شهر اصفهان را 
زنده می کند و نشاط، شادابی و حس تعلق خاطر 

را برای شهروندان به همراه خواهد داشت.
»علیرضا ستوده« افزود: تبدیل فضای ماشینی 
چهارباغ به محور پیاده و حق تقدم عابران پیاده، 
از دیگر تبعات مثبت پیــاده راه کردن چهارباغ 
اســت.این کارشــناس معماری با بیان اینکه  
پیاده روی در خیابان تاریخی چهارباغ خاطرات 
زیادی را برای گردشگران رقم می زند، تصریح 
کرد: بدون شــک در آینــده ای نزدیک خیابان 
چهارباغ محلی برای ثبت خاطرات خواهد شد، 
زیرا عالوه بر تاریخی بودن پتانسیل های فراوان و 
جذابی برای گردشگران دارد.ستوده با بیان اینکه 
پیاده راه  سازی چهارباغ دریچه ای به سمت رونق 
گردشگری و زنده سازی فضاهای شهری است، 
افزود: احداث پیاده راه در این خیابان که از لحاظ 
تاریخی دارای قدمت و اهمیت است به پویایی و 
زنده شدن هویت چهارباغ کمک می کند.ستوده 
اضافه کرد: تردد خودروها در بافت های تاریخی 
به مرور زمان اثرات منفی زیــادی را به این نوع 
بافت ها وارد می کند، بنابراین جلوگیری از تردد 
خودروها در محورهای تاریخی به حفظ و احیای 

بافت تاریخی شهر کمک خواهد کرد.

تیمچه ها و سراهای بازار 
اصفهان مرمت می شود

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان گفت: مرمت 
بازارچه های خیابان عبدالرزاق، احیا و بازسازی 
حمام خسروآقا و حمام شاهزاده  و مرمت بازارچه 
حسن آباد در دست اجراست.»حسین کارگر« 
اظهار کرد: بازسازی و مرمت بازارچه های خیابان 
عبدالرزاق اعــم از »بازارچه ســینه پایینی« با 
هزینه ای بالغ بر ۹00 میلیون تومان و »بازارچه 
نیم آور« با هزینه ای بالغ بر  600 میلیون تومان 
تکمیل شده اســت.وی با اشاره به مرمت حمام 
خسرو آقا در خیابان حکیم افزود: مرمت و احیاء 
این حمام تاریخی با هزینه ۴00 میلیون تومان 
تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 
و تا مهرمــاه تکمیل و به بهره بــرداری خواهد 
رســید.مدیر منطقه ۳ شــهرداری اصفهان به 
مرمت حمام شاهزاده اشــاره کرد و ادامه داد: 
مرمت حمام شــاهزاده شامل استحکام بخشی، 
سبک سازی بام، مرمت، تزئینات و کاشی کاری 
حمام تاکنــون ۸۵ درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:
تعداد کانون های مساجد استان 
اصفهان به ۲۳۰۰ کانون می رسد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در افتتاحیه نخستین مرکز آفرینش های هنری 
بسیج کشور در اصفهان و رونمایی از آثار فرهنگی 
هنــری فاخر این مرکز اظهار داشــت: شــورای 
فرهنگ عمومی اســتان می تواند محل مناسبی 
برای تصمیمات درست و به جای فرهنگی باشد 
و بسیج می تواند در این مسیر یاری دهنده باشد.

حجت االســالم »محمدعلی انصــاری« با بیان 
اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت 
مشترک اداره ارشاد و بســیج است، تصریح کرد: 
در کشور 2۴ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد 
وجود دارد که در استان به یک هزار و ۸00 کانون 
می رسد و درصددیم تا پایان برنامه ششم توسعه 
به 2 هزار و ۳00 کانون برســیم. وی خاطرنشان 
کرد: کانون های مســاجد، ظرفیــت خوبی برای 
بهره بــرداری در روســتا و محالت هســتند که 
می توانند نقش آفرینی کننــد. وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی متولی هنر در کشور است و باید 
فعالیت بیشــتری انجام دهیم تا به هدفمان که 
شکل دهی به فضای فرهنگی هنری است، برسیم.

رییس اداره امور قرآنی اصفهان:
راهیابی ۲۰ اصفهانی به مسابقات 

کشوری قرآن کریم
20 نفر از استان اصفهان به مرحله کشوری چهل 
و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه 
یافتند. رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در مرحله 
اســتانی این مســابقات ۵00نفر در رشته های 
مختلف به رقابت پرداختند، گفت: 20نفر از آقایان 
که در رشــته های حفظ ۱0جزء، 20جزء، حفظ 
کل قرآن، اذان، دعاخوانی، قرائت و ترتیل خوانی 
رتبه های برتر را در مرحله استانی چهل و یکمین 
دوره مســابقات سراســری قرآن کریم به خود 
اختصاص دادند، به مرحله کشــوری این دوره از 

مسابقات راه پیدا کردند.
»یحیی قاســمی« افزود:بر اســاس تدابیری که 
از سوی مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف و امور 
خیریه اندیشیده شده، امســال مرحله کشوری 
این مسابقات به صورت دو مرحله ای برای آقایان 
برگزار می شود که مرحله مقدماتی از روز 20مرداد 
در شــهر مقدس قم و مرحله نهایی نیز از ۱0مهر 
در استان مرکزی و شــهر اراک آغاز می شود. وی 
گفت: مرحله شهرســتانی چهل و یکیمن دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم استان اصفهان با 
حضور ۳۴هزار نفر در رشته های حفظ ۵جزء، ۱0 
جزء، 20جزء، حفظ کل، قرائــت، ترتیل خوانی، 
دعاخوانی و اذان و مرحله اســتانی این مسابقات 
نیز با رقابت بیش از ۵00نفر در رشته های مختلف 
به مدت دو روز در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

واحد خوراسگان برگزار شد.

 رییس سازمان مدیریت بحران کشور
 در اصفهان خبرداد:

اختصاص هزار و ۲۰ میلیارد 
تومان برای طرح های آبرسانی

رییس ســازمان مدیریت بحران کشور در جلسه 
شــورای مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: 
وزارت کشور موافقت کرده از اعتبارات ماده ۱0 و 
۱2، هزار و 20 میلیارد تومان به وزارت نیرو واگذار 
کند که از این میزان  هفت میلیارد و ۳00 میلیون 
تومان برای تکمیــل طرح هــای آب و فاضالب 

روستایی استان اصفهان اختصاص یافته است.
»اســماعیل نجار« افزود: تغییــر اقلیم واقعیتی 
است که با آن روبرو هســتیم و افزایش تعریق و 
تبخیر و نهایتا تغییر ، نوع و زمان و کمبود بارش 
و بیابان زایــی از جمله عــوارض افزایش گرمای 
زمین است.  وی  با اشاره به اینکه اساس کار امروز 
مدیریت صحیح آب اســت گفت: باید بامدیریت 
صحیح خود را با شــرایط فعلی ســازگار کنیم و 
مدیریت اســتانها باید همتی بیشتر داشته باشد.

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور با اشاره 
به مشــکالت در ز مینه آمایش سرزمین، گفت:  
 مدیــران باید اعتبــارات خــود را از ردیف های

 بودجه ای که برایشــان در نظر گرفته پیگیری و 
محقق کنند.

 دیدگاه

شــهردار اصفهان در نخســتین جلســه شورای 
راهبردی امور بانوان و خانواده شهرداری در قالب 
سلسه نشســت های »اصفهان فردا« اظهار کرد: 
تاکنون سی و چهار نشســت از سلسه نشست های 
اصفهان فردا با حضور اصناف، اقشار مختلف جامعه 
و فرهیختگان به منظور اســتفاده از نقطه نظرات و 
مشارکت مردمی در امور شهر به صورت کارشناسی 
برگزار شــده اســت.»قدرت ا... نوروزی« با اشاره 
به برگزاری نخســتین جلسه شــورای راهبردی 
امور بانوان و خانواده شــهرداری، افزود: شایســته 
ســاالری از سیاســت های کالن مدیریت شهری 
است که این مهم دارای مولفه های تعهد، تخصص، 
تجربه و عدالت است. شهردار اصفهان با بیان اینکه 
مدیریت شهری به معیار شایســته ساالری توجه 
ویژه ای داشته اســت، ادامه داد: در مدت مدیریت 
فعلی شــهری ، ۱2 نفر از زنان توانمند بدون نگاه 
به حزب و گرایش خاصــی در بخش های مختلف 
مدیریتی منصوب شــده اند که دو نفــر از آنها به 
 عنوان شهردار منطقه و مدیرعامل سازمان انتخاب

 شدند.
وی تاکید کرد: شهرداری اصفهان سعی دارد زمینه 
و بستر مســاعدی برای رشد شــخصیت بانوان و 
احیای حقوق مادی و معنوی این قشر را فراهم کند 

و مدیران شهری در این راستا، گام بر می دارند.
نوروزی شبکه سازی برای شناسایی بانوان توانمند 
شهر را مهم دانســت و افزود: باید حلقه اتصال بین 
بانوان نخبه و توانمند ایجاد شــود تا شاهد رشد و 

توسعه اجتماعی در امور بانوان باشیم.
شهردار اصفهان رشد جامعه را در گرو » آگاه شدن و 
آگاهی بخشی« برشمرد و تصریح کرد: رونق بخشی 
به کســب و کارهای خانگی با برپایــی بازارچه ها 
همراه با خالقیت و نوآوری، می تواند کانون خانواده 
را تحکیم بخشد و عالوه بر این زنان را برای حضور 

در اجتماع آماده کند و به میدان آورد.
وی ارتباط دوســویه شــورای راهبردی بانوان و 
خانواده را با شورای شهر اصفهان به منظور گسترده 
کردن شعاع فعالیت ها در حوزه بانوان مهم خواند و 

گفت: با همدلی، وحدت، صداقت و یک صدا شدن 
می توان شاهد تحوالتی خوبی در حوزه رشد جامعه 

زنان باشیم.
 شهر برای بانوان، زیست پذیر شود

مشــاور راهبردی و دســتیار اجرایی شــهرداری 
اصفهان، در ادامه این جلســه اظهار کرد: باید شهر 
برای بانوان زیست پذیر شود؛ به طوری که نگاه ها 
و رویکردها تغییر کند.»علیرضا صادقیان« اضافه 
کرد: مدیریت شهری درصدد است میزان رضایت 

بانوان را در شهر افزایش دهد.
تشکیل ۵ گروه در شورای راهبردی بانوان
دستیار شــهردار اصفهان در امور بانوان و خانواده 
در این جلسه از برگزاری نشست و جلسات متعدد 
با بانوان شاغل همه ارگان های دولتی، غیردولتی 
و  ســازمان های مردم نهاد در جهت رشد و توسعه 
پایدار جامعه بانوان و خانواده در شهر اصفهان خبر 
داد و گفت: شورای راهبردی امور بانوان و خانواده 
شهرداری دارای پنج کارگروه مشــاوران بانوان و 
خانواده، دســتگاه های دولتی استان، نمایندگان 
بانوان و خانواده حوزه های شهرداری و سازمان های 
مردم نهاد، هویت بخشی و پیشگیری از آسیب ها 
و احیای فرهنگ کار در جامعــه به خصوص برای 

بانوان در خانه است.»فاطمه زارع« افزود: با توجه 
به این که حدود ۵0 درصد جمعیت جامعه را زنان 
تشــکیل می دهند، اما از این ظرفیت به درســتی 
استفاده نمی شــود و به آنها به صورت ابزاری نگاه 

می شود.
مشاور بانوان در تمام مناطق شهر تعیین 

شود
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان نیز در ادامه با بیان اینکه باید 
در امور بانوان بخش خصوصی را فعال کرد، افزود: 
با توجه به این که ۵0 درصد جمعیت شهر را بانوان 
تشــکیل می دهند، باید به مسائل این حوزه توجه 
وی ژه کرد.»فریده روشــن« با بیان اینکه حتی اگر 
۱0 درصد از مشکالت بانوان رفع شود، تاثیر آن در 
جامعه بسیار مشهود خواهد بود، عنوان کرد: الزم 
است مشاور بانوان در تمام مناطق شهر تعیین شود 
تا با برنامه ریزی، شورای راهبردی بانوان و خانواده 

تقویت شود.
نگاه زنان به خود باید تغییر کند

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در این جلسه با 
بیان اینکه نگاه زنان به خود باید تغییر کند و خود 
بــاوری را در خود تقویت کنند، گفت: الزم اســت 

بانوان از لحاظ فرهنگی و اعتقــادی خود را تغییر 
دهند؛ در این راســتا بانوان ابتدا بایــد به یکدیگر 
احترام بگذارند.»شــیرین طغیانــی« بنیادهای 
فرهنگی را در امور بانوان مهم خواند و خاطرنشان 
کرد: باید برنامه های شــورای راهبردی بانوان در 
بســته های فرهنگی قرار گیرد و با تعامل و با زبان 
مشــترک به  تعامل برســیم.این عضو شورا تاکید 
کرد: الزم است تبعیض جنسیتی در سیستم اداری 

شهرداری اصفهان رفع شود.
باید قالب های ذهنی و فکری شکســته 

شود
 عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه این 
جلسه با بیان اینکه اهداف شورای راهبردی بانوان 
و خانواده باید مشخص شود، اظهار کرد: الزم است 
سیاست گذاری شورای راهبردی به شورای شهر و 
شهرداری برای اجرا ابالغ شود.»کوروش محمدی« 
با بیان اینکه نگاه جامعه تحت نفوذ افکار و نگرش 
مرد ساالری است، ادامه داد: باید قالب های ذهنی و 
فکری که در مورد جنسیت زن و مرد است شکسته 
شــود تا برنامه ریزی در امور زنان اثر گذار باشــد.
وی خاطرنشــان کرد: باید شایســته ســاالری و 
توانمندسازی زنان بدون نگاه جنسیتی انجام شود.

باید به سمت شــهر فرهنگی بدون نگاه جنسیتی 
گام برداریم

رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان در ادامه این جلســه با بیان 
اینکه برای رشد مدنی باید فرایندهایی تحقق یابد، 
گفت: همه ما باید به سمت شهر فرهنگی بدون نگاه 
جنسیتی گام برداریم. »محمد عیدی« زیست پذیر، 
انســان محور و معناگرا بودن را سه شاخصه شهر 
فرهنگی دانســت و تصریح کرد: برای تحقق شهر 
فرهنگی نباید به صورت کارکردی به حوزه فرهنگی 
نگاه کنیم و باید نگاهمان به فرهنگ ساخت گرایانه 
باشــد.وی با بیان اینکه باید ساز و کارهای شورای 
راهبردی مشخص شود، ادامه داد: این شورا باید در 
حوزه تصمیم گیری جایگاه خود را در شهرداری و 

شهر تعیین کند.

شهرداری برای احیای حقوق مادی و معنوی بانوان گام برمی دارد
 نوروزی مطرح کرد:

 رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به ارائه بســته تشویقی عوارض 
خــودرو که با پیشــنهاد شــهرداری اصفهان، 
تصویب شورای اسالمی شهر و تایید فرمانداری 
اصفهــان از اول تیرمــاه آغــاز شــده و تا ۳۱ 

شــهریورماه ادامه خواهد داشــت، 
شهروندان فرصت استفاده از بسته 
تشویقی عوارض خودرو را از دست 
ندهند. »مهدی زارعی« اظهارکرد: 
بر اســاس بسته تشــویقی عوارض 
خودرو، چنان چه شهروندان بدهی و 
جریمه ای بابت عدم پرداخت عوارض 
خودرو داشــته باشــند، در صورت 
مراجعه و پرداخــت عوارض، معادل 
مبلغ جریمه اصفهان کارت آنها شارژ 

می شود. وی ادامه داد: در بسته تشویقی عوارض 
خودرو، آن دسته از شــهروندان خوش حسابی 
که هر ســال بــه موقع نســبت بــه پرداخت 
عوارض خود اقدام می کنند، معادل ۱0 درصد 
 میزان عوارض در اصفهان کارت، شــارژ هدیه 
می گیرند. رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری 
اصفهان با اشاره به نحوه محاسبه و تعیین مبلغ 
عوارض خودرو، تصریح کرد: طبق دفترچه ای که 
اداره دارایی به شهرداری ارائه و مبنای محاسبات 
قرار می گیرد، برای عوارض خودرو باید ساالنه 
مبلغی معادل یک و نیم در هزار قیمت خودرو 
پرداخت شــود. رییــس اداره ممیــزی درآمد 

شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شــهروندان 
بــرای پرداخت عــوارض می تواننــد از طریق 
 مراجعه به پورتال شهرداری اصفهان به نشانی

Esfahan.ir  ، درگاه هــای بانکــی و مراجعه 
حضــوری بــه شــهرداری مناطــق اقــدام 

کنند، افــزود: چنان چــه پرداخــت عوارض 
بــه صــورت غیرحضوری انجــام شــود، باید 
بــرای دریافت شــارژ اصفهــان کارت به یکی 
 از مناطق پانــزده گانــه شــهرداری مراجعه 
صورت گیرد. وی هدف از اجرای طرح بســته 
تشــویقی عوارض خودرو را ترغیب شهروندان 
برای پرداخت عوارض و تامین منابع شهرداری 
جهت اجرای طرح های عمرانــی عنوان کرد و 
گفت: عوارض پرداختی شــهروندان در مسیر 
توســعه، آبادانی و حفظ پاکیزگــی همچنین 
اجرای طرح های عمرانی، زیباســازی، آسفالت 

معابر و ... هزینه می شود.

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری:

شهروندان! فرصت را از دست ندهید
مدیر کل طرح های توســعه شهری و منطقه ای 
شهرداری اصفهان، اظهارکرد: طرح تفصیلی به 
عنوان یکی از مهم ترین ابزارها، اسناد هدایت و 
ساماندهی نظام توسعه یا ساخت و ساز شهرها 
به شمار می رود. طرح تفصیلی معیارها و ضوابط 

کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های 
شهری در سطح محله های مختلف، موقعیت و 
مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها، شبکه 
عبور و مــرور و میزان و تراکم ســاختمانی در 
واحدهای شهری، همچنین اولویت های مربوط 
به مناطق بهسازی، نوسازی، توسعه و موقعیت 

خدمات مختلف شهری را تعیین می کند.
»ســید احمد حســینی نیا|« ادامه داد: یکی از 
مباحث بسیار مهم در طرح تفصیلی که تاکنون 
کمتر به آن توجه شده، ظرفیت ها و فرصت های 
اقتصادی آن اســت.مدیرکل طرح های توسعه 
شــهری و منطقه ای شــهرداری اصفهــان، با 
بیان اینکه پیاده ســازی طــرح تفصیلی برای 

شــهرداری ها هزینه بــر بــوده و هزینه هــای 
پیاده سازی طرح تفصیلی مانند آزادسازی معابر 
پیشنهادی قابل محاسبه است، گفت: متاسفانه 
تاکنون فرصت هــای اقتصادی نهفته در اجرای 
طرح تفصیلی، شناســایی نشده اند.وی با تاکید 
بر اینکه شــناخت هزینه ها و منافع 
اقتصــادی اجرای طــرح تفصیلی، 
مقدمه ای بر بررســی امکان تحقق 
طــرح تفصیلی اســت، اظهارکرد: 
چنانچــه هزینه های پیاده ســازی 
طرح تفصیلی همزمــان با  اجرای 
آن تامین نشــود، هزینه  تحقق آن 
از روش هــای دیگر ماننــد تراکم 
فروشــی تامین خواهد شــد که با 
توجه به زیرپا گذاشتن تراکم پیشنهادی طرح 
تفصیلی و پیامدهای منفی محیطی، اجتماعی 
 و اقتصــادی آن درآمــد مطلوبی محســوب

 نمی شود.
وی بــا بیــان اینکه تحقــق طــرح تفصیلی و 
درآمدهای اقتصادی شهر، یک رابطه دو سویه 
بســیار قوی با یکدیگر دارند، گفت: دســتیابی 
به یکی از این موارد بــدون دیگری امکان پذیر 
نیست، از این رو شناســایی نقاط قوت و ضعف 
اقتصادی طرح تفصیلــی می تواند از موارد الزم 
در دســتیابی به کســب درآمدهای پایدار و از 
مهم ترین گام های ایجاد زمینه تحقق بیشــتر 

طرح تفصیلی باشد.

مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای شهرداری خبرداد: 

تحقق طرح تفصیلی و درآمدهای اقتصادی، رابطه دو سویه دارد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:
توافقات احداث »تراموا« تا پایان تابستان نهایی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: از حدود دو سال گذشته، رایزنی ها و مذاکرات 
برای احداث تراموا با کشورهای مختلف چین، روسیه، ایتالیا، چک، فرانسه و ...  آغاز شده است.

»علیرضا صلواتی« ادامه داد: پس از بررسی به سه گزینه چین، فرانسه و  مپنا داخلی رسیدیم که هر سه 
مباحث فنی را ارائه کردند و اکنون در حال تکمیل مستندات خود هستند. در نظر داریم تا پایان تابستان با 
یکی از گزینه ها  یا کنسرسیومی از سه گزینه به توافق برسیم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
با بیان اینکه سه خط تراموا برای شهر اصفهان پیش بینی شده است، گفت: خط میدان جمهوری شهرک 
کوثر خیابان امام خمینی)ره(، میدان جمهوری میدان آزادی، میدان جمهوری میدان شهدا برای احداث 

تراموا در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:
ادعا نمی کنم که تجهیزات آتش نشانی به روز است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهارکرد: اولویت های سازمان آتش نشانی 
اصفهان در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری خالصه می شود که در بخش اول ارتقای آرامش روحی و روانی 
کارکنان و ایجاد نشاط و شادابی در بین پرسنل آتش نشانی مورد توجه است و در بخش سخت افزاری احداث 
چند ایستگاه، به روزرسانی تجهیزات و جذب نیروهای جدید در دستور کار قرار دارد.»محسن گالبی« افزود: از 
آن جاکه آتش نشانی جزو مشاغل سخت محسوب می شود، باید برای آتش نشانان و خانواده  آنها فضای پرنشاط 
همراه با رفاه و امکانات فراهم شود. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره 
به کمبود تجهیزات آتش نشــانی اصفهان، گفت: هیچ گاه نمی توان ادعا کرد که تجهیزات آتش نشانی به روز 

است؛ زیرا روز به روز فناوری ها جدید می شود و نیازهای شهری با توجه به فرایند توسعه آن تغییر می کند.
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 پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله:
 خداوند می فرماید:هر کس بنده مومن مرا 

بیازارد، به من اعالن جنگ می دهد و هر کس او 
را احترام کند،از خشم من در امان است.

Z A Y A N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

یادداشت

مدت هاست بزرگ ترین آرزویم این است که ای کاش یک پاک کن 
داشتم و با آن می توانســتم تصویری را که گاه به اشتباه از من در 
ذهن دیگران نقش بسته، پاک کنم. تصویری که در بسیاری مواقع 
از »من حقیقی« بهتر است.حقیقت آن است که تجربه »تحسین 
شدن توسط دیگری«، برای اشخاص بسیاری، احساسی خوشایند 
اســت. اما از همان ســال های دور، این حس خــوب، برایم یک 
»مالل«   به همراه داشته است. ماللی از جنس مالل نقش آفرینی 
که همواره نقش آدم های خوب را بازی می کند، حال آنکه شــاید 
درواقع، آن گونه نباشــد.خوش تر آن  دارم که اگربناست تصویری 
غیرواقعی از من در فکر کسی نقش ببندد، تصویری باشد بدتر از 
تصویر حقیقی ام، نه بهتر از آن. زیرا خوب تلقی شدن، بار مسئولیت 
انسان را بیش از پیش می کند، مسئولیتی که شاید چنان که باید، 
از عهده انجامش برنیاییم و شرمگین شویم؛ زیرا به قول شیخ اجل: 
»به اندازه بود باید نمود / خجالت نبرد آنکه ننمود و بود!«دوستی 
که با مفاهیم روان شناسی امروز آشناست، می گفت: »تو از نوازش 
گرفتن لذت نمی بری. تو در مقابــل نوازش های دیگران واکنش 
منفی نشان می دهی و از همه بدتر اینکه خودآزاری!«شاید درست 
بگوید. مثل خیلی موارد دیگر که برخی خلقیات بسیاری از ما، با 
معیارهای روان شناسی امروز، جور درنمی آید. اصوال خودشناسی 
خیلی جاهایش با معیارهای روان شناسی امروزی، سازگاری ندارد.

وقتی می بینم تصویری که از من در ذهن دیگری حک شده، به طرز 
دروغینی زیباست، با خودم می گویم خوشا به حال مالمتی ها، خوشا 
به حال آن ها که »بود حقیقی شان« از »نمودشان« زیباتر است.اما 
راستش را بخواهید، با مالمتی ها هم نتوانسته ام کنار بیایم! در رفتار 
مالمتی نیز نوعی عدم صداقت است که از آن گریزانم.آیا واقعا راهی 
نیست تا بدون آنکه آدمی فریبی به کار ببرد یا رنجی به دیگری وارد 
آورد، تصویر غیرحقیقی خود را در ذهن دیگران دستکاری کند تا 
از این »توهم خوب بودن« رها شود؟این روزها مدام یقه خودم را 
می گیرم که چقدر در گفتار، رفتار یا حتی همین نوشتار، سعی دارم 
تصویری زیبا از خودم بسازم؟آیا نوشتن همین  مطالب، بازی ذهنی 
من نیست برای دستکارِی تصویر ذهنی مخاطب تا در نهایت، مرا 
خواستنی ، دریابد؟پاسخی نیست! وجود انسان چنان پیچیده است 
که تحلیل رفتارهایش، گاه تا مرز ناممکن پیش می رود.شاید ِگل 
ما آدمیان را چنین سرشته اند که مدام می کوشیم تصویر خود را در 
جان دیگری بیاراییم.اگر گریزی از این سرشت انسانی نباشد، مهم 
است که خود را با آنچه دیگران درباره ام می پندارند، اشتباه نگیرم.

مهم است بدانم رفتارهای محبت آمیز دیگران، به تصویر زیبایی 
که از من در ذهنشان ساخته اند تعلق می گیرد، نه خوِد حقیقی ام.

حضرت»علی« )ع( ، جمله ای دارند با این مضمون: اگر انســان ها 
چهره حقیقی یکدیگر را می دیدند، جنازه ها بر زمین می ماندند و 
آدم ها رغبتی به دفن کردن عزیزانشان نمی داشتند. البد حکمتی 
در کار است که ما با تصاویر هم سر و کار داشته باشیم، نه با »حقیقت 
وجود« یکدیگر!گویا ظرفیت عموم ما چنان پایین اســت که این 
تصویرسازی ها برای ادامه ارتباطمان الزم است.اما همه این ها بدون 
یک اعتراف، ناعادالنه تمام می شود؛ اینکه: در میان همین آدم ها که 
محبت شان به تصویری از انسان تعلق می گیرد، نه خود او، هستند 
اندک جان های بیداری که مقابلت می نشینند و هزارتوی صفحه 
وجودی  ات را به نگاهی ورق می زننــد و می گویند: »تو خوبی!« یا 
»فالن رفتارت به هنجار نیســت،اصالحش کــن!« این ها افرادی 
هستند که »خود واقعی« آنان از تصویرشان زیباتر است. با همه این  
تفاسیر، می خواهد در پاسخ به »تو خوبی«، یک پالکارد باال برم که 
رویش نوشته باشد: هشدار! مبادا تصویری که از من در ذهن تو نقش 
 بسته است، از من حقیقی زیباتر باشد!شاید این گونه کمتر شرمنده 

محبت واقعی کسانی شوم که بی هیچ شایبه ای مرا دوست دارند!

به اندازه »بود« باید »نمود«!

سارا احراری 

 پارکی
 بامواد بازیافتی! 
»بوستان بازیافت« 

در محله علی آباد در 
منطقه  ۱۶شهرداری 
تهران قرار گرفته 

است. در این بوستان 
تندیس های حیوانات 
با پسماندهای خشک 

 و زباله های
 دور ریختنی ساخته 

شده است .

عکس روز

دوخط کتاب

است و یکپارچگی پرسمان 
بشری در زبان است که تجلی 
داســتان هایی  می یابــد... 
که در ایــن مجموعــه کنار 
هم نشســته اند، خواسته اند 
هر یــک نمونه ای مشــخص 
کــه  باشــند  تعریفــی  از 
»توماس مان« از ادبیات ارائه 

داده است.

»مرگ پوتیا«
نویستده: محمود حدادی

زبان، نقد زندگی است
ادبیــات، یــا هــر هنــری که 
ابزار بیانــش »زبان« اســت، 
پیوســته و به میزانــی، رفیع 
آفرینش گــری نقادانه به بار 
می نشــاند؛ زیــرا زبــان، خود 
نقــد زندگی اســت. زبان نام 
می بــرد، مصــداق مــی یابد، 
معلوم می کند و داوری هم. 
به این ترتیب جان می بخشد. 
یگانگی هــر آنچه انســانی 

»جیپیا لند هیراتا« یک پارک جنگلی در ژاپن است که در نزدیکی روستای 
»هیراتا« در فوکوشیمای ژاپن قرار دارد و موفق شده است رکورد جدیدی 
از لحاظ تنوع »گل های ادریسی« که در آن به نمایش گذاشته شده  است، 
در کتاب رکوردهای »گینس« ثبت کند. حدود 20/000 بوته  گل ادریس 
در »باغ ادریس های جهان« که مساحتی به وسعت .../50 متر مربع دارد، 
پرورش می یابد؛ اما ویژگی منحصربه فردی که در مورد این باغ وجود دارد، 
آن است که مالکان آن تالش بسیاری کرده  اند تا حد امکان، بیشترین نوع 

ممکن از این گیاه را در این باغ پرورش بدهند.

رکوردشکنی ژاپن با باغی از »گل های ادریس«

 یک پســر 20 ســاله کانادایی که تصمیم به خرید ماشین داشت، متوجه 
شد برای بیمه ماشــین به دلیل ســن کم، باید مبلغ 4500 دالر در سال، 
حق بیمه بدهد. او که به دنبال راهی بود تا این مبلغ را کم کند، با سوال از 
 وکیلش متوجه شد که حق بیمه ماشین برای خانم ها 1100 دالر پایین تر

 است. 
بنابراین تصمیم گرفت به صورت جعلی، مدارک شناسایی خود را با تغییر 
جنســیت از مرد به زن تحویل اداره بیمه بدهد! البته جعلی بودن اســناد 
 او به راحتی تشخیص داده شــد و حاال به جرم جعل سند در بازداشت به 

سر می برد.

تغییر جنسیت به دلیل پرداخت حق بیمه کمتر! 

واکنش ارسطوی سریال »پایتخت« به یک شایعه در اینستاگرام
»احمد مهرانفر« نسبت به شایعه ای که درباره عدم عالقه او به حضور در قسمت های بعدی پایتخت منتشر شده است،  واکنش نشان داد.یک 
روز ازدواج می کند و همه فضای مجازی پر می شود از عکس های عاشقانه دونفری شان. یک روز تئاترش فروش نمی رود و روز دیگر هم نقل قولش 

درباره پایان همکاری با پایتخت مجبورش می کند که در اینستاگرام پست اعتراضی بگذارد.
چند روزی است که مصاحبه ای از احمد مهرانفر دست به دست می شود با این مضمون: 
»وقتی متوجه می شوند که به خاطر تکراری بودن، نمی خواهم در پایتخت بازی کنم، از 
دستم ناراحت می شوند.« اما  مهرانفر در واکنش اعالم کرد که  مصاحبه مربوط به جشنواره 
فجر است و مطلب با حذف و قیچی، جور دیگری نشــان داده شده است. او گفت: »اهل 
حاشیه نیستم، نمی دانم چرا بعضی از پیج های زرد و بی محتوا سعی در حاشیه سازی و 
تجاوز به حریم شخصی ما دارند؟! هر بازیگری حق دارد کاری را بازی کند یا نکند، برای 
کسانی که با فحاشی و بی احترامی فرهنگ خود را نشــان دادند، متاسفم. اگر پایتخت 

دیگری در کار باشد، همه تالش خود را خواهم کرد تا در آن حضور داشته باشم.« 
مهرانفر، در 5 فصل سریال پایتخت بازی کرد و بیشتر محبوبیت خود را مدیون نقش »ارسطو«ست اما تاکنون حاشیه هم کم نداشته است.

بعد از پایان فصل پنجم پایتخت، خبر ازدواجش همه را غافلگیر کرد و بعد از آن، همیشــه همســرش »مونا فائض پور« را به همه فستیوال ها، 
اکران های خصوصی و جشنواره ها برد و همین ماجرا، بستر حاشیه ها را بیشتر مهیا کرد، مثال در مراسم اکران فیلم »خجالت نکش« از پشت 

میکروفن به همسرش گفت: »شما هم حجابت را رعایت کن!« همین حرف باعث تعجب و حتی خنده حاضران شد. 
بعد نمایش »همه چیز درباره ی آقای ف« را بازی کرد که استقبال چندانی از آن نشد. البته کمی قبل تر هم، شایعات دستمزد میلیاردی اش از 

سازمان اوج برای بازی در پایتخت حاشیه های دیگری را رقم زده بود اگرچه سازمان »اوج« آن را تایید نکرد.

از شایعه تا واقعیت

کشور »فنالند« رسم های عجیب و غریبی دارد و همین موضوع، موجب جذاب 
شدن این کشور شده است. یکی از جالب ترین این رسوم، »روز ملی خواب آلودگی« 
است! هر سال روز 2۷ جوالی، به عنوان روز خواب آلودگی در فنالند جشن گرفته 
می شود. روز خواب آلودگی در فنالند رسم و رسوم خاصی هم دارد. مطابق این 
رسم، آخرین نفری که خواب باشــد، با ریختن آب روی صورت بیدار می کنند و 

بعضی دیگر را همان طور خواب آلود و گیج و منگ داخل رودخانه می اندازند!

 برگزاری رسم عجیب »روز خواب آلودگی« 
در فنالند!

اینستاگردی

رامبد شکرابی و حمید گودرزی؛ در برنامه »خندوانه«

دالر صدای »عمو پورنگ« را هم درآورد

»حمید گودرزی« این پست را در اینستاگرامش منتشر کرد.

»داریوش فرضیایی« با انتشار عکسی در صفحه اش نوشت: »به کی بگم خدایا! دلم می خواد 
صدای خنده هم وطنانم رو بشنوم. دلم می خواد شــادی همه رو ببینم. خدایا! نمیشه الکی 

بخندم تا دیگران شاد بشن وقتی همگی حالمون بده.«
 »شجاعی« یک تنه کار عظیم توجه 

به نویسندگان را پیش برده است
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، در نخستین نشست 
داستان خوانی با مدیریت »سیدمهدی شجاعی« با ابراز خشنودی 
از جمعیت قابل توجه حاضر در این نشست گفت: همیشه در این 
دست رویدادها، موضوع اقبال عمومی و وزنی که جمعیت حاضر 
به مراســم می دهد، یکی از دغدغه هاســت؛ اما حضور جمعیتی 
قابل توجه در این نشست که نخســتین نوبت از برگزاری را از سر 
می گذراند جای تبریک دارد و شک ندارم این جلسات باعث رویش 
یک شجره طیبه خواهد بود. وی در ادامه شجاعی را در زمره یکی 
از مفاخر فرهنگی ایران معرفی کرد و گفت: ایشان اگر می خواست 
به سادگی می توانست کنجی بنشیند و برای خودش کارهایش را 
پیش ببرد اما از این مسئله دوری کرد و به موضوع استعدادیابی میان 
جوانان نویسنده وارد شد که آثار این حرکت را این روزها می شود 
دید. به گفته انتظامی، شجاعی در سال های اخیر یک تنه کار عظیم 
توجه به نویسندگان و مولفان را در کشور پیش برده و روزگار و احوال 
آنها را جویا می شود که جای تقدیر دارد. انتظامی در پایان گفت »در 
مدارس کشور فرانسه، داستان کوتاه نویسی و روایت تجربه زندگی 
در قالب داستان کوتاه امری دائمی و اجباری است در حالی که در 
کشور ما با سابقه فرهنگی دیرینه مان چنین چیزی اتفاق نمی افتد.

کشتی اقتصاد، کی به ساحل می رسد؟!
عصر ایران نوشت: »ملوان های قدیمی وقتی کشتی شان به آب های 
کم عمق می رسید، یک نفر را جلوی عرشه کشتی می گذاشتند، تا 
با طنابی که چند گره در فواصل منظم روی آن بود، مدام عمق آب را 
اندازه بگیرد. مثال بگوید: »پنج گره« و ناخدا می فهمید که باید پیش 
برود. یا کشتی را متوقف کند. این روزها، برای نشان دادن وضعیت 
روانی و اقتصادی جامعه، به یک نفر احتیاج داریم تا بگوید چند گره 

دریایی تا به ِگل نشستن کشتی اقتصاد فاصله داریم!
چه قدر از امید جمعی یک کشور باقی مانده است. آمار، حکم همان 
گره طناب ملوانان را دارد. این جاست که رییس جمهور با رویکرد 
عقالنی به این آمار تیم اقتصادی، باید فرمان حرکت بدهد یا ایست! 
نمی شود به جای گره دریایی گفت که عمق آب، اندازه درخت شاه 
توت دم در خانه مادر زن کاپیتان اســت. ایــن گونه برخورد و این 
توصیفات فقط به التهاب می افزاید. امید، نان نیست؛ قبول داریم، 
هوا که هست! درست است که دیده نمی شود، اما هیجان زندگی 
است و سخت بشود در لفافه شعار آپیچیدش؛ چرا که زود دست و 
پایش بیرون می زند. حاال چند گره از امید دست جمعی ایرانی ها 
باقی مانده است تا خیالمان راحت شود، کشتی اقتصاد کی و کجا به 
ساحل یا گل خواهد رسید. همه چیز به این بستگی دارد که چه قدر 

تاب شنیدن آمارهای واقعی و شفاف را داریم.«

می خــوام بزنم تــو کار تولید فرغون!  چنــد وقت دیگه که 
ملــــت می خوان با فرغون پول ببرن نون بخرن، پول خوبی به 

جیب می زنم! 
اگــــه کل دیوارهــای خونــه رو بــــا پنج هــزار تومنی 

بپوشــونین، ارزون تر از کاغذ دیواری خارجی درمیاد! 
حداقل خیــار و گوجه رو گرون نکنید؛ مــا می خوایم رژیم 

بگیریم و فقط ساالد بخوریم! 
یک مستند درباره ادیسون می دیدم که می گفت 90درصد 
اختراع هاش رو بعد از ناشنوا شدنش انجام داده. من فکر می کنم 
به خاطر این بوده که هرکی بهش می گفته نمی شه و نمی تونی، 

این نمی شنیده!
پذیرایی نشدن با شیرینی که خودت بردی، در صدر فهرست 

خشونت علیه مهمان قرار می گیره!
یک فــــرم کاغذی رو پر می کردم، رســــیدم به آدرس 
ایمیــــل... یکی دو حرف اولش رو که پر کــردم منتظر بودم 
بقیه اش پر بشه تا enter بزنم...!    االن روی تک تک صندلی های 

ورزشگاه آزادی یک ریالی بذاری، بازم یک دالر نمی شه!
 اخبار ورزشی گفت: بازی واترپلو به علت درگیری بازیکن ها 
با تماشــــاگران نصفه کاره موند و به پایان نرسید. مگه واترپلو 
تماشاگر داره؟! بعد بازیکن ها چه جوری از آب اومدن بیرون و 

دعوا کردن؟!

لبخندکدیدگاهکیوسک
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