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در حالی که در روزهای گذشته از اکران 16 فیلم 
در اصفهان خبر داده شده بود به ناگاه این تعداد به 
8 فیلم کاهش یافت.به گزارش ایمنا، سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر در حالی در تهران آغاز به کار کرده 
است که 2 روز پیش از اکران فیلم ها در اصفهان، شاهد 
کاهش تعداد ســالن و فیلم هایی هستیم که قرار بود 

در اصفهان اکران شــوند و در نهایت از 2 سالن به یک 
سالن و از 16 فیلم به 8 فیلم اکتفا شد. مدیر کل ارشاد 
اصفهان علت این کاهش را بدهی سال گذشته حوزه 
هنری اعالم و معاون او، پرویز طاهری، از حوزه هنری 
و شهرداری درخواســت کمک کرده است. در گزارش 

پیش رو، ضمن مرور روند کاهش...

تنها یک سالن با 8 فیلم؛

فقر در فیلم فجر اصفهان 

اســتاندار اصفهان پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان را یک 
ابَرطرح ملی و پروژه ای فاخر برای چند دهه آینده اســتان 

خواند و گفت: با وجود چنین پروژه هایی استان اصفهان...

استاندار اصفهان:

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، 
یک اَبر طرح ملی است

عضو بی سواد یا مجرم 
سایبری؟!
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سود فرش بافی زنان بختیاری 
درجیب دالالن

7
چالش مجرمان سایبری استان اصفهان؛

 پیاده کردن مدیران از قطار انقالب، افتخار نیست

پرچم انقالب بر فراز نصف جهان

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: همزمان با 
سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 66 کیلومتر پروژه 
راهسازی و ۵ هزار و ۴۳۷ واحد مســکن مهر در استان اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان، 
حجــت ا... غالمی اظهار داشــت: به مناســبت دهه فجــر انقالب 
اســالمی، در آینده ای نزدیــک بیش از ۵ هزار واحد مســکن مهر 

استان اصفهان افتتاح شده و به متقاضیان تحویل می گردد.
وی گفت: از این تعداد، یک هزار و 616 واحد مربوط به شــهرهای 
باالی 2۵ هزار نفر، ۷90 واحد مربوط به شهرهای زیر 2۵ هزار نفر 
و ۳ هزار و ۳1واحد مربوط به شــهرهای جدید بهارستان، مجلسی 
و فوالدشــهر بوده و با اعتباری بیش از  ۳ هزار میلیارد ریال آماده 

تحویل است.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان افزود: از 222 هزار واحد 
مســکن مهر اســتان اصفهان که در برنامه های این اســتان بوده، 
تاکنون 198 هــزار و 9۵9 واحد افتتاح و بهره برداری شــدهه که 
۵هزار و ۴۳۷ واحد آن در دهه فجر سال جاری و مابقی مسکن مهر 
شهری اســتان تا پایان خرداد ماه ســال 96 تعیین تکلیف خواهد 

شد.
وی با اشــاره به 6۵ کیلومتر پروژه راهســازی آمــاده افتتاح این 
اداره کل بیان کــرد: احداث باند دوم اصفهان- اردســتان، احداث 

محور پل بهاران، احداث و بهســازی کمربندی مشهد اردهال، 
احداث و بهســازی راه اصلی خالدآبــاد-ده آباد، مبارکه-

بروجــن، احــداث راه روســتایی هونجان شــهرضا، 
بهسازی و آســفالت راه روســتایی کلبعلی به علی 

عرب چادگان، پیشکوه-پشــتکوه فریدونشهر، 
ســرجمع به طول 6۵ کیلومتــر و احداث ۳ 
دستگاه پل وتقاطع غیر همسطح هاشم آباد 

و نهضت آباد، از جمله این پروژه هاست.
غالمی درباره پروژه حفاری تونل خوانسار 
به بویین ومیاندشــت گفت: این تونل به 
طول 1200 متر در شهرســتان خوانسار 
و به منظور ایجاد ارتباط بین استان های 
مرکــزی، اصفهان و لرســتان و درجهت 
کاهش زمان سفر و جلوگیری از تصادفات 

و حذف نقــاط حادثه خیــز احداث 
شــده که درحال حاضر عملیات 

حفاری آن به اتمام رسیده و 
تاکنون 2۷0میلیارد 

ریال در آن هزینه شده اســت. این تونل با احداث 1۴کیلومتر راه  
دسترســی به آن و ســر جمع با صرف ۴۵0 میلیــارد ریال اعتبار 

تکمیل خواهد شد.
وی از جملــه مهم تریــن  اقدامــات انجام شــده در حــوزه راه و 
شهرســازی را بحث تملک کارخانه ریســباف اصفهــان به متراژ 
69 هزار مترمربع عنــوان کرد و گفت: کارخانه ریســباف با هدف 
جلوگیری از تخریب آن و تبدیل به فضاهای مناسب شهری، ایفای 
هویت تاریخی و معماری دوران صنعتــی، جلوگیری از بارگذاری 
بسیار باالی مســکونی و تجاری، احترام به معماری ایرانی و حفظ 
تنها بازمانــده معماری منحصر بــه فرد صنعتی ایــران، با تثبیت 
معماری این مــکان تاریخی و حفظ حقوق شــهروندان اصفهانی، 
با ارزشــی 20۷ میلیارد تومانی به تملک وزارت راه وشهرســازی 

درآمد.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان افزود: در راستای احیا 
و بهسازی بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری استان نیز 16۴۵ 
متر مربع از محالت ســرای نو و میدان پور هاشمی نایین و محور 
تاریخی انارک، با اعتبــاری بالغ بر ۷01۴ میلیون ریــال با انجام 

عملیات کف سازی و بدنه سازی، احیا و بهره برداری شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان:

۵۴۳۷ واحد مسکن مهر در استان اصفهان
 به بهره برداری می رسد

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: برای اینکه آنفلوآنزا 
به طیور مناطق دیگر شــیوع پیدا نکنــد، منطقه را قرنطینه 
کردیم تا در محدودیت ایجادشــده در ورود و خروج، بتوانیم 
خودروهای عبوری را ضدعفونی و از شیوع بیماری جلوگیری 
کنیم. شــهرام موحدی در گفت وگو با فــارس، درباره برخی 
از شــایعات فضای مجازی درخصوص قرنطینه شــدن چند 
روســتا از شهرســتان نجف آباد اظهار کرد: قاعدتا بر اساس 
پروتکل های مبارزه با آنفلوآنزای فــوق حاد پرندگان، اگر در 
روســتایی آنفلوآنزا در پرنده ها یا طیور بومی آن مثبت باشد 
کل طیور روســتا که قاعدتــا باهم در ارتباط هســتند، باید 
معدوم شوند. وی با اشاره به اینکه موضوع آنفلوآنزای روستای 
همت آباد شهرســتان نجف آباد به یک هفته قبل برمی گردد، 
گفت: آنفلوآنزای طیور بومی روســتای همت آباد مثبت بوده 
است که بر اســاس پروتکل های جهانی بیماری های طیور و 
مبارزه با آن، وقتی که بیماری در طیور روستا مثبت می شود، 
باید طیور معدوم شده و روستا 21 روز قرنطینه شود. مدیرکل 
دامپزشــکی اســتان اصفهان، در ادامه تصریــح کرد: چون 
نمی خواســتیم که این بیماری به طیور مناطق دیگر شیوع 
پیدا کند، منطقــه را قرنطینه و یکی دو مســیر را برای ورود 
و خروج مشــخص کردیم تا در محدودیت ایجادشــده برای 
ورود و خروج، بتوانیم خودروهای عبــوری را ضدعفونی و از 
شیوع بیماری جلوگیری کنیم. موحدی با اشاره به اینکه در 
هر یک گرم مدفوع طیور و پرنده بیمــار، حدود یک میلیارد 
ویروس وجــود دارد، بیان داشــت: ماموران دامپزشــکی با 
حاضر شــدن در ورودی ها و خروجی روســتا، به ضدعفونی 
کردن چرخ  خودروهــای ترددکننده در روســتا می پردازند 
تا از انتقال بیماری به خارج از شــهر جلوگیری شود. وی در 
پایان درخصوص جلوگیری از شــیوع این بیماری توســط 
پرندگان نیز گفت: تاکنون در هیچ کجای دنیا راهکاری برای 
جلوگیری از شــیوع انتقال بیماری از پرندگان یافت نشــده 

است.

 توضیحات مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان 
درخصوص قرنطینه یک روستا:

نمی خواستیم بیماری شیوع پیدا کند

خبر آخر

2

هم زمان با دوازدهم بهمن ماه، تاکسی های شهر اصفهان که با پرچم ایران تزئین شده بود، از خیابان 
فرایبورگ تا گلستان شهدا با حرکتی نمادین آغاز دهه مبارک فجر را جشن گرفتند؛

الریجانی:

15
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پیشنهاد سردبیر:
شباهت های دو رییس جمهور!

عکس روز

در نخستین روز از دهه فجر انقالب انجام شد؛

بهره برداری از بزرگ ترین پاالیشگاه 
غالت خاورمیانه با حضور روحانی

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد:

 ابالغ یک دستورالعمل مهم 
به سفارت خانه های ایران

ظریف:

 برجام برای ایران و فرانسه 
فرصت ساز بود

دیدار عراقچی با مدیر حوزه های 
علمیه کشور در قم

در مراســم ســالگرد ورود امام خمینی)ره( به ایران همسر حسن 
روحانی رییس جمهور، همســر آیت ا... هاشــمی و زهرا مصطفوی 

دختر امام)ره( نیز حضور داشتند. 

پاالیشگاه غالت زر به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه 
و اولین پاالیشگاه غالت ایران و نیز  سیلوهای ذخیره سازی غالت، 
تصفیه خانه صنعتی و پایانه ریلی این مجتمع صبح ســه شــنبه با 

حضوررییس جمهوری در استان البرز به بهره برداری رسید . 
رییس جمهــوری در بازدید از بخش های مختلــف این مجموعه 
صنعتی و غذایــی با توضیح مدیران و  متخصصــان در جریان روند 
اقدامات و فعالیت های پاالیشــگاه غالت زر قرار گرفت.     همچنین 
همزمان با حضور رییس جمهور در مجتمع فرآوری عمیق غالت، 
کلنگ آغاز عملیات  اجرایی طرح زرکام ) تولید بیسکوییت، کلوچه، 

شیرینی های غیر آردی و شکالت( بر زمین زده شد . 

ســخنگوی وزارت امورخارجــه از ابــالغ دســتورالعمل مهم به 
ســفارت خانه های ایران در خارج از کشــور در پی ممنوعیت ورود 
به آمریکا خبر داد.بهرام قاسمی در مورد تشکیل کمیته ای در این 
وزارتخانه برای پیگیری امور ایرانیان خارج از کشــور گفت: پس از 
اتخاذ مواضعــی در آمریکا در مــورد ایران و برخی از کشــورهای 
مســلمان پیش بینی دقیقی در خصوص راهکارهای مناســب در 
مقابل این اقدام انجام شد.  بهرام قاسمی در گفت وگو با خبرنگاران 
ادامه داد: در این خصوص می توان به تشکیل کمیته ای متشکل از 
چند نهاد و وزارت امورخارجه در محل این وزارت خانه اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این کمیته کار خود را آغاز کــرده و امیدواریم که 
بتواند راهکارهای متناسب را برای وضعیت جدید پیش بینی کند.

قاســمی با بیان اینکه این کمیته ظرف روزهای یکشنبه و دوشنبه 
دستورالعمل هایی را تهیه و به ســفارت خانه های ایران در سراسر 
جهان ابالغ کرد، افزود: این دستورالعمل ها در خصوص پاسداشت 
و منزلت ایرانیان خارج از کشــور به خصوص کسانی که در آمریکا 

ممکن است با مشکالتی مواجه شوند، تهیه شده است. 

وزیر امورخارجه کشــورمان احتیاط های برخــی بانک های بزرگ 
اروپایی برای تعامل بــا ایران را بی مورد خوانــد و گفت: برجام برای 
همه کشورها از جمله ایران و فرانسه فرصت ساز بوده و موانع را برای 

همکاری ها برداشته است.
محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشــورمان درهمایش تجاری 
ایران و فرانســه که صبح دیروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شــد 
خاطرنشــان کرد: برگزاری اولین نشست کمیســیون مشترک که 
حاصل سفر رییس جمهور کشــورمان روحانی به پاریس در بهمن 
ســال پیش اســت باحضور همکارم آقای آیرو وزیر خارجه فرانسه 
امروز )سه شنبه(در وزارت خارجه تشکیل می شود. وزیر امور خارجه 
کشورمان در ابتدای این نشست گفت: ٣٨ سال پیش در چنین روزی 
میهمانی از فرانسه به کشورمان بازگشت و آغاز دهه فجر را رقم زد. یاد 
و خاطره شهدا و همچنین دوستی ایران و فرانسه برای ما گرامی است. 
وی از دیدگاه مثبت و رو به جلوی  وزیر امورخارجه فرانسه قدردانی 
کرد و گفــت: متقابال ایران هم دیدگاه مشــترکی برای گســترش 
همکاری ها با فرانسه در حوزه های مختلف از جمله علمی، فرهنگی، 
سیاســی و مبارزه با افراط گرایی در منطقه دارد. ظریف همچنین با 
اشاره به برگزاری اولین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و فرانسه 
افزود:  این امرحاصل ســفر  رییس جمهور کشــورمان روحانی به 
 فرانسه است که باحضور همکار خوبم آیرو وزیر خارجه فرانسه امروز

 )سه شنبه(در وزارت خارجه انجام می شود و بیش از هرچیز بیانگر 
وجود اراده سیاسی در دو کشور برای ارتقای روابط دو جانبه به ویژه در 

حوزه اقتصادی است.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه روز ســه شنبه در جریان 
سفر به قم با آیت ا... علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور دیدار 
و گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، سید عباس عراقچی با حضور در دفتر 
مدیر حوزه های علمیه با آیت ا... اعرافی دیدار و گزارشی از وضعیت برجام 
را ارائه کرد و سپس به دیدار آیت ا... مکارم شیرازی رفت. معاون حقوقی 
و بین الملل وزیر امور خارجه برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه 
معصومه )س( و کسب رهنمود در دیدار مراجع عظام تقلید به قم سفر 
کرد .دیدارهای عراقچی مانند دیگر مقامات بر اساس رویه قبل به خاطر 
حفظ منافع ملی به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگارن انجام شد. 

بین الملل

در ادامه گزیده ای از نطق پیش از دســتور رییس مجلس را 
می خوانید:

 متاســفانه در دوره هایی تالش می شــد بر مدیریت های 
انقالب، خط بطالن بکشــند. در فضای رقابت های سیاسی، 
مدیریت کشور ذبح می شود. هر روز ماجرایی، تمام ذهنیت 
جامعه را به جای تمرکز بر توســعه اقتصادی به سوی ابهام 
آفرینی سوق می دهد. این افتخار نیست که مرتب مدیرانی 
را از قطار انقالب پیــاده کنند. هنر در این اســت که قلمرو 

انقالبیون را افزایش دهند.
 در بین واژه هایی که امــام)ره( تکرار مــی کردند، کمتر 
واژه ای به میزان »وحدت« می توان سراغ گرفت. اشتراکات 
بســیار زیادی بین سیاســیون وجــود دارد، عقل حکم می 
کند بر اشــتراکات ســرمایه گذاری کنیم و نه در اختالفات. 
مشکالت اقتصاد کشــور نظیر تورم و بیکاری که خود دالیل 
متنوعی دارد، در پناه یک عزم ملی قابل رفع شدن است  و نه 

پراکنده شدن اذهان در امور فرعی.
 ظرفیت مدیریت کشور با تجربه گرانقدر گذشته، سرمایه 
ملی برای ایران محســوب می شــود که باید در جهت حل 
مشــکالت کشــور به خصوص در زمینه اقتصــادی از آن 

بهره جســت و این امر در پناه متانت همــراه با عقالنیت در 
مدیریت کالن کشــور مقدر می شــود، نه کشمکش های 
 فرسایشی سیاسی که علی القاعده در زمان انتخابات فزونی 

می یابد.
 ســال 57 امام)ره( با ورود خود به ایران تحولی ایجاد کرد 
که به تحقیق بزرگ ترین تحــول قرن بود، با حضور امام)ره( 
در کشــور، حکومت دیکتاتوری وابسته به شاه از هم پاشیده 
شــد، حکومتی کــه مهم ترین امتیــاز خــود را نمایندگی 
ژاندارمی آمریکا در منطقه می دانست و به میزانی که مقابل 
قدرت های بــزرگ خاضع بــود، در مقابل ملت گســتاخ و 

دیکتاتور ظاهر می شد.
 فساد از هر نوع، سرتا پای حکومت شاه را دربر گرفته و جز 
چند شــهر که به آبادی آن می پرداخت، بقیه کشــور را رها 
کرده بود. طراحی امام)ره( بر واژگونی همه این مناســبات 
قرار داشت.در تئوری امام)ره( اســاس کار حکومت بر تفکر 
اســالمی و حکمرانی مردم قرار داشــت؛ لذا در ساماندهی 
شکل حکومت آن را جمهوری اسالمی نامید. تا این دو رکن 

همیشه در نظر گرفته شود.
 در نظریه امام)ره( مردم در محور همه شــئون کشور قرار 

داشتند، چه در سیاست، چه در اقتصاد و چه در فرهنگ.
 همه نهادهای حکومتی مســتقیم یا با واسطه با رأی مردم 
مستقر شــدند، مجلس که عصاره اراده ملت است در رأس 
امور قرار گرفت، قوه مجریه بخشــی به صورت مســتقیم و 
بخشی با واسطه مجلس و با اراده مردم انتخاب شد. رهبری 
که باالترین مقام حکومت است، با رأی مجلس خبرگان که 

اعضای آن توسط مردم مشخص می شوند انتخاب گردید.
 در نگاه امام)ره( اســتقالل، در همه وجــوه آن عامل عزت 
ملی معرفی شد؛ چه اســتقالل فرهنگی و چه سیاسی و چه 
اقتصادی. ملت در برابر شرق و غرب ایستاد و شعار نه شرقی 

نه غربی را محور دیپلماسی نظام قرار داد. 
 امروز در فضای غبارآلودی که گاه به خاطر اختالف نظرات 
سیاسی ایجاد می شــود؛ حقایقی از خدمات انقالب نادیده 
گرفته می شــود که ظلم به انقالب بزرگی است که جهان را 
تکان داد. آیا در استقامت امام)ره( بر استقالل سیاسی، ملت 
ایران ضرر کرد یا امروز سرافراز است؟ آیا تردیدی وجود دارد 
که ایرانی که در قبل از انقالب به خاطر حمایت از اســرائیل 
در نزد کشــورهای اســالمی ســرافکنده بود؛ امروز محور 

مقاومت و تحوالت غیرتمندانه در منطقه است؟
یکی از سیاســت مداران مصری چند ســال پیش مقاله ای 
نوشت. مقاله  او تحت این عنوان بود »چرا ما ایران را دوست 
داریم« استدالل او در 9 فراز اینگونه بیان شده: 1- به خاطر 
اینکه رهبران ایران تالش می کنند رشــد قدرتمندانه پیدا 
کنند اما رهبــران عرب اینگونه نیســتند.2- به خاطر اینکه 
مشــاهده می کنیم ایران از نظر علمی، صنعتی و فنی رشد 
پیدا کرده امــا عرب ها در ایــن زمینه پیشــرفت نکرده اند. 
٣- به خاطر اینکه ایران در برقراری توازن قوای هســته ای 
اســرائیل تحول ایجاد کرده اما عرب ها نتوانســته اند.4- به 
خاطر اینکه ایران از محور مقاومت عرب هــا از طریق اعزام 
کارشــناس، پول و ســالح حمایت می کند اما عرب با این 
محور مقاومت دشمنی می کنند. 5- به خاطر اینکه رهبران 
ایران ســدی محکم در برابر پروژه های آمریکایی و اسرائیلی 
هستند اما رهبران عرب در این پروژه ها مشارکت می کنند. 
6- به خاطر اینکه رهبــران ایران اهمــال کار و ثروت اندوز 
نیســتند اما رهبران عرب اهمــال کار و ثروت اندوزند.7- به 
خاطر اینکه آمریکایی ها دســت از تالش برای گفت وگوی 
مذبوحانه با ایران و رهبری آن بــر می دارند اما رهبران ما به 
چابلوســی آن می پردازند. ٨- به خاطر اینکه در ایران مردم 
رهبران را انتخاب، حفظ و تغییــر می دهند اما رهبران فعلی 
عرب بر ما فقط ترس تزریق می کنند. 9- ما ایران را دوســت 
داریم به خاطر اینکه همسایه ما و مســلمان مقاوم در برابر 

تفرقه افکنی است.

فساد از هر نوع، 
سرتا پای حکومت 
شاه را دربر گرفته 
بود؛ جز چند شهر 

که به آبادی آن 
می پرداخت،  بقیه 
کشور را رها کرده 

بود

در جلسه علنی روز گذشته مجلس، علی الریجانی در نطق پیش از دستورش که به مناســبت آغاز دهه فجر ایراد کرد، به 
بخش هایی از خدماتی که پس از انقالب در زمینه های مختلف انجام شده، اشاره کرد و گفت: آیا این افتخار آمیز نیست؟ این 
نتایج، ثمره تفکر امام)ره( بود که مردم باید در همه عرصه ها حضور داشــته باشند و محور قرار گیرند. باید اوال به ملت ایران 
تبریک گفت که با حضور خود در این قلمروها عزت ایران را تضمین کردند و در مرتبه دوم به مدیریت نظام جمهوری اسالمی 

ومدیران انقالب که این امر را ساماندهی کردند.

هم نشینی همسران دو رییس جمهور 
با دختر امام)ره( 

اخبار

انهدام کشتی جنگی سعودی

 دادستان ارشد واشنگتن
 علیه ترامپ شکایت کرد

استثنای اعضای سازمان ملل 
از قانون منع ورود به آمریکا

ارتش یمن یک فروند کشــتی جنگی متجاوز عربستان 
سعودی را نزدیک سواحل اســتان غربی الحدیده هدف 
موشک خود قرار داد و منهدم کرد.به گزارش العالم ائتالف 
متجاوز عربســتان، به حمله موشکی ارتش و کمیته های 
مردمی یمنی به کشــتی جنگی خود و آسیب دیدن این 
کشتی اذعان کرده است .ائتالف تجاوز به یمن اعالم کرد 
که 2 نفر از سرنشینان کشــتی جنگی متجاوز کشته و ٣ 
نفر دیگر مجروح شدند. ارتش و کمیته های مردمی یمن 
همچنین چند موضع القاعــده و داعش را نزدیک منطقه 
الخضراء در جنوب شهر المخا استان تعز با موشک زلزال 
هدف قرار دادند. خبرنگار شبکه العالم در یمن اعالم کرد 
که خبر حمله و نفوذ مزدوران عربســتان سعودی به شهر 

المخا و سیطره آنها بر این شهر کذب است و صحت ندارد.

دادستان ارشــد ایالت واشــنگتن شــکایتی را علیه 
ممنوعیت ســفر برای مهاجران 7 کشور اسالمی که از 
سوی دونالد ترامپ اعالم شــده، مطرح کرده است.در 
حالی که مخالفت هــا با فرمان اجرایــی دونالد ترامپ 
رییس جمهور آمریکا در ممانعــت از ورود مهاجران 7 
کشور اسالمی به این کشــور ادامه دارد، دادستان ارشد 
ایالت واشنگتن با طرح شکایتی علیه این فرمان، آن را 
غیرقانونی و مغایر با مفاد قانون اساســی آمریکا ارزیابی 

کرده است.

سازمان ملل می گوید واشــنگتن کارکنان این نهاد را از 
سیاست مهاجرتی ترامپ مبنی بر منع اتباع هفت کشور 
برای ورود به آمریکا، مســتثنی کرده اســت.مقام های 
ســازمان ملل اعالم کردند واشــنگتن به آنها اطمینان 
 داده کــه قانون منــع ورود به آمریکا که اخیرا توســط 
»دونالد ترامــپ« رییس جمهوری این کشــور به امضا 
رسیده است، شامل دیپلمات ها و کارکنان این سازمان 
نمی شود.ترامپ در پی سیاســت مهاجرتی خود، ورود 
اتباع هفت کشور  مسلمان شــامل ایران، سوریه، یمن، 
عراق، لیبی، سودان و ســومالی را به آمریکا ممنوع کرد 
که این اقدام تاکنون با واکنش های شــدید مقام های 
کشــورهای مختلف و اعتراض های گسترده در سراسر 

جهان رو به رو شده است.

مبارزه با فسادروایتپارلمانواکنش

کافه سیاست

الریجانی:

 پیاده کردن مدیران از قطار انقالب، افتخار نیست

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
گفت: امروز توانمندی دفاعی کشور در سطح باالیی قرار 
دارد و مــا در مقابل هر تهدیدی ایســتاده و به آن جواب 

می دهیم.
امیر دریادار حبیب ا...ســیاری فرمانده نیــروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در حاشیه مراسم رونمایی 
از مرکز هایپربار بیمارستان گلســتان نداجا در واکنش 
به مصوبه اخیر کنگره آمریکا که بــه رییس جمهور این 
کشــور اجازه اقدام پیش دســتانه علیه ایران را می دهد، 
در جمع خبرنگاران گفــت: در ارتباط با دفاع از کشــور 
نیروهای مســلح و در کنار آنها نیروی دریایی به مسائل 
و موضع گیری هــای رؤســای جمهور مختلــف آمریکا 
توجهی ندارند و فقط به دنبــال ارتقای توان دفاعی خود 
 هســتیم که الحمدا... روز به روز در این زمینه توانمند تر 

می شویم.
وی با اشــاره بــه پیشــرفت های نیروهای مســلح در 
عرصه دفاعی خاطرنشــان کرد: ما امــروز در همه ابعاد 
پیشرفت های چشمگیری داشــته ایم و این نشان دهنده 

اهمیت دفاع برای ماست.

تسنیم نوشت: آیت ا...ســیداحمد علم الهدی در دیدار 
با ائمه جماعات و مسئوالن دانشــگاه های پیام نور کل 
کشــور که در محل حســینیه دفتر امام جمعه مشهد 
مقدس برگزار شد اظهار داشت: جوهره طلبه دو سرمایه 
است. سرمایه نخست طلبه اخالص اســت بدین معنا 
که هرچه نوکری آقا امام زمان )عــج( اقتضا کند انجام 
 دهد و به یاد داشــته باشــد در هر لباس و فضایی نوکر

 آقاست.
وی با اشاره به اینکه ســرمایه دوم طلبه این است که به 
جز خدا و امام زمان)عج( هیچ کسی را نبیند، گفت: در 
سال 76 دولت اصالحات در این کشور سرکار آمد به من 
گفتند، آکادمیک ترین آخوند هستی؛ چرا که نه تنها در 
دانشگاه فعالیت کردی بلکه دانشگاه تاسیس کردی اما 
با موضع گیری سیاسی شخصیت آکادمیک خودت را از 
بین بردی که بنده گفتم من نوکر در خانه اربابم؛ نوکری 
یک روز اقتضا می کند دانشگاه بســازیم یک روز اقتضا 
می کند در برابر جریانات سیاسی ســینه چاک کرده و 
بایستیم. در این راستا تا مرز باالتر از کشته شدن یعنی از 

دست دادن آبرو و حیثیت نیز می ایستیم .

دریادار سیاری:

  به هر تهدیدی جواب 
می دهیم

روایت علم الهدی از موضع دولت اصالحات در قبال وی؛ 

به من گفتند آکادمیک ترین 
آخوند هستی 

عضو هیئت رییسه مجلس خبر داد:

درخواست » فریدون« برای 
قرائت یک نامه در صحن مجلس

معاون اول رییس جمهور :

  داشتن بدهی بانکی صرفا
 به معنای جرم و فساد نیست

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: قرائت نامه »حســین 
فریدون« در صحن مجلس به پس از بررســی مســتندات 

نمایندگان مجلس در هیئت رییسه موکول شد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رییســه مجلس با اشاره به نامه 
»حســین فریدون« برادر رییس جمهور به رییس مجلس، 
گفت: آقای فریدون در نامه ای به رییس مجلس نســبت به 
مواردی که در تذکــر برخی نمایندگان مجلــس به آقای 
روحانی، به وی نسبت داده شــده بود، اعتراض کرد که این 
نامه در هیئت رییسه مجلس بررسی می شود.به گزارش نامه 
نیوز، وی افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس مســتنداتی 
پیرامون برخی اتهامات وارد شــده به برادر رییس جمهور 
دارند که قرائت این نامه در صحن مجلس به بعد از بررسی 
مســتندات نمایندگان در این باره موکول شده است. وی 
تصریح کرد: نمایندگانی که نامه تذکــر به رییس جمهور 
درباره اتهامات بــرادرش را امضا کرده انــد، می گویند که 
اتهاماتی به آقای فریدون وارد اســت و قــوه  قضائیه هم به 
صراحت آنها را اعالم کرده و این نســبت سوء و ناروا قلمداد 

نمی شود.

اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ارائه 
طرح جامع پیشگیری از مطالبات غیر جاری بانکی که از 
سوی دبیرخانه ستاد در جلسه ارائه شد، گفت: باید میان 
کسانی که با زد و بند تســهیالت دریافت کرده اند و برای 
بازپرداخت بدهی خود گردن کلفتی می کنند و کسانی 
که به خاطر شــرایط اقتصادی کشــور با مشکل مواجه 
شــده اند، تفکیک قائل شــویم.وی افزود: صرف داشتن 
بدهی بانکی به معنای جرم و فساد نیست. کسانی که به 
دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشــکل و بدهی مواجه 
شده اند باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند واحدهای 
تولیدی خود را احیا کنند و در مقابل، باید با کســانی که 
برای بازپرداخت بدهــی خود هیچ اقدامــی انجام نمی 
دهند با جدیت برخورد کرد و از هر گونه مماشــات با این 
افراد بپرهیزیم. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
مبارزه با فســاد باید با تمام وجود در قوای سه گانه دنبال 
شــود، تصریح کرد: یکی از مهم ترین آسیب های مبارزه 

با فساد برخورد سیاسی و جناحی با موضوع فساد است. 

 شباهت های 
دو رییس جمهور!

لوبالگ نوشت: رویه جنگ طلبانه و اولویت دادن ترامپ به آمریکا، به زودی 
این کشــور را منزوی خواهد کرد. این انزوا با مکزیک شــروع خواهد شد؛ 
درست مثل احمدی نژاد که با اقدامات مختلف شــروع و در نهایت ایران را 
وارد انزوای بین المللی کرد. هر دو رییس جمهور بر سیاست ها و ایده هایی 
مرموز و ملی تکیه داشــتند. درمورد احمدی نژاد فرد قابل اعتماد او رحیم 
مشایی بود و در مورد ترامپ، استفان بنون سردبیر وبسایت »بریت بارت«؛اما 
هفته گذشته شــباهت غیر طبیعی از لحاظ روان شــناختی میان این دو 
نمایان شد. برای مثال ترامپ در ستاد مرکزی ســازمان سیا یک روز بعد از 
 مراسم تحلیفش سخنرانی داشت. او گفت: من به بیرون نگاه کردم و به نظر 
می رسید یک میلیون یا یک میلیون و نیم آدم آمده بود. آنها به قدری زیاد 
بودند که عمال جایی برای ایستادن نبود. من گفتم شاید چون هوا بارانی است 
مردم بترسند و بیرون نیایند اما خدا به پایین نگاه کرد و با خودش گفت من 

اجازه نمی دهم باران مزاحم سخنرانی تو شود.

المانیتور نوشــت: در 14 ژانویه، رســانه های عراقی و ایرانی از پیشــنهاد 
میانجیگری وزیر خارجــه عراق ابراهیم الجعفری بــرای میانجیگری میان 
تهران و ریاض به منظور حل و فصل روابط دو جانبه دو کشور که بعد از حمله 
برخی عوامل به سرکنسولگری و سفارت این کشور در ایران قطع شده است 
خبر دادند. این حمله بعد از یک سری تنش های دیپلماتیک بین دو کشور 
نظیر کشته شدن 450 حاجی ایرانی در جریان حج آن سال و اعدام شیخ نمر 
روحانی شیعه عربستانی اتفاق افتاد. ابراهیم الجعفری این خبر را تایید کرده 

و گفته او از سال گذشته در حال میانجیگری است. 
 وی همچنیــن افزود که هــر بحرانــی در روابط بیــن ایران و ســعودی،

 بر عراق نیز تاثیر خواهد گذاشت. سوال اینجاست که اگر زمان میانجیگری 
بین دو کشور فرا رسیده باشد آیا عراق می تواند نفوذ کافی در کشور را برای 
دســتیابی به هدفش داشته باشد؟پاسخ این ســوال به عالقه دو طرف برای 

آشتی بستگی دارد.

عراق، میانجیگر خوبی 
است؟

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2066 | Febrieh  01,  2017  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2066| چهارشنبه 13 بهمن  1395| 3 جمادی االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
وزیری که در 3 سال ۱۰۰۰ میلیارد درآمد داشته است!

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 
اشاره به شیوع آنفلوآنزای پرندگان گفت: بیش از نیم 
میلیون مرغ تخم گذار را در اصفهان معدوم کردیم و 
در همین راســتا بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان خسارت 

وارد شد. 
محســن کریمیان با اشــاره به افتتاح و بهره برداری 
از 2۰2 پروژه بخش کشــاورزی اســتان به مناسبت 
دهه مبارک فجــر اظهار داشــت: ایــن پروژه ها با 
اعتباری بالغ بــر 755 میلیارد ریــال، 876 فرصت 
 شــغلی و تثبیت اشــتغال هــزار و 55 نفــر انجام

 شده است.  
کریمیان بــا بیان اینکــه بیش از نیــم میلیون مرغ 
تخم گذار را در شــرکت ســیمرغ معدوم کرده ایم، 
تصریح کرد: در همین راستا بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان 
خسارت مستقیم و غیرمستقیم به این مجموعه وارد 
 شده و 2۰۰ نفر نیز برای مدتی بیکار شدند، از این رو

 ستاد بحران اســتان تشــکیل و تامین اعتبار شد و 
امیدوار هستیم این ویروس فراگیر نشود زیرا کنترل 

آن سخت است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشــاورزی 
اصفهان با اشــاره به صــادرات 2۰۰ میلیون دالری 
محصوالت کشــاورزی اســتان به ۴۳ کشــور جهان 
گفت: در 2۰2 پــروژه دهه مبارک فجــر 82 درصد 
ســرمایه گذاری ها توســط بخش خصوصی صورت 

گرفته است. 
احمد صفی با اشــاره به افتتاح و بهره برداری از 2۰2 
پروژه بخش کشــاورزی اســتان با هزینــه ای بالغ بر 
755 میلیارد ریال به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار 
داشت: با وجود تمام محدودیت ها و مشکالتی که با آن 
روبه رو هستیم در هفته دولت 2۳۰ پروژه و اکنون نیز 
در دهه فجر 2۰2 پروژه افتتاح شــده و به بهره برداری 
می رســد. وی افزود: در همین راســتا 876 فرصت 
شغلی از محل اجرای این پروژه ها ایجاد شده است که 
بیشــترین تعداد پروژه مربوط به افزایش بهره وری در 

مصرف آب با 71 پروژه بوده است. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

نیم میلیون مرغ  تخم گذار در 
اصفهان معدوم شد

صادرات ۲۰۰ میلیون دالری 
محصوالت کشاورزی اصفهان 

جهادکشاورزی

رســیدن بیــکاری به مــرز بحران ناشــی از شکســت 
سیاست های اشــتغال زایی دولت اســت. تقاضای شغل 
ســاالنه 8۰۰ هزار دانــش آموخته دانشــگاهی و حدود 
2۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیالن دانشگاهی، از جمله 
نگرانی های مهم کشــور اســت که هر روز شاهد افزایش 
آن هســتیم که حتی موضع گیری های نگران کننده ای 
را از ســوی مقامات مختلف به همراه دارد. حفظ و ایجاد 

اشــتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از 
چالش های سیاســت گذاران اقتصاد ایران و دغدغه آحاد 
مردم بخصوص جوانان اســت. به گــزارش ایمنا، به نظر 
می رسد موضوع اشــتغال جزو اولویت های اصلی دولت 
نیست زیرا این امر نه تنها متولی ندارد بلکه آموزش های 
فنی و حرفه ای و دانشــگاهی هم با بازار کار فرســنگ ها 
فاصلــه دارند و عمال ســنخیتی با نیاز امــروز متقاضیان 

کار ندارد. در این خصوص شــامگاه دوشنبه عضو هیئت 
رییســه مجلس با حضور در برنامه تیتر امشــب، با تاکید 
بر اینکه اگر می خواهیم مشــکل اشــتغال حل شــود با 
این ردیــف بودجه های ناچیز این امر محقق نمی شــود، 
اظهارداشــت: حدود هزار میلیارد تومان از محل یارانه ها 
برای هزینه کردن در اشــتغال در نظر گرفته شده که آن 
هم رقم چشمگیری نیســت و نمی توانیم مشکل بیکاری 
را در کشــور رفع کنیم بنابراین در عمل اهداف دولت در 

زمینه اشتغال محقق نمی شود.
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه رقم 1/5 میلیاردی 
که در بحث اشــتغال روستایی مطرح شــده کمتر از ۳۰ 
درصد از متقاضیان اشتغال را به خود اختصاص می دهد، 
افزود: این درحالی است که نصف بیشتر متقاضیان کار در 

شهرها و حاشیه های کالن شهرها هستند.

یادداشت

احمدتوکلی از ماجرای عضویت همسر و 
دختران یک وزیر در شــرکت های 

مختلف پرده  برداشــت و گفت: 
ظرف ۳ سال نعمت زاده درآمد 
1۰۰۰میلیاردی داشته است. 
به گــزارش افکارنیــوز، احمد 
توکلــی نماینده ســابق مردم 

تهران بــا بیان اینکــه هم اکنون 
در وضعیت فســاد سیستماتیک قرار 

داریم، گفت: یکی از اقدامات کشورها برای مقابله با چنین فسادی،  
این است که چون دستگاه های مســئول در مبارزه با فساد، خود 
درگیر درجاتی از فساد می شوند،  ستادی تشکیل می دهند و این 
ستاد زیر نظر باالترین مقام کشور است. توکلی »درهای چرخان« 
را یکی از علل فســاد دانست و اظهار داشــت: در این روش فساد، 
افراد ژســت رفتن می گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی دهد و 
مثال از بخش دولتی به بخش خصوصی و یا برعکس می روند. مثل 
آقای نعمت زاده که حدود ۴۰ سال در بخش عمومی کار می کند 
و بعد به بخش خصوصی می آید و در عرض ۳ سال 1۰۰۰ میلیارد 

درآمدزایی می کند! 

 براســاس آمار گمرک در 9 ماهه نخست 
ســال 95، بیش از هزار و 591 تن 

آدامس به کشــورهای مختلف 
جهان صادر شده است.

در 9 ماهه نخست سال جاری، 
بیش از هزار و 591 تن آدامس 

بدون قنــد و پوشــیده از قند و 
شکر به کشورهای مختلف جهان 

صادر شــده اســت.الزم به ذکر است 
صادرات این حجم آدامس ، 8 میلیون و ۳87 هزار و 785 دالر، ارز 
وارد کشور کرده است، همچنین ارزش ریالی این میزان صادرات 
به کشــورهای مختلف جهان، بیش از 26۰ میلیارد ریال در آمار 
گمرک به ثبت رســیده است.گفتنی اســت آدامس به 18 کشور 

جهان از جمله چین، ایتالیا، سوئد و استرالیا صادر شده است. 

وزیری که در 3 سال ۱۰۰۰ میلیارد 
درآمد داشته است!

مردم چه کشورهایی
آدامس ایرانی می جوند؟

پرفروش ترین خودروساز جهان
در ۲۰۱6

وقتی توپ بیکاری پاس کاری می شود؛

 کالف سردرگم اشتغال

شــرکت آلمانی فولکس واگن توانســت 
با پشت ســر گذاشــتن تویوتا، به 

حضور ۴ ساله این شرکت ژاپنی 
در صدر جدول شــرکت های 
پرفروش خاتمــه دهد. تویوتا 
اعالم کــرد فــروش جهانی 
این شرکت در ســال 2۰16، 

پایین تر از فروش جهانی شرکت 
آلمانــی فولکس واگــن بود.تویوتــا 

و زیرشــاخه های آن در ســال 2۰16 در مجمــوع 1۰ میلیون و 
 18۰ هزار خودرو به فروش رســاندند که در قیاس با سال 2۰15،

 ۰/2 درصــد افزایش را نشــان می دهد. این در حالی اســت که 
فولکس واگن، با وجود درگیــری با پیامدهای رســوایی مخفی 
 کردن آلودگی محصوالتش توانست در سال 2۰16 ،1۰ میلیون 

و ۳۰۰ هزار خودرو را به فروش برساند.

از هر صد خودروی تولیدی در کشور ترکیه، 
77 دستگاه آن به خارج از این کشور 

صادر شده است.
میــزان تولیــد وســایل نقلیه 
ترکیه در سال 2۰16 میالدی 
در مقایســه با ســال 2۰15، با 
9 درصد افزایش بــه 1 میلیون 

و ۴86 هزار رســیده و طبق آمار 
منتشر شــده، از هر صد وسیله نقلیه 

تولیدی، 77 دســتگاه آن  به خارج از ترکیه صادر شده است. انجمن 
صنعت خودروی ترکیه )OSD( اخیرا طی گزارشــی، میزان تولید 
وسایل نقلیه، صادرات و فروش آنها در ترکیه را منتشر ساخته است 
. بر اساس این گزارش در سال 2۰16 میالدی نسبت به سال 2۰15، 
میزان تولید وســایل نقلیه در مجموع، 9 درصد افزایش داشــته و  

میزان تولید خودرو نیز با 2۰ درصد افزایش همراه بوده است. 

 ایران در شرایط فعلی با برخی از کشورهای 
همسایه به طور هم زمان قراردادهای 

صــادرات گاز طبیعی و برق امضا 
کرده به طوری که قراردادهایی 
برای فــروش هم زمــان گاز و 
برق با پاکستان، ترکیه و عراق 
در دســت اجرا داریــم.در این 

بین برخی از تحلیل گران اقتصاد 
انرژی، صادرات هم زمــان برق و گاز 

طبیعی را رقابتی مخرب برای بازارهای هدف 
انرژی ایران می داننــد و اعتقاد دارند باید بیــن وزارت نفت و نیرو 
 برای صادرات برق و گاز طبیعی به کشــورهای همسایه هماهنگی

 وجود داشــته باشــد. حمید چیت چیان دربــاره هماهنگی بین 
وزارت نفت و نیرو به منظور صادرات هم زمــان برق و گاز طبیعی 
به کشورهای همسایه، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های 
ابالغی اقتصــاد مقاومتــی در دو مورد بــر صادرات بــرق تاکید 
کرده اند. وزیر نیرو با اعالم اینکه بر اســاس سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی تکلیف صادرات برق ایران هم روشــن است، تصریح کرد: 
از نظر کارشناســی هم اعتقاد داریم هر چه گاز طبیعی را به سایر 
محصوالت همچون پتروشــیمی و برق تبدیل کنیم و یا در مسیر 
تولید فوالد، آلومینیوم و ... از آن اســتفاده کنیم قطعا ارزش افزوده 

بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

ترکیه در صادرات خودرو رکورد زد

واکنش چیت چیان به منتقدان 
صادرات برق

شــرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: میــزان روان آب های 
سطحی حوضه آبریز فالت مرکزی از ابتدای ســال آبی در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است. بر اساس 
آخرین آمار ارائه شــده از سوی شــرکت مدیریت منابع آب ایران، 
میزان روان آب های سطحی فالت مرکزی از ابتدای سال آبی تا پایان 
دی ماه جاری در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته 25 درصد 
کاهش داشته است.این گزارش می افزاید: بیشترین درصد اختالف 
بارندگی امسال نیز در مقایسه با سال گذشته در حوضه آبریز فالت 
مرکزی مربوط به دشــت مهارلو- بختگان با 75 درصد کاهش ثبت 
شده است. الزم به ذکر اســت، برخی از شــهرهای واقع در حوضه 
آبریز فالت مرکزی از جمله  اصفهان بــه دلیل کاهش روان آب های 

سطحی طی سال آینده در معرض تنش آبی قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 
اصفهانی ها تا پایان دی ماه 95 بیش از یــک میلیارد و 6۴2 میلیون 
 لیتر بنزین مصرف کردند. حســین صادقیان با اشــاره بــه اینکه در 
ده ماهه نخســت امســال یک میلیارد و 6۴2 میلیون و 668 هزار و 
2۰۰ لیتر بنزین در اســتان اصفهان مصرف شده است، اظهار داشت: 
میزان مصرف بنزین در اســتان نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
۳/99 درصد رشد داشته اســت. به گفته وی، تا پایان دی ماه 9۴ در 
اســتان اصفهان یک میلیارد و 579 میلیون و 699 هزار و ۴95 لیتر 
بنزین مصرف شده بود. مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اصفهان به کاهش18/۰7 درصدی نفت ســفید تــا آخر دی ماه 95 
اشاره کرد و گفت: تا پایان دی ماه امســال ۳۳ میلیون و 77۰ هزار و 

2۰۰ لیتر نفت سفید در استان سوزانده شده است. 

در مقایسه با سال گذشته اعالم شد:

اصفهان در معرض تنش آبی
اصفهاني ها بیش از۱/6 

میلیارد لیتر بنزین سوزاندند

کافه اقتصاد

دســتگاه ها برای حل مشــکل بیکاری با 
یکدیگر هماهنگ نیستند

امیرآبادی  بــا اعتقاد به اینکه در این الیحه متاســفانه 
مسئول اشتغال در کشور مشخص نیست و دستگاه ها 
هم با یکدیگر هماهنگ نیســتند، تاکید کرد: بنابراین 
رفع محرومیت و اشــتغال زایی در کشور رفع نمی شود 
اما اگر بتوانیم صنعت ســاختمان را فعال کنیم مشکل 
بیکاری تا حد چشمگیری کاهش می یابد. عضو هیئت 
رییسه مجلس با اشاره به اینکه هرکارخانه ای برای حل 
مشــکل نقدینگی خود باید وام بگیرد، بیان داشت: این 
کارخانه در عمل باید وام را با ســود 18 درصد دریافت 
کند که با هزینــه های جاری مجبور اســت نزدیک به 
8۰ درصد به دولت پرداختی داشــته باشد. وی تصریح 
کرد: با این شرایط تولیدکننده داخلی چطور می تواند 
با محصوالت خارجی رقابت کند، کاالی ایرانی بســیار 
گران قیمت دســت مصرف کننده می رســد که توجیه 
اقتصادی ندارد؛ باید گفت سیاست کالن دولت در حال 

حاضر اشتغال زایی نیست.
ســازمان فنی و حرفه ای بنــگاه اقتصادی 

وزارت کار شده است
فراهانی با انتقاد از اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

بیشتر بنگاهی اقتصادی و درآمدزا برای 
وزارت کار به حســاب می آیــد و نه 
مهارت آموزی، گفــت: مهارت هایی 
که آموزش داده می شــود چندان با 
نیاز بــازار هماهنگ نیســت و عمال 
سیاست گذاری در این زمینه وجود 
نــدارد. از طرف دیگر دانشــگاه های 
ما نیــز بــا بــازار کار هیــچ گونه 
ســنخیتی ندارند و عمــال خروجی 
 آنها فرســنگ ها با نیاز امــروز بازار

فاصلــه دارد. وی کار مجلس را ریل 

گذاری دانســت و افزود: این دولت است که باید برنامه 
ای برای اشتغال داشته باشد تا مجلس آن را تصویب و 
به قانون بدل کند. فراهانی ادامه داد: ما در برنامه ششم 
تصویب کردیم که تســهیالت تکلیفی را لغو کنیم و در 
صورتی که بخواهیم آن را پرداخت کنیم باید منابع آن 

از قبل مشخص شده باشد.
مالیات سال 96 قطعا افزایش می یابد

عضو هیئت رییســه مجلس همچنین با انتقاد از اینکه 
بانک ها عمال همــکاری با دولت ندارند، بیان داشــت: 
ما در دوره رکود شــاهد رشــد مالیاتــی 25 درصدی 
هســتیم در حالی که در شــرایط رکود بایــد مالیات 
کاهش یابد. وی افزود: البتــه در بودجه 96 در برخی از 
شهرستان ها مالیاتشان را کم و زیاد کردیم و تالش شد 
که هماهنگی صورت گیرد اما به طور قطع در سال 96 
افزایش مالیاتی را خواهیم داشت. 
به اعتقــاد احمد امیرآبادی 
فراهانی، ماموران مالیاتی 
سراغ کســانی می روند 
که خــوب مالیــات می 
دهند و با این رفتار، عمال 
فضا برای کســانی که از 
پرداخــت مالیات خود 
کنند  می  فرار 
باز گذاشــته 

می شود.

ساالنه حدود 8۰۰ هزار نفر دانش آموخته 
دانشگاه ها متقاضی شغل هستند

مدیر کل سیاســت گذاری و توسعه اشــتغال وزارت 
کار دیگر میهمان برنامه، با اشــاره به اینکه ســاالنه 
حدود 7۰۰ تا 8۰۰ هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی 
متقاضی شــغل هســتند و همچنین حدود 15۰ تا 
2۰۰ هزار نفر غیر از فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز 
به جمعیت بیکار کشور اضافه می شود، بیان داشت: 
این  تصویری کلــی از متقاضیان جدیــد الورود به 
بازار کار اســت، عالوه بر این نیروی انباشت بیکار از 
سال های گذشته به جمعیت متقاضیان شغل اضافه 

شده که پدیده بیکاری را بسیار جدی کرده است.
به گفتــه ازوجی، نرخ بیــکاری در جامعه 18 درصد 
اســت و باید بنگاه ها را برای ســرمایه گــذاری در 

اشتغال ترغیب کنیم.

نماینده مــردم نایین و خــور و بیابانک در مجلس شــورای اســالمی گفت: اگر 
تولیدکننــدگان داخلی را حمایــت کنیم و تســهیالت خوبی را بــرای آنان در 
نظر بگیریم بدون شــک بســیاری از مشــکالت کشــور مانند رکود اقتصادی و 
بیکاری حل می شــود.  عباســعلی پوربافرانی در خصــوص ظرفیت های داخلی 
صنایع، اظهار کرد: ما اگر بتوانیــم تولید داخل را به تعبیر مقــام معظم رهبری 
نهادینه کنیم بســیاری از مشــکالت مانند رکــود اقتصادی و بیــکاری تا حد 
زیادی  برطرف می شــود و انصافا هــم وقتی از  خط تولیــد کارخانه های داخلی 
بازدید می کنیم متوجه می شــویم که صنایع داخلی کشــور ظرفیت های زیادی 
دارند که به درســتی از این ظرفیت ها اســتفاده نمی شــود. وی افــزود:  یکی از 
محصوالت لــوازم خانگی را  که تولید داخل اســت در منزل اســتفاده می کنم و 
راضی هســتم و اعتقاد دارم کیفیتش با محصوالت خارجی قابل رقابت اســت. 
نماینده مــردم نایین و خور و بیابانک در مجلس شــورای اســالمی گفت: علتی 
که سبب می شــود محصوالت خارجی را بیشتر اســتفاده کنیم اسم آن کارخانه 
خارجی اســت که به نوعی شــهرت دارد. اگر به تولیدکنندگان کشور بها دهیم 
 محصوالت داخلی هم  قابل رقابت با محصوالت خارجــی خواهد بود. پوربافرانی 
خاطرنشــان کرد: یکی از عواملی که سبب می شــود صنایع داخلی رونق بگیرد  
حمایت از تولید داخل است، باید مردم را ترغیب کنیم که از محصوالت داخلی به 
شرط کیفیت اســتفاده کنند. بنابراین دولت باید تمام توان خود را برای حمایت 

از تولیدکنندگان داخلی به کار گیرد و تسهیالت خوبی برای آنها در نظر گیرد.

رییس اتاق تعاون اســتان اصفهــان گفت: تقویــت و توانمندســازی اتحادیه ها 
 و تعاونی هــا از برنامــه هــای اصلــی اتــاق تعــاون اســتان اصفهان اســت. 
حبیب ا... بهرامی در ارزیابی عملکرد اتاق تعاون استان اصفهان طی یکساله منتهی 
به دهه فجر سال جاری، اظهار داشــت: یکی از رویکردهایی که اتاق تعاون در این 
مدت دنبال کرد، تقویت و توانمندســازی اتحادیه ها و تعاونی ها بود و در این راستا 
برنامه ریزی هایی را به منظور ارتقای ســطح کیفیت و توانمندســازی تشکل های 
تعاونی انجام دادیم. وی گزینش و جذب داوران خبره و انجام تغییرات در تشکیالت 
سازمانی مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه مصوب مجمع نمایندگان اتاق 
تعاون ایران را یکی از اقدامات اساســی اتاق تعاون استان برشــمرد و افزود: مرکز 
داوری اتاق در مدت یادشده با تشکیل 115 جلسه به ۳1 پرونده مربوط به شکایات 
اعضای تعاونی ها از مدیریت تعاونی ها رسیدگی نموده که  در اکثر موارد با صلح و 
سازش بین طرفین خاتمه یافته اســت. بهرامی با تاکید بر حضور فعال نمایندگان 
اتاق در کمیســیون های حل اختالف مالیاتی مرکز استان و شهرستان های تابعه 
و بررسی پرونده مالیاتی تعاونی ها طی بیش از ۳5۰ جلسه، بیان داشت: دفاعیات 
نمایندگان اتاق در کمیســیون های حل اختالف مالیاتی موجب شــده از تضییع 
حقوق قانونی اتحادیه ها و تعاونی های استان پیشگیری گردد. بهرامی افزود: طی 
این مدت 275۰ مورد اطالع رســانی به تعاونی ها برای حضور در ۳8۰  نمایشگاه 
داخلی و بین المللی و 125۰ مورد اطالع رســانی به تعاونی ها به منظور حضور و یا 

بازدید از 185 نمایشگاه خارجی و بین المللی انجام گرفته است.

نماینده مردم نایین در مجلس: 

اگر تولید داخلی را نهادینه کنیم رکود 
اقتصادی برطرف می شود

رییس اتاق تعاون استان اصفهان تاکید کرد:

توانمندسازی تعاونی ها برنامه اصلی اتاق 
تعاون اصفهان

تعاوننمایشگاهپارلمان
استاندار اصفهان:

پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، یک ابَر 
طرح ملی است

اســتاندار اصفهان پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان را یک ابَرطرح ملی و 
پروژه ای فاخر برای چند دهه آینده اســتان خواند و گفت: با وجود چنین 
پروژه هایی اســتان اصفهــان بار دیگر جایگاه نخســت خــود را در میان 
استان های کشور به دســت می آورد. رســول زرگرپور در بازدید از پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در دهه های 6۰ و 7۰، 
استان تراز یک کشور بود، اما در دهه های اخیر در برخی مؤلفه ها رو به افول 
رفت، افزود: با بهره برداری از پروژه هایی مانند نمایشــگاه بزرگ اصفهان، 
شهرک سالمت، توسعه فرودگاه اصفهان و مانند آن استان اصفهان جایگاه 
پیشــین خود را احیا خواهد کرد. وی اضافه کرد: بهره برداری از نمایشگاه 
بزرگ از آرزوهای من است و با این بازدید از میزان پیشرفت، دقت و سرعتی 
که در اجرای این پروژه وجود دارد ابراز رضایت می کنم. اســتاندار اصفهان 
تصریح کرد: نمایشگاه اصفهان باید مکانی فاخر، دارای زیبایی های بصری، 
طراحی و معماری خــاص و منطبق با نمونه های مدرن جهانی باشــد که 
خوشــبختانه این موارد در این پروژه به خوبی رعایت شده است. زرگرپور 
ادامه داد: بزرگ ترین مشــکلی که این پروژه را چندین سال متوقف کرد، 
عدم رغبت و تمایل ســهامداران برای افزایش سرمایه بود که خوشبختانه 
با ورود شهرداری و اتاق بازرگانی، دو مجموعه با انگیزه ای بسیار قوی برای 
بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی اســتان در کنار هم قرار گرفتند و اکنون 

این پروژه با همت ویژه مرکز نمایشگاه اصفهان در حال پیشرفت است. 

رییس خانه صنعت استان 
اصفهان عنوان کرد:

افزایش 5 برابری 
 مالیات ها در 
پنج سال گذشته

رییس خانــه صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: طی  پنج سال گذشته هدف گذاری 
برای افزایش پنج برابری مالیات انجام شــده است 
که میــزان مالیات محقق شــده اســتان در بازه 

مذکور۳/1 برابر و در کشور 2/7 برابر شده است.
محمدرضا برکتین در گفت وگو با ایســنا با اشاره 
به اینکه اســتان اصفهان به دلیل وجود واحدهای 
بزرگ اقتصادی ســهم زیادی در پرداخت مالیات 
داشــته افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم ها و 
رکود اقتصادی موجود، واحدهای بزرگ با کاهش 

فروش ۳1درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو 
هســتند که این امر باعث کاهش پرداخت مالیات 
و به تبع آن کاهــش درآمدهای مالیاتی اســتان 
شده است و اداره امور مالیاتی به ناچار برای جبران 
این کمبود مجبور به دریافــت مالیات مضاعف از 
واحدهای تولیدی دیگر شــده است. رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهــان افزود: 
این فشــار مضاعف بر واحدهای کوچک و متوسط 
هزینه های سنگینی را برای جامعه به دنبال خواهد 
داشــت که معضل بیکاری و کاهش اشتغال یکی 

از آنهاســت چیزی که در اســتان اصفهان بیش 
از ســایر اســتان های مشابه، شــاهد آن هستیم. 
برکتین تصریــح کرد: باتوجه بــه تبعات مختلف 
اتکا به درآمدهای نفتی منطقی اســت که دولت 
به سمت مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد 
حرکت کند، امــا این رویکرد باید با بسترســازی 
برای اجرای عدالت مالیاتی، ایجاد سیاســت های 
انگیزشــی، در نظرگرفتن بازه زمانی مناســب و 
اهمیت نقش واحدهــای تولیدی در ایجاد و حفظ 
اشــتغال، افزایش تولید و کاهش ناهنجاری های 

اجتماعــی صورت گیــرد. رییس خانــه صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان اعالم کرد: یکی از 
عواملی که واحدهای تولیدی را به چالش فرو برده 
و روح و روان تولیدکننــده را آزرده کرده موضوع 
درگیرکردن تولید در بخش ارزش افزوده برخالف 
اهداف اولیه است که متاسفانه به دلیل نبود بستر 
الزم در سیســتم های توزیع برای دریافت ارزش 
افزوده مســئولیت این کار به زنجیره تولید واگذار 
شــده که این خود به تنهایی از تمــام چالش ها و 

معضالت تولید، تحریم و رکود باالتر است.
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اخباريادداشت
پیشنهادسردبیر:

پوستیزيبابانمکدريايی!

ســرفه به واســطه عوامل مختلفی مانند باکتری ها و ویروس ها، 
سیگار کشــیدن یا آلودگی هوا رخ می دهد؛ همچنین، بخشی از 

مکانیسم بدن ما محسوب می شود.
سرفه ها به طور معمول بیان می کنند که چیزی به اشتباه در بدن 
شما وجود دارد. ســرفه به منظور پاکسازی بخش مرکزی سیستم 
تنفسی انســان شــکل می گیرد و معموال به واســطه برونشیت، 

سرماخوردگی یا آنفلوآنزا رخ می دهد.
به جای مصرف دارو برای درمان ســرفه، مــی توانید درمان های 
خانگی را نیز مد نظر قرار دهید که مــی توانند ارزان تر و کارآمدتر 

نیز باشند. 
ترکیبی که در ادامه معرفی می شــود، می تواند به پیشــگیری و 

تسکین سرفه کمک کند:
موادتشــکیلدهنده: دو عدد موز رســیده، 2 قاشــق 

غذاخوری عسل طبیعی، 400 میلی لیتر آب
طرزتهیه: موزها را له کنید و به شــکل پوره درآورید. آب را 
جــوش آورده و به پوره موز اضافــه کنید و اجــازه دهید به مدت 

30دقیقه خنک شود؛ سپس عسل را اضافه کنید.
این ترکیــب را چهار بار در روز هــر بار به انــدازه 100 میلی لیتر 
مصرف کنیــد. با انجــام این کار نــه تنها به بهبود ســرفه کمک 
می کنید، بلکه مواد مغذی موجود در آن، در خواب بهتر و تحریک 

تولید سروتونین نیز نقش دارند.

مصرف میوه نیز حــد و حــدودی دارد و باید با توجــه به کالری 
آنها مصرف شــود. اگر جزو عالقه مندان به مصرف میوه هســتید 
پیشــنهاد می کنیم در خوردن میوه زیــاده روی نکنید. برخی از 
نکات را در زمینه مصرف میوه باید در نظــر بگیرید که در ادامه به 

آنها اشاره خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید.
برخی ز افراد برای آن  کــه کمتر غذا بخورند یــا از میزان چربی و 
ســموم بدن بکاهند، به خود عادت داده اند کــه در برنامه غذایی 
روزانه از بیشــترین حجم میوه اســتفاده کنند؛ اما ایــن نکته را 
فراموش نکنید که میو ه ها قند باالیی داشته و مازاد آن می  تواند به 
مرور زمان تری  گلیســیرید را باال ببرد و یکی از عوامل ابتال به کبد 

چرب شود.
متخصصان مصــرف بیش از نیــم کیلوگرم میــوه را در طول روز 

توصیه نمی  کنند.
الزم اســت بدانید بخش اعظم میوه  ها از ویتامین و امالح معدنی 
تشــکیل شــده و تقریبا از نظر مواد حیاتی همچون چربی، مواد 
نشاسته  ای و پروتئینی فقیر هستند و می  توانند به مرور زمان بدن 
را دچار کاستی  هایی  کنند و سبب بروز برخی از بیماری  ها شوند.  
درنتیجه هیچ گاه خودســرانه به مصرف بیش از حد میوه و سبزی 
یا پیروی از رژیم  های گیاه خواری اقدام نکنید و بدانید که در یک 
برنامه غذایی سالم باید همه گروه  های غذایی را بگنجانید. تا زمانی 
که سالم هســتید، درصورت رعایت تعادل، می  توانید از هر غذایی 

که محبوب دلتان است میل کنید، پس زیاد سخت نگیرید.
میوهراجايگزينشامنکنید

آیا می توان میوه و ســبزی را جایگزین وعده شــام کرد؟ در وعده 
شام می توان از سهم بیشتر سبزی اســتفاده کرد، اما مصرف زیاد 
میوه توصیه نمی  شود. سبزی  ها در مقایسه با میوه  ها کالری و قند 
کمتری دارند و با وجود اینکه از نظر مواد مغذی با میوه  ها مشــابه 

نیستند، اما با آنها برابری می  کنند.  
میوه  ها حاوی قندهای ساده  ای همچون گلوکز و فروکتوز هستند 
که در دراز مدت مقاومت بدن را به ترشــح انسولین افزایش داده و 

سبب بروز اضافه وزن و دیابت نوع دو می  شوند. 
از طرف دیگر قند ســاده میوه  ها باعث باال رفتن ناگهانی قند خون 
و ترشح بیش از حد انسولین و ســپس افت قند خون و گرسنگی 
بیشتر می  شود و تازه آن زمان است که فرد متوجه می  شود میوه، 
دوای گرســنگی  اش نیســت و تازه خود را برای خوردن یک شام 

کامل و مفصل آماده می  کند.

 وســیله جدیدی موســوم به UVC )نوعی نــور ماوراءبنفش(، 
در مبارزه با باکتری های مقــاوم به دارو در اتاق بیمــاران و بروز 
عفونت های جدید، به بیمارستان ها کمک می کند. مطالعه جدید 
انجام گرفته توســط مرکز ســالمت دوک آمریکا نشان می دهد 
دســتگاه های UVC می توانند انتقال چهار ابرویــروس مهم را 
تا 30درصد کاهش دهند. درحال حاضر برخی از بیمارســتان ها 
عــالوه بــر عفونت زدایی اســتاندارد شــیمیایی، بــرای نابودی 
باکتری هــای خطرناک احتمالی نظیر MRSA )اســتافیلوکوک 
اورئوس مقاوم به متی ســیلین( از دســتگاه های UVC استفاده 
می کنند؛ اما تحقیق در مورد تاثیر و کارآمدی این دستگاه ها هنوز 
در مراحل مقدماتی اســت. این یافته ها مخصوص بیمارانی است 
که در اتاقی بســتری شــده اند که قبال با محیط کشــت مثبت یا 

عفونت ناشی از ارگانیزم مقاوم به دارو تحت درمان بودند.
دوریک اندرســون، محقق اصلی این مطالعه با 21هزار بیمار، در 
این باره می گوید: »برخی از این میکروب ها می توانند تا مدت ها، 
حتی بعد از ترخیص بیمــار دارای ارگانیزم از اتاق و تمیز شــدن 
آنجا، در محیط باقی بمانند؛ به طــوری که بیمار بعدی در آن اتاق 

احتماال درمعرض آن قرار می گیرد.«
این آزمایش از ســال 2012 تا 2014 در ۹ بیمارستان انجام شد. 
محققان دریافتند در اتاق های خالی اســتفاده شــده از دستگاه 
ســاطع کننده نور UVC به مدت 30 دقیقه، موج نور توانســت با 

اختالل در DNA باکتری ها، آنها را نابود کند.

تسکینسرفهبايکترکیبطبیعی

میوه،چربیخونراباالمیبرد

محققاندريافتند؛

استفادهازنورUVبرایاستريل
بیمارستانها

این در حالی است که بنا به هشدار پزشکان، در صورت ادامه دار 
بودن هرگونه عالمت مشکوک و یا درد غیر معمول، الزم است 
هرچه سریع تر به پزشک، مراجعه و برای درمان اقدام کنید. 
شایع ترین عالمت های ابتال به ســرطان در زنان که معموال 

نادیده گرفته می شود، از این قرارند:
1.خونريزیپسازيائسگی:

این عالمت بعد از یائسگی چندان غیر معمول نیست اما اگر 
خونریزی بعد از یائسگی به طور ناگهانی و شدید شروع شد، 
می تواند عالمت هشــداردهنده ابتال به سرطان رحم باشد. 
خبر خوب این است که اگر ســرطان در مرحله ای تشخیص 
داده شود که هنوز گسترش نیافته، شانس بقا به میزان زیادی 

افزایش می یابد.
2.نفخ:

تقریبا اکثر زنان از ابتال به نفخ شــکایت دارند؛ بخصوص در 
دوره ســندروم پیش از قاعدگی. اما اگر این عالمت همراه با 
یبوست حتی بعد از قاعدگی همچنان ادامه دار بود، می تواند 

نشانه ای از ابتال به ســرطان تخمدان یا سرطان رحم باشد. 
بسیاری از مبتالیان به ســرطان تخمدان گزارش داده اند که 
عالئمی مبهم مانند نفخ را برای مدت طوالنی تجربه کرده اند. 
احساس پری و بی اشتهایی نیز از دیگر نشانه های رایج ابتال به 

سرطان تخمدان است.
3.دردغیرطبیعیدرلگن:

برای زنانی که دوره های نامنظم قاعدگی را تجربه می کنند، 
این دردها غیر طبیعی نیست؛ اما اگر به طور ناگهانی و همراه 
با خونریزی بین دوره های قاعدگی باشــد، از نظر تشخیص 

سرطان تخمدان نیاز به بررسی دارد.
4.سرفهمزمن:

عفونت ریه یا ســرماخوردگی مسلما با ســرفه مزمن همراه 
است؛ اما اگر این سرفه ها بیش از سه هفته طول بکشد و عالئم 
دیگر سرماخوردگی یا آلرژی را نداشته باشد، می تواند اولین 

نشانه های ابتال به سرطان ریه باشد.
5.دردمعدهياتهوع:

ناراحتی های معده به ندرت با سرطان ارتباط دارند اما عالئمی 
مانند تهوع اگر به طور مزمن ادامه دار شوند، از نظر تشخیص 
سرطان های خون، مری، کبد، پانکراس یا حتی سرطان روده 

بزرگ نیازمند مراجعه به پزشک هستند.
6.تبمکررياعفونت:

تب در صورت عدم وجود هر گونه عالمت دیگر سرماخوردگی 
یا آنفلوآنزا، می تواند از نشــانه های اولیه سرطان خون باشد. 
درنتیجه این سرطان، بدن شروع به تولید سلول های سفید 
غیرطبیعی می کنــد و توانایی آن برای مبــارزه با عفونت ها 

درنتیجه تضعیف سیستم ایمنی، کاهش می یابد.
7.مشکالتبلع:

مشکل بلع غذا، اغلب از نشانه های سرطان مری یا گلوست؛ 
اما گاهی اوقات یکی از اولین نشانه های سرطان ریه شناخته 

شده است.
8.ضعفوخستگی:

ضعف عمومی و خستگی می تواند نشانه ای برای انواع مختلف 
سرطان باشــد که باید به آن توجه خاصی نســبت به دیگر 
نشانه ها داشته باشید. هر زمان که احساس کردید بدون هیچ 
دلیل خاصی خسته اید و نیاز به خواب بیشتری دارید، حتما به 

دکتر خود مراجعه کنید.
9.کبودی:

هرگاه یک اتفاق غیر طبیعی برای پالکت ها و گلبول های قرمز 
رخ دهد، می تواند نشانه ای از ســرطان خون باشد. یک زن 
مبتال به سرطان خون می گوید به کبودی های غیر معمول 
روی نقاط مختلف بدنش مانند انگشتان و دست ها و همچنین 
نقاط قرمز روی صورت، گردن و سینه اش بی توجه بوده است. 
نشانه دیگر ســرطان خون، داشــتن خونریزی لثه است. با 
گذشت زمان، سرطان خون، کار گلبول های قرمز و پالکت ها 

)حمل اکسیژن و لخته( را خدشه دار می کند.
10.تورماعضایصورت:

برخی از بیماران مبتال به ســرطان ریه می گویند در صورت 
خود تغییر رنگ، تورم و قرمزی مشاهده کرده اند. توضیح برای 
این مورد این است که سلول های کوچک تومور ریه معموال 
رگ های خونی را در سینه مســدود می کنند و مانع حرکت 

آزادانه خون از سر به صورت می شوند.
11.تغییردرناخنها:

تغییرات غیر قابل توضیح ناخن ها نیز می تواند نشــانه ای از 
انواع مختلف سرطان باشد. نقاط یا رگه های قهوه ای یا مشکی 
زیر ناخن ها می تواند نشانه سرطان پوست باشد. همین طور 
بزرگ شــدن انتهای انگشــتان یا بیش از حد منحنی شدن 
ناخن ها می تواند نشانه ای از ســرطان ریه باشد. ناخن های 
سفید و رنگ پریده نشــان می دهند که کبد شما به درستی 

کار نمی کند و گاهی اوقات نشانه ای از سرطان کبد هستند.

دانستنیها

توصیهکارشناسان:

جويدنطوالنی
غذابرای

سالمتمفید
است

 به گفته محققان خوب جویدن و طوالنی جویدن غذا فواید بیشــتری 
به غیر از جلوگیری از خفگی دارد. جویدن طوالنی غذاهای مغذی، فواید 

متعددی برای سالمتی دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:
1.پیشگیریازابتالبهبیماری

مطالعه جدید نشان داده اســت جویدن غذا با بهبود عملکرد سیستم 
ایمنی، می تواند از بدن در مقابل بیماری ها محافظت نماید. محققان 
دریافته اند زمانی که غذا را می جوید، نوع خاصی از سلول ایمنی موسوم 

به Th۱۷ تحریک می شود.

دکتر جوآن کونکل، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه منچستر، در این 
باره می گوید: »تحقیق ما نشــان می دهد برخالف سایر موانع، دهان 
شیوه ای متفاوت برای تحریک سلول های Th۱۷ دارد که نه از طریق 
باکتری، بلکه از طریق جویدن است. از این رو جویدن می تواند واکنش 

ایمنی حفاظتی را در لثه های ما ایجاد کند.
2.تحريکعملکردهضم

فرآیند جویدن موجب افزایش ترشح بزاق می شود که مواد غذایی را در 
آنزیم های موسوم به آمیالز و لیپاز غوطه ور می کند. به گفته محققان، 

این آنزیم ها فرآیند هضم چربی ها و نشاسته های درون دهان را تسریع 
می بخشند.

3.جذبموادمغذیبیشتر
وقتی ماده غذایی در اندازه های کوچک تر باشد، جذب مواد مغذی برای 
روده ها از ذرات باقیمانده آسان تر است. به گفته محققان، جویدن حتی 

از ورود غذای به خوبی هضم نشده به خون جلوگیری می کند.
4.کمکبهتحکیمدندانها

در زمان جویدن، استخوان های نگهدارنده دندان ها محکم تر می شوند.

وقتی صحبــت از ورزش کــردن برای ســالمتی به میان 
می آید، می توان تمام ورزش ها را مناســب و مفید دانست 
و انتخاب یک رشــته  ورزشی، بســتگی به عالقه و سلیقه  
فرد دارد. اما وقتی بــرای ورزش کردن دلیلی مانند کاهش 
وزن و الغر شدن داشته باشــیم، اوضاع فرق می کند و باید 
ورزشــی را انتخاب کنیم که بهترین و سریع ترین نتیجه را 
در پی داشته باشــد. اگر تا قبل از این، دویدن را در دستور 
کار خود داشــتید، بهتر اســت به این کار ادامه دهید و اگر 
یک دونده نیستید ولی عالقه به کاهش وزن دارید، به شما 
توصیه می کنیم دویدن را انتخاب کنید و خیلی ســریع تر 

الغر شوید.
داليلجالــبدويدنبرایالغریبیشــترو

سريعتر
1. دویدن حتی در وقت استراحت هم در شما چربی سوزی 

ایجاد می کند!
 دویدن، از ورزش های سنگین و هوازی به حساب می آید و 
با شــدت تاثیری که روی عضالت دارد، باعث چربی سوزی 
در آنها می شود. وقتی مسافت مشخصی را می دوید، تقریبا 
می تــوان گفت تمام عضالت شــما درگیر انرژی ســوزی 
می شوند و ســرعت متابولیســم در آنها باال می رود. پس از 
توقف و در زمان استراحت، سطح انرژی عضالت شما هنوز 

باالست و باعث کاهش وزن بیشتر می شود. در یک تحقیق 
مقایسه ای بین کسانی که به دویدن مشغول بودند و کسانی 
که پیاده روی می کردند، معلوم شد که دوندگان ۹0درصد 

بیشتر انرژی مصرف کرده اند.
 2. اگر وقت کمی برای ورزش کردن دارید، دویدن بهترین 
انتخاب است.  دویدن با کالری سوزی بیشتر و سرعت باالتر، 
در مقایسه با ورزش های دیگر، قطعا زمان کمتری را طلب 
می کند. مثال اگر با طی یک مســافت به صورت پیاده روی 
قرار باشد 100 کالری بســوزانید و همین مسافت را هم با 
دویدن طی کنید و 100 کالری بســوزانید، مسلم است که 

شما برای دویدن وقت کمتری صرف می کنید.

همه ما آرزو داریم کودکمان خوب غذا بخورد و اصطالحا تپل 
باشــد؛ گاهی اوقات کودک خوب شیر می خورد اما هر آنچه 
رشته اید در عرض چند ثانیه پنبه می شود و همه آنچه را که 

خورده، برمی گرداند. 
در این مواقع است که می خواهید هرکاری کنید تا ریفالکس 
کودک تان بهبود یابد. البته کارشناسان معتقدند ریفالکس 
تاحدی طبیعی اســت؛ اما اگر دائمی و پایدار باشــد نیاز به 
درمان آن وجود دارد و باید برای بررســی بیشتر به پزشک 
مراجعه کرد. نگران نباشید! مشــکل بزرگی وجود ندارد و با 
رعایت برخــی راهکارها در خانه، خودتان هــم می توانید از 

ریفالکس، پیشگیری یا آن را درمان کنید. 
در این مطلب، ریفالکس نوزادان دغدغه ای شد تا فکری به 

حال آن کرده و راه حل هایی را به شما ارائه کنیم.
وضعیتخواباورااصالحکنید

برای جلوگیری از برگشت محتویات اسیدی معده به دهان و 
ریه، اصالح وضعیت و محل خواب نوزاد بسیار مهم و ضروری 
است. به همین دلیل توصیه می شــود نوزادان روی سطحی 
سفت و شــیب دار خوابانده شــوند به صورتی که سر نوزاد 
باالتر از سینه و شکم وی قرار گیرد )شیب مالیم 30درجه(. 
برای این منظور استفاده از تشــک های خوشخواب و سفت 
توصیه می شــود که بالش زیر آن قرار گرفته باشــد تا ایجاد 

شیب مالیم کند. توجه داشته باشید برای این نوزادان نباید 
از بالش زیر سر استفاده کرد و بالش باید زیر تشک قرار داده 

شود تا سر نوزاد، باالتر از پاها قرارگیرد. 
 ریفالکس معده در بزرگساالن شایع تر است؛ اما بین کودکان 
و نوزادان هم به میزان زیادی دیده می شــود. این مشکل در 

بسیاری از نوزادان شایع است و مادران را نگران کرده است. 
از شــایع ترین عالئم ریفالکس در نوزادان می توان استفراغ 
زیاد، گریه کردن هنگام شــیر خوردن یا بعد از آن، سوزش 
معــده، گاز معده یا درد شــکم و عدم تمایل بــه خوردن یا 
داشــتن مشــکالتی در بلع )گرفتگی گلو یا حالت تهوع( را 

نام برد.

دويدن؛بهترينراهالغرشدن

نتایج یک بررسی جدید نشــان می دهد که مصرف تنها دو عدد 
گوجه فرنگــی در طول هفتــه، باعث کاهش عالئم افســردگی 
می شــود. محققــان می گویند کســانی کــه هفتــه ای دوبار 
گوجه فرنگی مصــرف می کنند، 4۶ درصد کمتــر از دیگران به 

افسردگی دچار می شوند. 
آنها در یک بررسی گوجه فرنگی را در سبد غذایی بیماران مبتال 
به افسردگی گنجاندند و دریافتند که با مصرف این گیاه، عالئم 

بیماران ۸3 درصد بهبود می یابد. 
ازسوی دیگر، دانشــمندان معتقدند مصرف غذاهایی همچون 
کلم، پیاز و کدو نیز بر ســالمت روانی افراد موثر است؛ اما تاثیر 

هیچ یک به اندازه گوجه فرنگی نیست.
به گفته پژوهشگران، گوجه فرنگی سرشــار از ویتامین است و 
به همین علت باعث کاهش ۵3 درصدی احســاس اضطراب در 

افراد می شود.

 محققان فنالندی دریافته اند کــه یک گروه رایج از عفونت های 
ویروســی، در ابتال به حداقل برخی از نمونه هــای دیابت نوع1 
نقش دارند. این ویروس ها که »آنتروویروس« نامیده می شوند 
موجب بروز شــماری از عفونت ها از جمله سرماخوردگی های 

عادی  و مشکالت جدی نظیر فلج اطفال می شوند.
در این مطالعه مشخص شــد کودکان دارای عالئم نشان دهنده 
ابتال به دیابت نوع1، حداقل یک سال قبل به شکل قابل توجهی 

مبتال به عفونت های آنتروویروسی شده بودند.
دیابت نوع1 یــک بیماری خودایمنی اســت؛ بدیــن معنا که 
سیستم ایمنی بدن به اشــتباه سلول های ســالم تولیدکننده 
انسولین موســوم به »ســلول های ایســلت« را نابود می کند. 
سلول های حمله کننده به سلول های سالم بدن، اتوآنتی بادی 
نامیده می شوند و برای دیابت نوع 1، اتوآنتی بادی های خاصی 

موسوم به »اتوآنتی بادی ایسلت« وجود دارند.

باگوجهفرنگی،افسردگیرا
درمانکنید

ارتباطعفونتهایويروسی
باديابت

روشهایخانگیبرایدرمانريفالکسنوزادان

بسیاریازنشانههایابتالبهسرطانباعالئمبیماریهایديگرمشترکهستندوشايدبههمیندلیلاستکهناديده
گرفتهمیشوند.

11عالمت پنهان سرطان که زنان نادیده می گیرند

ضعفعمومی
وخستگی
میتواند

نشانهایبرای
انواعمختلف

سرطانباشدکه
بايدبهآنتوجه
خاصینسبتبه
ديگرنشانهها
داشتهباشید

زيبايی

اگر اهل اســتفاده از ماسک های زیبایی هستید، متوجه 
شــده اید که در بســیاری از آنها به جای نمک، از نمک 
دریایی استفاده شده است و شاید این سوال پیش آمده 
باشد که نمک معمولی و نمک دریایی چه تفاوتی دارند 
و آیا می شــود به جای نمک دریا، از نمــک موجود در 

ماسک ها استفاده کرد؟
تفاوتنمکدرياونمکطبیعی 

 قرقره آب گرم و نمک دریا راه حــل درمان آفت و زخم 
دهان اســت. در نمــک معمولی به دلیــل فرآیند های 
صورت گرفته، تمام مواد معدنی و ضروری به  غیر از سدیم 
و کلر حذف می شــوند و در آخر برای ســفید شدن و به 
هم نچسبیدن دانه های نمک، به آن ید و مواد شیمیایی 

اضافه می کنند.
اما نمک دریا کامال طبیعی است و تمام مواد معدنی که 
برای پوست الزم اســت در آن یافت می شود. خاصیت 
جوان کنندگی پوست، رطوبت رسانی، سم زدایی کامل 
سلول های پوســتی، از بین بردن زبری، التهاب و تورم 
پوســت و افزایش جریان خون، از دیگــر خواص نمک 

دریاست.
استفاده از نمک دریا در اســکراب ها باعث الیه برداری و 
پاکسازی عمقی پوست می شــود و مواد معدنی موجود 
در آن، سلول های پوســتی را عمیقا تغذیه و آب رسانی 
می کند. گوگرد موجود در نمک دریا باعث از بین بردن 

جای جوش و درمان آکنه و التهاب های پوست می شود
مراقبتازدندان:

 در زیبایی و ســفیدی دندان ها نقش بسیاری دارد. اگر 
زردچوبه و نمــک دریا را با هم مخلــوط کنید و با چند 
قطره آب به شــکل خمیر در بیاورید و با آن دندان های 
خود را مســواک بزنید، شــگفت زده می شــوید. نمک 
دریا حاوی فلوراید فراوانی اســت و مانع از پوسیدگی و 

کرم خوردگی دندان می شود.
درمانشورههایسر: 

نمک دریایی عالوه بر اینکه به رفع شــوره های موجود 
در ســر کمک می کند، باعث افزایش گــردش خون در 
رگ های پوست سر شده و سالمت آن را افزایش می دهد. 
نمک همچنین چربی ها و رطوبت اضافی ســر را جذب 
می کند و مانع از رشد باکتری ها و قارچ ها در سر می شود.  
موهای خود را به چند قســمت تقسیم کنید و مقداری 
نمک روی هر قسمت بپاشید. با استفاده از انگشت های 
خیس، پوست سرتان را به مدت 10 الی 1۵ دقیقه ماساژ 
دهید. می توانید از شــخص دیگری برای این کار کمک 
بگیرید. سپس موهایتان را بشویید و از نرم کننده مورد 
عالقه خود اســتفاده کنید. نتایج را بالفاصله مشــاهده 

خواهید کرد!

پوستیزيبابانمکدريايی!

سالمتکودکورزشدرمانی

افزايشتمرکزبااستنشاق
بخوراوکالیپتوس

میلیون ها نفر در سراســر جهان از روغن اوکالیپتوس به دلیل دارا 
بودن خواص متعدد اســتفاده می کنند. آنچه قابل توجه اســت، 
این اســت که تقریبا تمامی بیماری های تنفسی را می توان با این 
روغن درمان کــرد. درخت اوکالیپتوس یکــی از درختان موجود 
در جهان است که رشد آن بسیار ســریع بوده و به ارتفاع 100متر 
می رسد. حدود 200 نوع اوکالیپتوس در سراسر جهان وجود دارد. 
برای تولید ۵00 گرم روغن طبیعی این گیــاه از طریق تقطیر، به 

2۵کیلوگرم برگ و شاخه های جوان این درخت نیاز است.
استنشــاق بخور اوکالیپتوس، افزون بر افزایش تمرکز، مســکن، 

ضدعفونی کننده و ضد اسپاسم است.
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پیشنهاد سردبیر: 
باتری های لیتیومی منتظر بودجه

کافه اپهوش سنج

 حتما بازی جــذاب Crossy Road را بــه خاطر دارید که 
با استقبال بسیار ویژه کاربران مواجه شد.

 Rodeo Stampede بــازی جدیــد این تیم اســت که 
با همان سبک طراحی مکعبی منتشــر شده است و با تکیه 
بر موضوع جدید و جذاب، توانسته توجه کاربران را به سوی 

خود جلب کند.
داســتان بازی از این قرار اســت کــه شــما در نقش یک 
گاوچران یا CowBoy باید حیوانات وحشــی یا رم کرده را 
با طناب های مخصوص گاوچرانی بگیرید و سوار آن ها شوید 
و ســواری خود را به اندازه ای ادامه دهید که خشــم حیوان 

تبدیل به عشق و در نهایت رام و اهلی شود.
 این ایده به شــکلی جــذاب و دلنشــین در بــازی پیاده 
 شــده اســت و مطمئنــا از رام کــردن حیوانــات لــذت 
خواهید برد. اما همه چیز به همین جا ختم نمی شود و بازی 

بخش دیگری نیز در خود جای داده است.
شــما عالوه بر گاوچران ، صاحب یک باغ  وحش نیز هستید 
که به صورت خــودکار بازدیدکننده هایــی را به خود جلب 

می کند و منبع درآمدی برای شماست. 
 هر حیوانی کــه در بخش اول بازی رام کنیــد، به مجموعه 
باغ  وحش شــما اضافه خواهد شــد و به مرور با گسترده تر 
کردن این باغ  وحش، میزان درآمد شــما نیــز افزایش پیدا 
خواهد کرد. قفس حیوانــات و همچنین برخی از ابزارهایی 
 که در باغ  وحش هســتند، امکان ارتقا دارنــد و می توانید 
با خرج امتیازها و پول هایی که کســب کرده اید، باغ  وحش 
خود را حرفه ای تــر کنیــد و درآمــد و بازدیدکننده های 

بیشتری داشته باشید.
با وجود طراحی ســاده و مکعب شکل بازی، شــما با تنوع 
بســیار باالیی در حیوانــات و حتی کاراکتر بــازی مواجه 

خواهید بود. 
درجه سنی بازی نیز +۳ اســت و می توانید با خیالی آسوده 

آن را در اختیار کودکان تان قرار دهید. 
این بازی در اندروید و آیفون تولید شــده و می توانید نسخه 

اندروید آن را از نشانی goo.gl/K1YOYS بگیرید.

درنقش یک گاوچران بازی کنید؛

حیوان وحشی را اهلی
 کنید

پوشیدنی های هوشمند 
برای نوزادان ضرر دارد

 اســتفاده از ابزار هوشــمند و برخی البسه پیشرفته 
که دارای تجهیزات الکتریکی برای کنترل شــرایط 
 نوزادان هســتند نــه تنها امنیــت آنهــا را افزایش 
 نمی دهد، بلکه ممکن است ســالمت آنها را به خطر 

اندازد.
بررســی های تازه ای کــه نتایج آن توســط دکتر 
کریستوفر بونافید در نشــریه انجمن پزشکی ایاالت 
 متحده منتشــر شــده، نشــان می دهد شواهدی 
در دســت نیســت که ثابت کند اســتفاده از چنین 

ابزاری به نگهداری ایمن از نوزادان کمک می کند. 
 بلکه بالعکس شــواهدی به دســت آمده که نشــان 
می دهد ممکن اســت نوزادان به همین علت آسیب 

ببینند.
 عــالوه بر ایــن اســتفاده از ابــزار مذکــور نگرانی 
و فشــارهای روحی بی مــوردی را نیز بــه والدین 
 تحمیل مــی کند و حتــی باعث می شــود که آنها 
 به علت هشــدارهای بی مورد دســتگاه های مذکور 
نوزادان شان را برای انجام آزمایش های غیرضروری 

به مراکز درمانی منتقل کنند.
در ســال های اخیــر اســتفاده از پوشــیدنی های 
هوشــمند برای نوزادان در برخی کشورهای جهان 
متداول شــده اســت. این نوع محصوالت در مورد 
شرایط خواب نامناســب نوزاد، گرسنگی یا تشنگی 
وی، خیس شــدن پوشــک یا احتمال ابتال به برخی 

بیماری ها به والدین هشدار می دهند.
دکتر بونافیــد اضافه می کند: من نگران هســتم که 
این نوع ابزار مراقبتی غیرضروری بر سالمت نوزادان 
تاثیر منفی بگذارد. زیرا اکثر آنها از روش ارسال پالس 
های الکتریکی برای کنترل ضربــان قلب نوزادان و 
 کنترل وضعیت تنفس وی و بررسی هرگونه اختالل 
در خواب آنها استفاده می کنند و این پالس ها که از 
طریق حسگرهای متعدد ارسال می شوند می توانند 

خود باعث آسیب دیدن سالمت نوزادان شوند.

 شرکت Cute Circuit لباس هوشمندی عرضه کرده که در تولید آن از گرافن 
و چراغ های ال ای دی استفاده شــده و می تواند با بررسی وضعیت تنفسی شما 

احساسات تان را درک کرده و تغییر رنگ دهد. 
این لباس زنانه سبک و ظریف مجهز به حســگرهایی است که می توانند شرایط 
 تنفسی مالک خود را بررسی و تحلیل کنند و از همین طریق به شرایط احساسی 
و عاطفی وی پی ببرند. به عنوان مثال فردی که تند و سریع نفس می کشد معموال 
عصبی است و شرایط عاطفی نامناســبی دارد. ولی تنفس آرام به معنای شرایط 
 عاطفی مطلوب است و رنگ این لباس هم بر همین مبنا تغییر می کند. استفاده 
از گرافن باعث شــده تا لباس مذکور کامال رسانا باشد. استفاده از البسه هوشمند 
 برای نمایش احساســات افراد ایده ای اســت که از یک ســال قبل مورد توجه 
قرار گرفته و پیش از این یونیوفرم هایی با استفاده از چراغ های ال ای دی به همین 
منظور تولید شده بود و البته باید توجه داشت که این نوع پوشاک تنها کاربردهای 
تفریحی ندارند و می توانند در پزشکی، امور نظامی و برخی مشاغل حساس برای 

درک سریع شرایط افراد مورد استفاده قرار بگیرند.

 در بســیاری از مــوارد خرید کردن به علت دشــواری حمل انبــوه کاالهای 
خریداری شده از خواربار فروشی ها و احتمال افتادن آنها از دست، تجربه ای 

لذت بخش نیست. اما ربات ها این مشکل را هم حل می کنند.
 به گزارش مهر بــه نقل از پی ســی ورلد، به تازگی رباتی توســط شــرکت

 Piaggio Fast Forward بــرای حمل خریدهای افراد طراحی شــده که 
 » گیتا « نام دارد. ربات یاد شــده که از نظر ظاهری شــبیه به یک کره بزرگ 

آبی رنگ است، می تواند به طور خودکار لوازم شما را گرفته و حمل کند.
این ربات که ۶۶ ســانتیمتر طول دارد، حداکثر می تواند تا ۱۸کیلوگرم کاال 
 را با خود حمل کند و ســرعت حرکــت آن در خیابان حداکثــر ۳۵ کیلومتر 

در ساعت است.
 ربات یاد شــده به ســادگی می تواند شــما را تعقیب کند. البتــه در صورت 
برنامه ریزی قبلی می توان از این ربات خواست خودش وسایل خریداری شده 

را به مقصد برساند.
قرار است ربات یاد شــده دو روز دیگر به طور رســمی عرضه شود و جزییات 

بیشتر در مورد امکانات و قیمت آن نیز در همین روز اعالم می شود.

ویندوز کلود نامی است که در فایل های سیســتمی ویندوز به روز شده۱0 پنهان 
شده و اســتفاده از چنین نامگذاری خبر از عرضه سیســتم عاملی جدید از سوی 
مایکروسافت می دهد. بررسی ها نشــان می دهد در بسیاری از نسخه های عرضه 
 شــده ویندوز۱0 دو نام ویندوز کلود و ویندوز کلود ان به چشم می خورد بنابراین 
 می توان حدس زد کــه در پس پــرده تالش هایی برای اســتفاده گســترده تر 

از سرویس های کلود برای کسب درآمد توسط مایکروسافت در جریان است. 
برخی منابع نزدیک به مایکروسافت هم با ارسال مطالبی در شبکه های اجتماعی 

این موضوع را تایید کرده اند. 
ظاهرا استفاده از کلمه ان در نام این سیستم عامل اشاره ای به نسخه ای از سیستم 
عامل یاد شده است که برای استفاده در کشورهای اروپایی تخصیص داده شده است. 
 ویندوز کلود برای ارایه خدمات به طور کامل متکی به ســرویس های کلود نیست 
 و در واقع سیســتم عاملی اســت که تنها قادر به اجرای برنامه ها و خدمات کلود 

خود شرکت مایکروسافت خواهد بود. 
 ویندوز آرتی اولین بار همراه با تبلت های ســرفیس مایکروســافت عرضه شــده

و بی ثباتی و عدم اجرای برنامه های متنوع باعث محبوبیت اندک آن شد.

این لباس بر مبنای احساسات شما 
رنگ عوض می کند

این ربات، خرید را لذت بخش می کند ویندوز اسرارآمیز کلود از راه می رسد
 جدیدترین تکنولوژی اینترنت پرسرعت موبایل مبتنی بر فناوری 
LTE و وای فای که امکان سرعت دانلود ۵ برابر بیشتر از نسل چهارم 

موبایل را فراهم می کند، تست شد.
در مراســمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات LWA که 
نســل جدیدی از تکنولوژی بهره گیری همزمان از ارتباطات نسل 
چهارم موبایل ) LTE ( و اینترنت پرسرعت بیسیم ) وای فای ( است، 
توسط اپراتور همراه اول تست شد. این تکنولوژی که برای مناطقی 
که دارای کمبود فضای فرکانسی هستند قابل استفاده خواهد بود، 
۵ برابر سرعت دانلود اطالعات را نسبت به تکنولوژی LTE خواهد 
داشت و پیش بینی می شود که حداقل سرعت آن ۷00 مگابیت و 

حداکثر تا یک گیگابیت در ثانیه باشد.
این فناوری در راستای رســیدن به نسل پنجم تلفن همراه در دنیا 

مرسوم شده است و امروز در حضور محمود واعظی تست شد.
در این تست، سرعت دانلود اطالعات از طریق این فناوری موبایلی 
۶۵0 مگابیت در ثانیه بود. این پروژه هم اکنون توســط شــرکت 
مخابرات در حال تست در ۲۵ هزار نقطه دسترسی مخابراتی کشور 

است که بر روی ۱۱ نوع گوشی موبایل قابل پشتیبانی خواهد بود.

 iOS گزارشات جدید نشان می دهد شرکت اپل اپلیکیشن های
که توسط برنامه نویسان ایرانی نوشته شده و در اپ استور وجود 

دارد را حذف می کند.
 قبل از این، شرکت اپل در ماه سپتامبر به طور محدود درب های 
فروشگاه اپلیکیشــن خود را به روی کاربران ایرانی باز کرده بود 
و به نظر می رســید از آن زمان تاکنون به طور تدریجی مشغول 
حــذف تحریم ها علیــه ایران اســت. اما حاال طبــق اطالعات 
 سایت Techrasa اپلیکیشــن یکی از فروشگاه های ایرانی که 
میلیون ها کاربر دارد، از اپ اســتور پاک شــده است. به جز این 
فروشگاه، برخی مراکز ایرانی نیز اپلیکیشن های خود را بر بستر 
ios عرضه کرده اند. هرچند هیچ گونه اپ اســتور رسمی برای 
ایران وجود ندارد، اما بسیاری از شرکت ها به عنوان موسسه ای 
در خارج ایران اپلیکیشــن خود را ثبت کرده اند تا به این وسیله 

بتوانند در اپ استور فعالیت کنند.
براســاس آخرین آمار منتشر شــده،۴0 میلیون کاربر در ایران 
دارای اسمارت فون هســتند که ۶ میلیون از آیفون اپل استفاده 
 می کنند. با این که اپل هیچ گونه فروشگاه رسمی  در ایران ندارد 
اما در هر ماه حــدود۱00 هزار آیفون در این کشــور به  فروش 
 می رســد که باعث به وجود آمــدن بازار خدمات گســترده ای 

در ایران شده است.

اگر چه اســتفاده از ربات ها برای انجام عمل جراحی پدیده تازه ای 
 نیست، اما کاربرد این ابزار برای انجام اعمال جراحی فوق پیشرفته 

و بسیار حساس کمتر سابقه داشته است.
تعدادی جراح در کشــور بلژیک برای اولین بــار از یک ربات برای 
جراحی چشم بیماری اســتفاده کرده اند که با مشکل انسداد ورید 
شــبکیه مواجه بود. این ربات از یک سوزن بســیار کوچک برای 
 انجام جراحی اســتفاده کرد. این سوزن 0/0۳میلیمتری دارویی را 
به منظور برطرف کردن یک لخته به درون ورید شبکیه چشم بیمار 
مذکور تزریق کرد. هم ربات و هم سوزن به کار گرفته شده به طور 
خاص برای این کار طراحی و ساخته شده بودند. باید توجه داشت 
که انجام این تزریق با توجه به حساســیت و ظرافت های مورد نیاز 
بدون دخالت ربات غیرممکن بوده است و هرگونه اشتباه در انجام 
آن می تواند منجر به کوری انسان ها شود. روش های فعلی تزریق 
 این دارو به علت دقیق نبــودن تنها اثرات لخته خــون را کاهش 
می دهد، اما نمی توانــد کل لخته را از بین ببرد. امــا امید می رود 
همه گیر شدن روش جدید این وضعیت را تغییر دهد. کارشناسان 
 می گویند ســاخت ربات هایی از این دســت، دسترسی جراحان 
به بکرترین و دشوارترین نقاط بدن انسان را ممکن می کند و دقت 

عمل های جراحی را چندین برابر می کند. 
همچنین تزریق داروها از این طریق با دقت بسیار بیشتری صورت 

می گیرد بنابراین تاثیر آنها سریع تر و بهتر خواهد بود.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در دهه 
فجر امســال ۱۶ هزار و۵00 میلیارد ریال انواع پــروژه در حوزه 
ارتباطات و فن آوری اطالعات در ســرار کشــور بــه بهره برداری 

می رسد.
وی اضافه کرد: از مهم ترین پروژه هایی که در دهه فجر امســال 
با حضور ریاســت جمهوری به مرحله بهره برداری می رســد سه 
ماهواره مخابراتی و ســنجش از راه دور اســت. وزیــر ارتباطات 
 و فن آوری اطالعــات بیان کرد: ایــن وزارتخانــه تمرکز خوبی 
بر افزایش شبکه انتقال و پهنای باند قرار داده که بخش عمده ای 
از پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال با تمرکز بر این بخش 

در سطح کشور است.
وی عنوان کرد: با توجه به نارسایی هایی در حوزه آی تی روستایی، 
دولت یازدهم پروژه های متعددی در سطح روستاهای کشور برای 
 افزایش پهنای باند و زیرســاخت های شبکه در روستاهای کشور 
در دهه فجر آماده بهره برداری کرده اســت. واعظی تصریح کرد: 
در ایام دهه فجر فاز دوم شــبکه ملی اطالعات نیز به بهره برداری 
می رسد که نقش موثری در توســعه دولت الکترونیک در سطح 

کشور دارد.

جدیدترین تکنولوژی  
اینترنت پرسرعت موبایل تست شد

اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور اپل 
حذف می شود

کمک یک ربات به پزشکان 
برای جراحی چشم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

بیش از 16 هزار میلیارد ریال پروژه 
در دهه فجر به بهره برداری می رسد

فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2066
فردی در باالتریــن طبقه ســاختمانی بلند زندگی 
می کند. برای این که هر روز ســر کارش برود، سوار 
آسانسور می شود تا به پایین برسد. اما عصر که از سر 
 کارش برمی گــردد، فقط می توانــد نصف طبقات رو 
با آسانسور باال برود! بقیه طبقات را باید با پله تا واحد 

خود پیاده برود. 
 مگر آن که در روزی باشــد که آن روز بارانی باشــد. 
 در آن صــورت می تواند همه طبقات را با آسانســور 

تا واحد خود باال برود. چرا؟
جواب معمای  2065 

معمای دیروز هم یک نکته انحرافی داشــت. با توجه 
به انبوه اطالعاتی که در صورت مســئله داده شــده، 
نکته در این است که خروس نمی تواند تخم بگذارد. 

بنابراین مسئله از قبل حل شده است!
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

 به گــزارش مهــر، طــرح هــای کالن ملی بــه لحــاظ ابعاد 
دارای  رود  مــی  انتظــار  آنهــا  از  کــه  دســتاوردهایی   و 
پیچیدگــی ها و مشــکالتی در اجرا هســتند کــه از آن جمله 
می تــوان به اعتبــارات ناچیز دولتــی، کند بــودن بخش های 
دولتی، ریســک باالی ســرمایه گذاری در این طرح ها، ســطح 
 باالی فنــاوری و نبــود مدل مشــخصی برای توســعه فناوری 
با مشارکت بهره برداران مختلف در این طرح ها اشاره کرد.بیش 
 از ده سال اســت که موضوع تولید خودروهای برقی و هیبریدی 
در کشور مطرح اســت و پروژه های محدودی هم در کشور انجام 
شــده اســت. مهم ترین فناوری در این خودروها مربوط به پک 

باتری های لیتیومی است. 
در حدود۵0 درصد قیمت خودرو هم مربوط به همین پک باتری 
است. این باتری ها در حوزه ذخیره سازی انرژی های تجدیدپذیر 
نیز سال هاست در دنیا استفاده شده و بیش از۲0 سال عمر دارند. 
دستیابی به دستاوردهای این طرح باعث می شود توسعه کشور 
در حوزه  فناوری های پاک بیشتر و از واردات محصوالت خارجی 

جلوگیری شود. 

 یکی از طرح های کالنی که همواره در راســتای بومی ســازی 
 و پیشــرفت کشــور توســط پژوهشــگران مورد پیگیری قرار 
 می گیــرد، تولید باتــری هــای لیتیومی اســت. ایــن طرح 
از ســوی شــورای عالی علوم تحقیقات و فنــاوری به تصویب 
رســیده تا محققان دانشــگاه امیرکبیر آن را به نتیجه برسانند. 
طــرح کالن باتری های لیتیومی در راســتای توســعه فناوری 
 و بــه کارگیــری باتری هــای لیتیومــی در شــبکه های برق 
) باتری هــای بــا تــوان چنــد مــگاوات (، نیروگاه هــا، انرژی 
پراکنــده و خودروهای برقــی و هیبریدی، صنایــع مخابراتی 
 و دفاعــی در شــورای عالــی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
به تصویب رســیده اســت. امروزه ســرمایه گذاری های بزرگی 
در کشــورهای توســعه پیدا کــرده و در حال توســعه در این 
زمینه صــورت گرفته اســت. توجه بــه این نکته مهم اســت 
 که کشــور بایــد در برنامــه ای جامــع و منســجم و باتوجه 
بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های خــود در بــازار هــای بین 
 المللــی مزیــت هــای نســبی در زمینــه تولید ایجــاد کند 
 تا امــکان تولید رقابتــی فراهم شــود. در این طرح بر اســاس 

 سیاســت هــای کمیته راهبــری طرح کالن ســعی شــده تا 
 از حداکثر ظرفیت هــای ملی و بین المللی در توســعه فناوری 
و تولید باتری های لیتیومی استفاده شــود. برای تامین بخشی 
از اعتبــارات مورد نیاز نیــز مذاکراتی با برخــی از صندوق های 
توســعه فناوری و ســرمایه گــذاران بخش خصوصی شــروع 
 شــده اســت. چندین جلســه با مراکز تحقیقاتــی معتبر دنیا 
 در کشــورهای اروپایــی و آســیایی نیــز برگــزار شــده تــا 
در زمینه های پژوهشــی مــورد توافق پروژه های مشــترکی 
تعریف و اجرایی شــود. دکتر مهــران جوانبخــت، مجری این 
طرح کالن ملی اظهار داشــت: تــا جایی که این طــرح تامین 
 بودجــه شــده، اجرایی شــده، اما بعــد از آن به کنــدی پیش 
مــی رود. وی بــا بیــان اینکه ایــن طــرح در دو ســال اخیر 
 حمایتــی نشــده و همیــن موضــوع ســرعت طــرح را کند 
کرده است، اظهار داشت: نمی توان گفت که طرح متوقف شده، 
اما همین کندی تامیــن بودجه منجر به کاهش ســرعت طرح 
باتری لیتیومی شده اســت. جوانبخت با تاکید بر اینکه ما برای 
اینکه این طرح متوقف نشــود با بخش هــای دولتی و خصوصی 
 مختلف مذاکراتی داشــته ایم، گفت: از ســویی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری می تواند وارد این حوزه شــود ولی 
 هنوز از این طرح حمایت نکرده است. به گفته وی، اگر تعامل بین 
دستگاه های دولتی بیشتر شود بهتر می توانیم طرح را به مرحله 
 اجرایی نزدیک کنیم. وی اضافه کرد: یکی از تفاوت های این طرح 
با طــرح هــای کالن ملــی دیگر این اســت که طــرح متوقف 
نشــده و در حدود ۱۷درصد پیشــرفت داشــته ولــی به دلیل 
بودجه ناچیز و بوروکراســی های بیش از حــد، به کندی پیش 
 می رود. مجــری طــرح کالن باتــری لیتیومی عنــوان کرد: 
در واقع کمبــود منابع مالــی از ســوی برخی دســتگاه های 
دولتی برنامــه ریزی ۵ ســاله این طــرح را به عقــب انداخته 
 اســت. وی با بیــان اینکه منابــع این طــرح از ســوی دولت 
و صنعــت باید تامین شــود، اظهار داشــت: اگر همیــن مقدار 
بودجه ای که باید از ســوی دولت تامین شــود، فراهم نشــود 
 طرح پیشــرفتی نخواهــد داشــت. جوانبخت اظهار داشــت: 
بر اســاس برنامه زمانبندی طرح که ســال ۱۳۹۲ تدوین شــد 
اجرای طرح ۳ تا ۵ ســال پیش بینی شــد که با توجــه به اینکه 
۳ ســال از تصویب این طرح می گــذرد از برنامــه ریزی عقب 
 هســتیم. انتظار داریم طی ۳ ســال دیگر پروژه تکمیل شــود 
و تولیــد صنعتی باتری های لیتیومی متناســب بــا نیاز واقعی 
در کشــور آغاز شــود. وی تاکید کــرد: امــروزه از نظر علمی 
دســتاوردهای بســیار خوبی در کشــور در مقایســه با ســایر 
کشــورها به دســت آمده اســت ولــی از نظر ســطح فناوری 
فاصلــه با کشــورهای پیشــرو زیــاد اســت. در کشــورهای 
 توســعه پیدا کرده چندیــن دهه روی توســعه یــک فناوری 
ســرمایه گذاری می کنند تا محصوالت آن فناوری به بازار برسد 
ولی در کشور ما حوصله مدیران اجرایی در حوزه های پژوهشی 
 پایین اســت. به گفته وی، در هر حال اگــر تخصیص اعتبارات 
در طرح های کالن به صورت یک ســرمایه گــذاری برای آینده 
دیده شــود تا صرفه جویی در هزینه های دولت، قطعا وضعیت 

طرح های کالن بهتر می شود.

  طرح کالن ملی تولید باتری های لیتیومی در کشــور که توسط محققان دانشــگاه امیرکبیر انجام می شود 
به دلیل عدم بودجه و وجود بروکراسی های بیش از حد به کندی پیش می رود.

دستیابی 
به دستاوردهای 
این طرح باعث 

می شود توسعه 
کشور در حوزه  

فناوری های پاک 
بیشتر و از واردات 

محصوالت خارجی 
جلوگیری شود

حوصله مدیران در پژوهش پایین است؛

باتری های لیتیومی منتظر بودجه
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پیشنهاد سر دبیر: 
فقر در فیلم فجر اصفهان

اخبار فرهنگی

نمایش های خیابانی از سوی تاالر هنر سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان در سطح شهر در حال برگزاری است.

»چند اپیزود از هشــت« با محوریت دفاع مقــدس، »آماس« با 
محوریت حفظ طبیعــت، »یه روز خوب« بــا محوریت فرهنگ 
 شــهروندی، »کلکســیون بازیافتی« با محوریــت اجتماعی و

 بی خانمان ها از جمله نمایش های در نظر گرفته شده برای اجرا 
در سطح شهر می باشد.

»من خانواده می خواهم« با محوریت مشکالت تشکیل خانواده، 
»ماجراهای آبی آقای بیکار« با محوریــت آب و فرهنگ مصرف 

آب نیز از دیگر نمایش های خیابانی است که اجرا می شود.
نمایش های خیابانی از امروز تا 17 بهمــن ماه در نقاط مختلف 
ســطح شــهر اصفهان از جمله میدان امام)ره(، روبه روی هتل 
عباســی، ســی و ســه پل، میدان جلفا و حرم زینبیــه برگزار 
خواهد شد. هر یک از این نمایش ها در ســاعات 15 تا 17 عصر 
با موضوعاتی شامل محیط زیســت، روابط خانوادگی، مشکالت 
جوانان و خانواده از ســوی تاالر هنر ســازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان اجرا می شود.

نشســت ادبی »من شــاعرم« چهارشــنبه های هر هفته ویژه 
شهروندان ارشد اصفهان در باغ تجربه برگزار می شود.

 نشســت این هفته کانــون ادبی  بــاغ تجربه با حضور اســتاد 
»مصطفی هــادوی« متخلص به شــهیر و »زهره خبوشــانی« 

متخلص به شقایق از شعرای معاصر برگزار  می شود. 
شــعرخوانی اعضای کانون ادبی باغ تجربه و رفع اشکال از سوی 
استادان حاضر در برنامه و همچنین  مشاعره با یکدیگر از جمله 
برنامه های این نشست است. این برنامه با هدف معرفی اهداف و 
آرمان های انقالب در قالب شعر و نظم، زنده نگهداشتن و انتقال 
مفاهیم انقالب به صورت اشــعار ملی و مناســبتی برنامه ریزی 

شده است.

همایش ملی توســعه اقتصاد فرهنگ و هنر 28 بهمن ماه در مرکز 
همایش های دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان همراه با مراســم 
نکوداشت پروفســور باقر ســاروخانی و تجلیل از 5 هنرمند فعال 
عرصه اقتصاد فرهنگ و هنر و تقدیر از 15 روابط عمومی برتر برگزار 

می شود.
به همت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، همایش ملی توسعه اقتصاد 
فرهنگ و هنر 28 بهمن ماه در مرکز همایش های این دانشگاه برگزار 
می شود. در این همایش قرار است مراسم نکوداشت پروفسور باقر 
ساروخانی به پاس نیم قرن فعالیت و خدمات در عرصه ارتباطات و 

جامعه شناسی کشور نیز برگزار شود.
تجلیل از 5 هنرمند فعال عرصه اقتصاد فرهنــگ و هنر و تقدیر از 
15 روابط عمومی فرهنگ و هنر کشوری و استانی از برنامه های این 
همایش اســت. هم زمان با برگزاری همایش ملی »توسعه اقتصاد 
فرهنگ و هنر« با همکاری انجمن روابط عمومی ایران و دانشــگاه 
علمی کاربردی فرهنگ و هنر اصفهان سه کارگاه آموزشی در حوزه 
روابط عمومی و هنر با استفاده از دانش اســتادان مطرح کشور در 

حوزه روابط عمومی و فرهنگ و هنر نیز ترتیب داده شده است.
پروفسور باقر ســاروخانی پدر علم جامعه شناسی ارتباطات ایران، 
دکتر اکبر عالِمی جامعه شناس ســینما و متخصص  رسانه و دکتر 
غالم رضــا کاظمی دینان رییــس انجمن روابط عمومــی ایران از 

استادان کارگاه های آموزشی خواهند بود.
مباحث نقش و اهمیت روابط عمومی در یک سازمان، بررسی بعد 
رسانه ای مراکز فرهنگی هنری و روابط عمومی ها در این کارگاه ها 

مورد نظر خواهد بود.
کلیه متقاضیــان اعــم از  مدیــران روابط عمومی، موسســات، 
دانشــجویان و هنرمندان تا تاریخ 20 بهمن ماه فرصت دارند تا از 
طریق www.hbzp.ir  برای شرکت در کارگاه های آموزشی این 

همایش ثبت نام کنند. 

ثبت نام دوره تربیت مربی تخصصی بــازی از 9  بهمن ماه آغاز 
شــده و تا فردا در محل خانه خالقیت و بازی های فکری انجام 

می شود.
رییس مرکز خانه خالقیت و بازی های فکری با بیان این مطلب 
گفت: آموزش مفاهیــم علمی مرتبط با بازی شــامل تدریس، 
روان شناسی بازی و رشد، دانش پژوهی و ...، آموزش عملی انواع 
بازی فکری و حرکتی و آموزش برگزاری مســابقه و جشنواره از 

جمله سرفصل های این دوره است.
صفیه ســادات موســویان اظهار داشــت: آموزش ایده پردازی 
و ســاخت بازی و تولید دانش و همچنین اجرا و تفســیر تست 
شــخصیت MBTI از دیگر اهداف آموزشــی این دوره تربیتی 
خواهد بــود. وی افــزود: دوره تربیت مربی تخصصــی بازی از 
سوی دفتر تخصصی بازی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان برنامه ریزی شده است.
وی ادامــه داد: متقاضیان ایــن دوره باید دارای حداقل ســن 
18 و حداکثر سن 35 باشــند و پس از مصاحبه و انجام آزمون 

شخصیت MBTI نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
موســویان خاطرنشــان کرد: عالقه مندان برای ثبت نام در این 
دوره می توانند تا  فردا از ســاعت 8 تا 20 به محل خانه خالقیت 
و بازی های فکری واقع در خیابان هشت بهشت شرقی مراجعه 

کنند.

از امروز تا 17 بهمن ماه انجام می شود؛

اجرای نمایش های خیابانی در شهر

بیان اشعار انقالبی در نشست ادبی 
»من شاعرم«

28 بهمن ماه؛

همایش ملی توسعه اقتصاد 
فرهنگ و هنر برگزار می شود

برگزاری دوره تربیت مربی 
تخصصی بازی در خانه خالقیت

به نظرم »خانه دیگری« فیلم خوبی است و در قالب اجتماعی روایت 
می شود. علیرضا جعفری، بازیگر فیلم »خانه دیگری« به کارگردانی 
بهنوش صادقــی در خصوص حــرف جدیدی که ایــن فیلم برای 
سینمای ایران دارد، گفت: به نظرم »خانه دیگری« فیلم خوبی است 
و در قالب اجتماعی روایت می شــود. شــاید قصه آن تلخ باشد اما از 

حداقل استانداردها برای حضور در جشنواره برخوردار است. 
وی در خصوص دلیل خود برای بازی در این فیلم گفت: فکر می کنم 

که نقشم متفاوت است که از نیمه دوم فیلم جدی می شود. 
جعفری در خصوص ســختی های تولید کار گفت: کار سخت بود؛ 
چون تابســتان فیلم برداری کردیم. هوا گرم بود و لوکیشن کوچک 
و زمان کمی داشــتیم ولی به هر شــکلی که بود کار را به جشنواره 
رســاندیم. وی در خصوص تاثیرگذاری نظرات منتقدان در کارش 
گفت: حتما تالشــم بر این است که حرف هایشــان روی بازی من 

تاثیر مثبت بگذارد.

نمی توان »ایتالیــا ایتالیا« را در ژانر خاصی گنجانــد؛ چرا که فیلم هم 
موزیکال است و هم ملودرام.

فیلم »ایتالیا ایتالیا« به کارگردانی کاوه صباغ زاده را می توان الگویی از 
خالقیت و شجاعت در سینما دانســت، اینکه فیلم ساز در اولین تجربه 
حرفه ای خود به سراغ ساختن اثری متفاوت برود که به جرئت می توان 
گفت شبیه هیچ فیلمی در سینمای ایران نیست، می تواند نوید بخش 

ورود کارگردانی صاحب سبک به سینمای ایران باشد.
نمی توان »ایتالیــا ایتالیا« را در ژانر خاصی گنجانــد؛ چرا که فیلم هم 
موزیکال اســت و هم معیارها و ویژگی های فیلم کمــدی را دارد و هم 

ملودرام است. 
فیلم در بخش آغازین خود قصه مردی را روایت می کند که عاشق کشور 
ایتالیاست و آرزویش سفر به این کشور است که به طور ناگهانی عاشق 
می شود و در نیمه دوم فیلم هم شــاهد تالش های قهرمان زن داستان 

برای ساختن اولین فیلم بلندش هستیم.

»خانه دیگری« فیلم 
اجتماعی در جشنواره 

»ایتالیا ایتالیا«؛ تجربه ای 
جدید از یک کارگردان

موسیقی

گروه نغمه های اصفهان در قالــب برنامه »نغمه های چاووش 
فجر« با هدف احیا و نگرش به موســیقی دهــه 60 ویژه ایام 
دهه فجر درهنرســرای خورشید امشب از ســاعت 18:30 

میزبان شهروندان عالقه مند به موسیقی است.
مســعود اهتمام در خصــوص اجرای این گــروه اظهار کرد: 
گروه موسیقی نغمه اصفهان از ســال 1380 فعالیت خود را 
به صورت جــدی و حرفه ای آغاز کــرده و در طی این دوران 
 همواره در پــی ارتقــای اهــداف فرهنگی و هنــری خود

بوده است.
وی افزود: یکی از مهم ترین اهداف این گروه عالوه بر ساخت 
و تنظیم قطعات جدیــد، احیا و بازخوانی ســرودهای ملی، 
محلــی و فولکلوریک ایــران و جهان بوده که بــرای نیل به 
این اهداف، این گروه اجرای کنســرت های مختلف و شرکت 
در جشنواره های متعدد موســیقی داخل کشور و همچنین 
شرکت در فستیوال های موســیقی فولکلوریک در قاره های 

مختلف جهان را سرلوحه کار خویش قرار داده است.
اهتمام با اشــاره بــه اینکه اســتقبال بی نظیری از ســوی 
هم وطنان ایرانی و غیر ایرانی در کشــورهای مختلف جهان 
صورت گرفته اســت، تاکید کــرد: دســتاوردهای این مهم 
کســب مقام های بســیار و افتخارات بین المللــی در اغلب 

فستیوال های معتبر و بین المللی بوده است.
سرپرســت و نوازنــده ســنتور گــروه نغمه هــای اصفهان 
تصریح کرد: گــروه نغمه هــای اصفهــان در قالــب برنامه 
»نغمه های چاووش فجر« با هدف احیا و نگرش به موسیقی 
دهه 60 ویژه ایام دهه فجــر به اجرای برنامــه می پردازد و 
هنرسرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در همین راســتا امشــب ســاعت 18:30 میزبان 

شهروندان عالقه مند به موسیقی است.
 وی بــا اشــاره بــه قطعــات اجرایــی در ایــن برنامــه 
خاطر نشــان کرد: گروه نغمه های اصفهان آثاری از استادان 
بنام از جمله محمدرضــا لطفی، پرویز مشــکاتیان، خالقی 
و حســین علیزاده را در قطعاتی شــامل ســرود ســپیده، 
دلشدگان، نام جاوید وطن، خوشــه چین، میهن ای میهن، 
همراه شــو عزیز و تصنیف معروف دهه 60 با عنوان »ایران 

خورشیدی تابان« را اجرا می کند.
 گفتنی اســت گــروه موســیقی نغمه هــای اصفهــان به 
دعوت رایزنی فرهنگی ســفارت جمهوری اســالمی ایران 
 در بلگراد صربســتان، از تاریخ 17 تــا 21 بهمن ماه اجرای
  برنامــه ویژه هم وطنــان عزیــز ایرانی مقیم صربســتان را

در برنامه خود خواهد داشت.

مریم نشیبا در ایام دهه فجر داستان هایی با موضوع 
پیروزی انقالب اسالمی روایت می کند.

گلریز وکیلی تهیه کننده برنامه شب به خیر کوچولو 
گفت: هر شــب خاطرات انقالب بــرای بچه ها گفته 
می شود. اغلب این داستان ها درباره مفاهیم وحدت، 

همدلی، پیروزی و جشن انقالب است.
وی هدف از ایــن کار را به تصویر کشــیدن روزهای 

باشکوه انقالب اسالمی برای کودکان دانست.
شــب به خیر کوچولو با اجرای مریم نشیبا از شنبه 
 تا چهارشــنبه ســاعت 21:35 از آنتــن رادیو ایران

پخش می شود.

رمان »ریش آبی« نوشــته امیلی نوتوم با ترجمه ویدا 
سامعی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شد.

  نســخه اصلی این کتاب در ســال 2012 منتشــر
 شده است.

ایــن رمان، روایتــی مــدرن از یک افســانه قدیمی 
غربی اســت که از یک آگهــی عجیب اجــاره اتاق و 
 زنان متعددی که در صف انتظار نشســته اند، شروع 
مــی شــود. ایــن کتــاب بــا اطــالع نویســنده و 
 رعایــت حــق کپــی رایــت ترجمــه و منتشــر 

شده است.
ریش آبی افسانه اشــراف زاده ای ثروتمند است که با 
زنان زیبارو ازدواج می کنــد، زنانی که همگی پس از 
مدتی به طــرزی مرموز در قصر او ناپدید می شــوند. 
ریش آبی، کلید همه اتاق ها را به آخرین همســرش 
که دختری جوان است می دهد اما او را از ورود به یک 

اتاق خاص منع می کند.
این کتــاب بــا 136 صفحــه، شــمارگان هــزار و 
 100 نســخه و قیمــت 100 هــزار ریــال منتشــر 

شده است.

در هنرسرای خورشید برگزار می شود؛

اجرای موسیقی نغمه های چاووش فجر در اصفهان
پخش داستان های انقالبی 

در شب بخیر کوچولو
»ریش آبی« قدم به بازار

 نشر گذاشت

رادیو تازه های نشر

توصیه مهتاب کرامتی برای دیدن 

یک فیلم؛

دوست دارم در نقش 
کمدی بازی کنم

مهتاب کرامتی در جشــنواره امسال در یک 
فیلم بازی و فیلم دیگــری را تهیه کنندگی 
کرده که به علت همکاری با آنها اشاره کرده 
اســت. مهتاب کرامتی بازیگر و تهیه کننده 
ســینما در خصوص علت همکاری با عوامل 
فیلم »ماجــان«  گفت: داســتان فوق العاده 
خوبی داشــت و به نظرم جای این دســت 

فیلم ها در سینمای ما خالی است. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا با ورود فیلم 

»ماجان« منتظر اتفاق جدیدی در ســینما 
باشــیم، بیان کرد: فیلم ســازی و فیلم کار 
کردن، تجربه است. این تجربه برخی مواقع 
می تواند شگفت انگیز باشد و برخی مواقع نه. 
برای من بازی کردن در این فیلم و همکاری 
با گروهی که کار کردم شــگفت انگیز بود و 

امیدوارم نتیجه آن هم به این شکل باشد. 
کرامتــی در خصــوص علت همــکاری با 
مستند »صفر تا ســکو« که به همراه طهورا 

ابوالقاســمی تهیه کنندگــی آن را بر عهده 
دارند، اظهار داشــت: جمعــه همین هفته 
ساعت 13:30 در کاخ رسانه برج میالد صفر 
تا سکو نمایش داده می شود که دوست دارم 
مخاطبان این فیلم را ببیننــد و در مورد آن 

قضاوت کنند. 
به نظرم در جهانــی زندگی مــی کنیم که 
امیدهــا روز بــه روز کم رنگ تر می شــود، 
با دیدن این فیلم بســیاری از دوســتان از 

شرایطی که دارند خدا را شــاکرند و از قدم 
برنداشتن و نا امید بودن خجل می شوند. 

کرامتی از تمایلش نســبت به بــازی در آثار 
کمدی چنیــن گفت: اتفاقا خیلی دوســت 
دارم در نقشی کمدی بازی کنم؛ اما کمدی 
که اســتخوان دار باشــد و احســاس کنم 
کارگردان می تواند مرا راهنمایی کند چون 
 اعتقــادم این اســت که کمــدی کار کردن

دشوار است. 

به گزارش ایمنا، سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر در حالی 
در تهران آغاز به کار کرده است که 2 روز پیش از اکران فیلم ها 
در اصفهان، شاهد کاهش تعداد سالن و فیلم هایی هستیم که 
قرار بود در اصفهان اکران شــوند و در نهایت از 2 سالن به یک 
سالن و از 16 فیلم به 8 فیلم اکتفا شد. مدیر کل ارشاد اصفهان 
علت این کاهش را بدهی ســال گذشــته حوزه هنری اعالم و 
معاون او، پرویز طاهری، از حوزه هنری و شهرداری درخواست 
کمک کرده است. در گزارش پیش رو، ضمن مرور روند کاهش 
تعداد فیلم ها، واکنش مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان 
و مدیر کل ارشاد اصفهان را نسبت به اظهارات مطرح شده از نظر 
می گذرانید و در پایان، تازه ترین واکنش حوزه هنری را در مورد 

اتفاقات پیش آمده می خوانید:
29 دی 95

سایت اداره کل ارشاد اصفهان: پرویز طاهری، معاون فرهنگی و 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان 
اینکه 16 فیلم از سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر از 14 تا 
21 بهمن در سینماهای ساحل و فلسطین به روی پرده می رود، 
گفت: پیش فروش بلیت های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
در شهرستان ها از ساعت 8 صبح دوشنبه چهارم بهمن ماه آغاز 
می شود و ساعت 12 شب پنج شنبه 7 بهمن ماه به پایان خواهد 

رسید.
طاهری با بیان اینکه پیش فروش اینترنتی بلیت سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر به صورت بسته ای برنامه ریزی شده است، 
خاطرنشان کرد: خرید بلیت با ورود به ســایت و ثبت نام با کد 
ملی امکان پذیر اســت و هر کاربر با کد ملی مشــخص، امکان 
انتخاب حداکثر چهار سانس از سینماها و در هر سانس حداکثر 

2 بلیت را خواهد داشت.
4 بهمن 95

ســایت اداره ارشــاد اصفهان: پرویز طاهری معاون فرهنگی و 
هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
ســینما ســاحل با یک ســالن به گنجایش 640 نفر و سینما 
فلسطین با یک سالن و 504 نفر ظرفیت آماده اکران فیلم های 

جشنواره فیلم فجر هستند.
معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه هر دو سینمای ساحل و فلسطین تحت 
مالکیت حوزه هنری هســتند، افزود: سینما ســاحل در سال 
1342 تاسیس و در ســال 86 بازسازی شد و سینما فلسطین 

نیز که در ســال 1345 تاسیس شده بود بازســازی و با حضور 
سینماگران و عالقه مندان به هنر هفتم مورد افتتاح مجدد قرار 

گرفت.
10 بهمن 95

 ســایت اداره ارشــاد اصفهان: حجت االســالم والمســلمین 
حبیب رضا ارزانی با اشــاره به اکران فیلم های سی و پنجمین 
جشــنواره فیلم فجر در اصفهان گفت: این جشنواره امسال در 
سینما ساحل با 8 فیلم از 14 تا 21 بهمن ماه در اصفهان اکران 

می شود.
وی با اشــاره به نحوه برگزاری فیلم فجر در ســال گذشته در 
اصفهان اظهار کرد: سال گذشته به ازای هر فیلم که در جشنواره 
حضور داشت 3 سانس خریداری کردیم و البته برخی فیلم ها 
به دلیل اســتقبال مخاطبان، بیش از 3 سانس در سینماها به 

نمایش درآمد.
حجت االســالم ارزانی افزود: امســال مدیــران کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان ها در جلســه ای که در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزار شد پیشنهادی داده و تصمیم گرفته شد 
وزارت خانه، فیلم های جشــنواره فیلم فجر را هم زمان با تهران 
در اختیار استان ها قرار دهد و هر استان در ازای هر سینمایی که 
برای نمایش فیلم ها اختصاص دهد یک بسته 8 تایی از فیلم ها 

در اختیار آن استان قرار  گیرد.
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
خاطرنشــان کرد: از طرفی بحثی بین حوزه هنری اصفهان و 
تهیه کنندگان فیلم در تهران برای بدهی سال گذشته در میان 
بود که باوجود تالش های صورت گرفته این بحث تاکنون حل 

نشده و فقط 8 فیلم از جشنواره فیلم فجر به اصفهان آمده است.
11 بهمن 95

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان به ایــن اظهارات 
واکنش نشــان داد و گفت: در سینماهای سراسر کشور متولی 
برگزاری جشنواره فیلم فجر در استان ها اداره ارشاد است. حوزه 
هنری سال گذشته به اکران فیلم ها کمک کرد و امسال هم اگر 
طبق قاعده درخواســتی می دادند و قراردادی منعقد می شد 

حوزه هنری سالن را در اختیار آنها قرار می داد.
وی تصریح کرد: امسال حوزه هنری، سینما ساحل را در اختیار 
ارشــاد قرار داده اما 8 فیلم در آن اکران می کنند این در حالی 
است که شهرکرد هم تنها سینما بهمن را دارد اما 16 فیلم در آن 
اکران می کند، پس می شود در همین یک سالن هم 16 فیلم 
اکران کرد و این درست نیست که بگویند چون یک سالن داریم 
فقط می توانیم 8 فیلم اکران کنیم. در سینما آفریقای مشهد هم 
24 فیلم اکران می شود، چرا باید حوزه هنری سینمای خود را 

برای اکران 8 فیلم تعطیل کند؟
حسینی در خصوص صحبت های مطرح شده درباره بدهی سال 
گذشته نیز گفت: در سال گذشــته طبق توافقی که بین حوزه 
هنری، شهرداری، اداره ارشــاد و اتاق بازرگانی انجام شد، حوزه 
هنری هم 2 سالن را در اختیار آنها گذاشــت و هم تمام درآمد 
حاصل از فروش را بــرای تهیه کنندگان واریــز کرد و به تعهد 
چهارجانبه خود عمل کرد، شهرداری نیز سهم خود را پرداخت 
نمود  و حاال باید از دیگر دوستان پرسید که چه کسی بدهی اش 

را پرداخت نکرده است؟
 11 بهمن 95

مدیر کل ارشاد اصفهان در پاسخ به اظهارات مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری گفت: حوزه هنری اصفهان قبال هم اعالم کرده بود 
که این بدهی پرداخت شــده اما وقتی به تهران مراجعه کردند 
پاسخ شــنیدند که بدهی شــان پرداخته نشــده است. ما هم 
در اداره ارشــاد حرف حوزه هنری را پذیرفتیم و به آنها گفتیم 
به تهران بروند و چک خود را تحویل بگیرنــد اما تهران به آنها 
اعالم کرد که تهیه کنندگان می گویند بدهی همچنان موجود 
است. شهرداری که ســهم خود را پرداخت کرد، اداره ارشاد نیز 
همین طور، حوزه  هنری هم قرار بود سهمش را پرداخت کند اما 
تنها بخشی از درآمد فروش بلیت ها را پرداخت کرده و سهمی 
که قرار بود پرداخت کند هنوز پابرجاست. بحث مطرح شده در 
اینجا این است که وقتی  بنا شده همه کمک کنیم و سهمی را 
پرداخت کنیم این به این معنا نیســت که از مردم پول فروش 
بلیت ها را بگیریم و به حساب تهران بریزیم، برای این کار باید 
از خود حوزه هم سهمی پرداخته شود نه اینکه بگوییم فقط پول 

فروش بلیت ها را برمی گردانیم. 
اگر پول بلیت ها آن سهم را پوشش می داد کفایت می کرد اما 
اگر پوشش نداده باید به نوعی این مسئله با تهران حل می شد 

که این اتفاق نیفتاده است. ما دو سه نوبت برای حل این مشکل 
به همراه آقای حسینی به تهران رفتیم اما تهران کماکان حرف 
خود را می زند و می گوید بدهی وجود دارد و با ما تسویه نشده 
است، چک پرداخت نشده ای هم که در دســت دارند از حوزه 

هنری است.
در حقیقت ابتدا می خواستند اصفهان را به دلیل پرداخت نکردن 
بدهی ها تحریم کنند که با رایزنی های انجام شده و مذاکراتی که 
با آقای ایوبی داشتیم راضی شــدند یک سالن در اصفهان برای 
اکران 8 فیلم اختصاص داده شــود و این حداکثر کاری بود که 
ما در اداره ارشاد می توانستیم انجام دهیم. در استان های دیگر 
شاید بشود تعداد بیشتری از فیلم ها را در یک سالن اکران کرد 
اما به دلیل تسویه نشدن بدهی اصفهان اجازه اکران  این 8 فیلم 
را به سختی توانستیم بگیریم و اگر بخواهیم مازاد بر این تعداد 

هم فیلمی بیاوریم هزینه های 
ما بیشتر خواهد شد، چرا که 
اکنون فقط  پول ســینما را 
می دهیم و بــرای فیلم مازاد 
باید پول خرید فیلــم را هم 
بدهیم و اگر آن تسویه انجام 
شــده بود کار ما هم راحت تر 
بــود. حســینی در خصوص 
صحبت های مدیر کل ارشاد 
مبنی بر اکران ســانس های 
اضافه توســط حــوزه هنری 
در سال گذشــته و پرداخت 
نکردن هزینه آن نیز بیان کرد: 
سال گذشته اصال فیلمی را در 
ســانس اضافه اکران نکردیم 
و تمام این حرف ها نادرست 
اســت و ما مدعی هســتیم 
که این اداره ارشــاد است که 
سال گذشته پول را پرداخت 

نکرده است. اگر اداره ارشاد بدهی خود را داده بود امسال ما کمتر 
از بیرجند، اردبیل، شهرکرد و استان های کوچکی که پک کامل 
فیلم ها را دارند نبودیم. چرا اکثر استان ها 16 یا 24 فیلم اکران 
می کنند اما اصفهان با 4 میلیون جمعیــت فقط 8 فیلم دارد؟ 
چرا اداره ارشاد که متولی جشنواره است باید مصاحبه کند و از 

شهرداری و حوزه هنری کمک بخواهد؟ پس آنها چه کاره اند؟
همچنین تنها دو روز به آغاز اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان باقی مانده، مهلت پیش فروش بلیت های جشنواره 
تا ظهر 11 بهمن بود و ارشــاد با همه مشکالت موجود هنوز از 
امیدها برای افزایش تعداد فیلم ها مــی گوید، امیدی که البته 
به دیگر مسئوالن فرهنگی شهر وابسته است. تکلیف بدهی با 
نهادهای مربوطه در تهران مشــخص نیست و تنها این مسئله 
روشن است که اصفهان هنوز درگیر مشکالت سال گذشته است 
و همین امر باعث شده که امسال کمترین سهم را در اکران فیلم 
های جشنواره فجر داشته باشــیم و این فقر برای نصف جهان 

نگران کننده است.

تنها یک سالن با 8 فیلم؛

فقر در فیلم فجر اصفهان 
در حالی که در روزهای گذشته از اکران 16 فیلم در 
اصفهان خبر داده شده بود به ناگاه این تعداد به 8 

فیلم کاهش یافت.

اصفهان هنوز درگیر 
مشکالت سال 

گذشته است و همین 
امر باعث شده که 

امسال کمترین سهم 
را در اکران فیلم های 

جشنواره فجر 
داشته باشیم و این 

فقر برای نصف جهان 
نگران کننده است

موزه هنرهای معاصر میزبان 
نمایشگاه گروهی ایران و اتریش

نمایشــگاه آثار هنرمندان اتریشــی با عنوان )این سو، آن سو(، تا 
فردا در موزه هنرهای معاصر اصفهان دایر است. در این مجموعه 
32 هنرمند آثار خود را به صورت نقاشــی، طراحی، ویدئوآرت، 

عکس و هنر مفهومی ارائه کرده اند.
انتخاب هنرمندان براســاس روش کارشان صورت گرفته و آثار، 
معرف بخشــی از تفکر و فرهنگ هنرمند اســت، به این صورت 
که دو هنرمند با آثــار خود با یکدیگر گفت وگــو می کنند و هر 
دو تعریفی کلــی از فرهنگ خود را با خلق اثــر به مخاطب ارائه 
می دهند. این پروژه در تالش برای پیوندی دوســتانه با ســایر 

فرهنگ هاست.
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پیشنهاد سردبیر:
سود فرش بافی زنان بختیاری درجیب دالالن

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشست با معاون 
امور مجلس و پارلمانی رییس جمهوری، گزارشــی از 
وضعیت پروژه و طرح های عمرانی این اســتان  ارائه 

کرد.
قاسم سلیمانی دشتکی عصر دوشــنبه در نشست با 
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری 
وضعیــت پروژه هــای چهارمحــال و بختیــاری در 
حوزه های مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری در این نشست گفت: هم زمان 
با دهه فجر امســال بهــره بــرداری از 255 پروژه در 
استان انجام می شود.ســلیمانی دشتکی تصریح کرد: 
طرح هــای قابل افتتــاح چهارمحــال و بختیاری در 
دهه فجر شــامل پروژه های مسکن مهر، گردشگری، 
آموزشــی، صنعتی، ورزشــی، اداری، زیرســاختی، 
شیالت، کشــاورزی، دامپروری، بهداشتی، درمانی، 
برق رسانی، آبرسانی و خدماتی است. وی یادآور شد: 
در دهه فجر امسال هم زمان عملیات اجرایی 43 پروژه 
با دو هــزار و 135 میلیارد ریال اعتبار آغاز می شــود. 
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با راه اندازی 
طرح های قابل افتتــاح در دهه فجر امســال زمینه 
اشــتغال 613 نفر و با اجرای پــروژه های کلنگ زنی 
زمینه اشــتغال 555 نفر به صورت مســتقیم فراهم 
خواهد شد. وی گفت: در مدت فعالیت دولت یازدهم 
توجه ویژه ای به تســریع در روند توســعه ای مناطق 
غیربرخوردار کشــور مانند چهارمحــال و بختیاری 
شد. سلیمانی دشــتکی تاکید کرد: در این مدت روند 
پیشرفت چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف 
روی ریل توســعه قرار گرفت. ارتقای شــاخص های 
توســعه ای چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم 
شتاب گرفت به شــکلی که در دولت یازدهم بیش از 
30 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری در حوزه های 

مختلف این استان انجام شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با معاون امور 
مجلس و پارلمانی رییس جمهور خواستارشد؛

توجه ویژه به روند توسعه 
مناطق غیربرخوردار

با مسئوالن

مســئول اتحادیــه انجمن های اســالمی دانش آموزان اســتان 
چهارمحال و بختیاری از برگزاري نمایشــگاه مدرسه انقالب در 

سطح مدارس استان در دهه فجر خبر داد.
حســن صمدزاده در گفت وگو بــا خبرنگار فارس در شــهرکرد 
اظهارکرد: هــدف از برگزاری نمایشــگاه های مدرســه انقالب، 
شــناخت انقالب توســط دانش آموزان و بیان مفاهیم انقالب به 
صورت روایتگری توســط دانش آموزان عضو انجمن اســالمی، 

تمرین کار گروهی و تشکیالتی می باشد.
وی با تاکید بر اینکه مدرسه انقالب جشنواره ای دانش آموزی است 
که با همت دانش آموزان عضو انجمن های اســالمی برپا می شود، 
افزود: این برنامه با همکاری تشــکل های دانش آموزی مدیران و 

مربیان پرورشی مدارس برگزار خواهد شد.
 صمدزاده تصریــح کرد: انگیزه بخشــی و حساســیت آفرینی، 
بصیرت آفرینی، رفتارســازی و تجربه آفرینی ســه راهبرد اصلی 

فرهنگی در برپایی نمایشگاه های مدرسه انقالب خواهد بود.
وی افزود: نمایشــگاه مدرســه انقالب درحدود 80 آموزشــگاه 
متوسطه دوم، در سه بخش ویژه دیروز، امروز و فردای ما در ایام ا...

دهه فجر برگزار می شود. مســئول اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری زمان برگزاری و افتتاح 
این نمایشگاه ها را 12 بهمن ماه هم زمان با آغاز دهه مبارک فجر 
عنوان کرد و گفت: این نمایشــگاه ها تا آخر بهمن ماه ادامه پیدا 

خواهد کرد.
وی افــزود: پــس از پایان نمایشــگاه و جمع آوری مســتندات، 
نمایشگاه برتر استان و ملی انتخاب شــده و از نمایشگاه های برتر 
تجلیل به عمل خواهد آمد.الزم به ذکر اســت: از برگزار کنندگان 
نمایشگاه های مدرسه انقالب سال 94 با لوح تقدیری از مدیر کل 
محترم آموزش و پرورش اســتان و همچنین هدیــه ای از طرف 
نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه محترم شــهرکرد حضرت 

حجت االسالم نکونام  تقدیر شد.

تعدادی از مسئوالن چهارمحال و بختیاری به مناسبت آغاز دهه 
مبارک فجر روز سه شــنبه با خانواده شهید قربانعلی داوودی،از 
نخستین شهدای انقالب اسالمی در شهرســتان فارسان دیدار 
کردند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختیاری در دیدار مســئوالن اســتان با خانواده 
شهید داوودی گفت: این شهید از مبارزانی بود که فعالیت های 

بسیاری را در زمینه مبارزه با رژیم ستم شاهی انجام داد.
سیامک سلیمانی دشتکی تاکید کرد: دینداری، والیت مداری، 
استکبارســتیزی و اقامه نماز به موقع از ویژگی های برجسته و 

بارز شهید داوودی محسوب می شود.
وی افزود: پیــروزی و عــزت کنونی جمهوری اســالمی ایران 
در ســطح جهانی و منطقه ای مرهون دالوری ها، رشــادت ها 
و جانفشانی های شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دوران 

دفاع مقدس و انقالب اسالمی است.
سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: همین دالوری ها، رشادت ها و 
جانفشانی های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران دوران دفاع 
مقدس و انقالب اسالمی باعث شــد تا حقانیت کشورمان برای 
همیشه تاریخ در دنیا اثبات شود. وی یادآور شد: ترویج فرهنگ 
ایثار و شــهادت و انتقال آن به نســل کنونی باید به عنوان یکی 
از مهم تریــن برنامه های اولویت دار مســئوالن مورد توجه قرار 
گیرد.شهید قربانعلی داوودی 12 بهمن 1357 در شهر فارسان 
به دســت عوامل رژیم طاغوت به شــهادت رســید. شهرستان 

فارسان در 30کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری قراردارد.

به مناســبت فرارســیدن دهه مبارک فجر و ســي و هشتمین 
فجرانقالب و گرامي داشــت ورود حضرت امام خمیني )ره ( به 
میهن اســالمي در تاریخ 12 بهمن، در راســتای ایجاد اتحاد و 
همدلي مردم و مسئوالن و پاسداشــت خون شهدا و ارزش هاي 
انقالب، رژه موتــوري ناوگان حمل و نقل عمومي ســواري هاي 
تاکســي درون و برون شهري اســتان از فرودگاه شهید استکي 

شهرکرد به سمت فرهنگ سرای بزرگ شهرکرد برگزار شد.
این رژه موتوري به میمنت ســي و هشتمین ســالگرد این ایام 
با حضور تعداد 38 دســتگاه ســواري تاکســي برون شهري، 
38 دســتگاه ســواري تاکســي درون شــهري و 38 دستگاه 
 تاکســي بي ســیم با همراهي یگان ویژه نیروي انتظامي و سپاه 
حضرت قمــر بني هاشــم)ع( و همچنیــن  اکیــپ اورژانس، 
آتش نشــاني و پلیس راهور و با نصب پرچم ایران، پوستر تمثال 
حضرت امام خمیني )ره( و رهبرانقالب برگزار شد تا بار دیگر با 

آرمان هاي واالي آنها تجدید میثاق شود.

برگزاری نمایشگاه  مدرسه انقالب 
در مدارس

 دیدار مسئوالن با خانواده اولین  
شهید انقالب استان

  برگزاری رژه موتوري ناوگان 
حمل و نقل عمومي

فرش دســتباف اســتان چهارمحال و بختیاری به سبب 
استفاده مواد اولیه 100 درصد گیاهی و سبک های متنوع 
از مرغوبیــت، کیفیت و زیبایی خاصی برخوردار اســت و 
همچنین به ســبب مقاوم بودن بدون اینکــه از کیفیت 
فرش کاسته شود می تواند سال های ســال مورد استفاده 

قرارگیرد.
در اســتان چهارمحال و بختیاری 100 هزار بافنده وجود 
دارد که 35 درصد از بافندگان مشــغول به کار هستند و 
65 درصد آنها به صورت فصلــی یا مقطعی فرش می بافند 
و همچنین هشــت تعاونی فرش در این اســتان فعالیت 

می کند.   
فرش دستباف این اســتان چندین طرح و نقش از جمله، 
گبه، یلمه، چالشــتر، بختیــاری و نایینــی دارد که هنر 
قالی بافی زنان چهارمحالی بر ســر زبان هاست که با ذوق 
و هنر خود ســبک های فرش دستباف این اســتان را به 
تصویر می کشــند، اما هنــر بافندگی این زنــان همراه با 
زحمت و رنج و همچنین درآمد بســیار ناچیز اســت. هر 
فرش دستباف آماده فروش حاصل مشقت و رنج بسیاری 
از دختران و زنان چهارمحالی اســت که فقط درآمد بسیار 
 کمی نصیبشــان می شود و ســودهای کالن عاید دالالن 

خواهد شد.

زنان و دختران این اســتان به ســبب بیــکاری، فقر و یا 
سرپرست خانوار بودن در کارگاه های تولید فرش، روزانه 
ساعت های طوالنی مشغول فرش بافی هستند که ممکن 
است به دلیل فشــار کار زیاد دچار بیماری های عضالنی، 

بینایی، جسمی و عصبی شوند.
رییس اتحادیه فرش دســتباف چهارمحال و بختیاری در 
گفت و گو با مهر گفت: دالالن فرش بیشــتر از دست رنج 
زنان شهرستان اردل و کوهرنگ سوء استفاده می کنند و 

سفره هایشان را در این شهرستان ها پهن کرده اند.
اسکندر ملک پور عنوان کرد: مســئوالن مربوطه باید در 
این خصوص نظارت کافی را داشته باشند و از کارگاه های 
فرش استان بازدید کرده و با بافندگان دیدار چهره به چهره 
داشته باشــند چراکه خواســته آنان، اطالع از مشکالت 
و توجه به درد دلشان است و مســئوالن باید درصدد حل 
مشــکالت آنها برآمده و تالش کنند که وارد میدان عمل 

شوند.
وی گفت: بیشتر دالالن ســود جو در حوزه فرش دستباف 
از دیگر استان ها از جمله شــیراز و اصفهان هستند که از 
دســت رنج زنان زحمت کش اســتان برای به جیب زدن 
سودهای کالن استفاده می کنند و آن طور که باید، قدردان 

زحمات این زنان نیستند.

ملک پور تاکید کرد: بافندگان به ســبب مشــکالت مالی 
مجبور به فعالیت در این کارگاه ها هستند.

ملک پــور افزود: در یکــی از کارگاه هــای تولیدی فرش 
دستباف استان دســتمزد بافندگان فرش دو متری گبه، 
180 هزار تومان اســت که بافت این فرش باید طی دو ماه 
به اتمام برسد در نتیجه بافندگان فرش استان برای اینکه 
حاصل زحمت خود را به دست آورند باید به اتحادیه فرش 
مراجعه و مواد اولیه را به صــورت وام دریافت کنند و برای 

خود نیز کار کنند.
وی افزود: صداوسیما و خبرنگاران باید در مسیر آگاه سازی 
افراد جامعــه از ســختی کار بافندگان فرش دســتباف 
همکاری کنند و مســئوالن مربوطه باید از این بافندگان 
توانمند حمایت کنند که از دســت رنج و هنر زنان استان 

سوءاستفاده نشود.
ملک پور بــا بیان اینکه 40 درصد از بیمه شــدگان بخش 
بافندگان فرش در این استان واقعی نیستند، تصریح کرد: 
در اســتان 21 هزار نفر بیمه تامین اجتماعی هستند که 
از مهرماه ســال 93 به سبب مشــکالت مالی دولت، بیمه 

قالی بافی تعداد بسیاری قطع شده است.
وی تصریح کرد: کســانی که قبل از سال 93 بیمه شده اند 
همچنان بیمه هســتند اما بافندگان جدید بیمه نخواهند 
شد و همچنین بیمه شدگان تنها سه ماه فرصت دارند که 
بیمه خــود را پرداخت کنند و در صــورت عدم پرداخت، 

بیمه آنها قطع خواهد شد.
بیــش از ۱۰۰ هــزار بافنــده در چهارمحال و 

بختیاری فعالیت می کنند
مدیر کل صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
نیز گفت: ســاالنه 200 هزار متر مربع فرش دستباف در 

چهارمحال و بختیاری تولید می شود.
نعیم امامی با اشاره به اینکه ســاالنه 200 هزار متر فرش 
دســتباف در چهارمحال و بختیــاری تولید می شــود، 
اظهارداشــت: بیش از 100 هزار بافنــده در چهارمحال و 
بختیاری فعالیت می کنند. وی عنوان کرد: فرش دستباف 
تولیدی اســتان یکی از مشــهور ترین انــواع فرش های 
دستباف کشور است که به کشور های مختلف جهان صادر 

می شود. 
مدیر کل صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: فرش های دستباف تولیدی این استان بیشتر به 

کشور های اروپایی از جمله آلمان صادر می شوند.
باید زمینه در دســترس قرار گرفتن بدون واسطه فرش از 
تولید کننده به مصرف کننده فراهم شود و تالش شود که 
بیشترین سود تولید فرش عاید بافنده فرش شود و دالالن 

باید از این چرخه حذف شوند.
وجــود دالالن مــی توانــد در طوالنی مــدت صدمات 
جبران ناپذیری به صنعت فرش دســتباف این استان وارد 

کند.
 با حذف دالالن می توان زمینه توسعه بیشتر این صنعت 

را در استان چهارمحال و بختیاری فراهم کرد.

فرش دستباف 
تولیدی 

استان یکی از 
مشهورترین 

انواع فرش های 
دستباف کشور 

است که به 
کشورهای 

مختلف جهان 
صادر می شود

 هر فرش دستباف آماده فروش حاصل مشقت و رنج بسیاری از دختران و زنان چهارمحالی است اما فقط درآمد 
بسیار کمی نصیبشان می شود و سودهای کالن عاید دالالن خواهد شد.

فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری از توقیف پنج دستگاه 
خودرو و کشف 10 تن چوب قاچاق درخت بلوط در لردگان و شهرکرد 
خبر داد. غالمعبــاس غالمزاده اظهار کرد: ماموران پلیس در راســتای 
مقابله با افراد ســودجو طرح برخورد با قاچاقچیــان منابع طبیعی را به 
مرحله اجرا گذاشــتند. وی افزود: پــس از هماهنگی بــا مقام قضائی 
ماموران طی عملیات ایســت و بازرســی در محورهــای مواصالتی دو 
دســتگاه کامیونت ایسوزو و سه دســتگاه خودروی وانت حامل 10 تن 
چوب درخت بلوط قاچاق به ارزش یک میلیارد ریــال را متوقف و پنج 
نفر را نیز در این رابطه دستگیر کردند. سردار غالمزاده با اشاره به معرفی 
متهمان به مراجع قضائی به افراد ســودجو و قاچاقچیان منابع طبیعی، 
خاطرنشــان کرد: نیروی انتظامی برای حفاظت از منابع ملی قاطعانه با 

این گونه جرایم برخورد خواهد کرد.

معاون هواشناســی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: امسال متوسط 
بارش استان 268 میلی متر بوده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
10 درصد و میانگین بلندمــدت 16 درصد کاهش یافته اســت. مهرداد 
قطره افزود: بیشترین کاهش بارش در شهرســتان های لردگان و اردل و 
شهر مالخلیفه است. معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
بارش در لردگان 34 درصد نســبت به مدت مشابه ســال گذشته و 25 
درصد نســبت به میانگین بلندمدت، مالخلیفه 38 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و 41 نیز درصد نسبت به میانگین بلندمدت و اردل 26 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 33 درصد نسبت به میانگین 
بلندمدت کاهش یافته است.  قطره با بیان اینکه بارش در شهرستان بروجن 
نیز نسبت به میانگین بلندمدت 26 درصد کاهش یافته، خاطرنشان کرد: 

میزان برف در ایستگاه کوهرنگ به 45 سانتی متر رسیده است.

فرمانده انتظامی استان:

کشف ۱۰ تن چوب جنگلی 
قاچاق 

معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

میزان بارش دراستان  
۱۶ درصد کاهش یافت

کوتاه از شهرستان ها

نگاه روز

امام جمعه کوهرنگ در گفت وگو با فارس اظهار کرد: تجار و کســبه و بازاریان که 
نبض اقتصاد را در دســت دارند از کاهش قدرت خرید مردم به شدت اظهار نگرانی 
می کنند و این مســئله را در میان خانــواده و نزدیکان خود به وضوح مشــاهده 

می کنیم .
حجت االسالم و المسلمین سید شــهاب الدین طباطبایی ادامه داد: نباید نجابت 
مردم ما را دچار ســوء برداشت کند و گمان کنیم شــرایط مالی ملت در وضعیت 
مناســبی قرار دارد؛ اینکه اگر کسی یک ســاعت در هفته کار کند شاغل به شمار 

می آید کامال غلط و بی اساس است.
امام جمعه شهرستان کوهرنگ با بیان اینکه شغل باید کفاف زندگی را بدهد و اگر  
بر اساس این معیارهای ناقص و ناصحیح آمار بدهند که چقدر شاغل داریم و چقدر 
شغل ایجاد شــده نوعی فریب کاری و فرار از واقعیت است، اضافه کرد: دولتمردان  
نباید این آمارها را باور و قبول کنند بلکه باید واقع بینانه مســائل را رصد کنند تا 

بتوانند راهکارها و راه حل های واقعی ارائه دهند.
 اصول اولیه انقالب برپایه ساده زیستی و مردم داری است

طباطبایی افزود: اصول اولیه انقالب بر پایه ســاده زیستی و مردم داری مسئوالن 
جمهوری اسالمی بنا شــده است و این مســئله در همه نقاط کشور از پایتخت تا 

دورترین نقاط عمومیت دارد.
وی گفت: بدیهی است هر چه دولتمردان و مســئوالن از این اصول فاصله بگیرند 

بین آنها و طبقات جامعه به ویژه اقشــار متوســط و ضعیف یا به بیان  امام راحل 
عظیم الشأن)ره( مستضعفین فاصله می افتد و دیگر نمی توانند عمق نیازمندی ها 
و محرومیت های آنان را درک کنند تا برای بر طرف کردنشــان چاره اندیشــی و 

تصمیم سازی کنند.
امام جمعه کوهرنگ با بیان اینکه آنچه که ما در اســتان می بینیم  و بســیار حائز 
اهمیت است و یکی از برکات ارزشمند انقالب به شــمار می آید، خاطرنشان کرد: 
اکثر مسئوالن چهارمحال و بختیاری فرزندان همین  استان می باشند و انسان های 
شریف و محرومیت کشیده و رنج دیده ای هستند که با سعی و تالش و مجاهدت 
برای اسالم  و انقالب و کسب شایســتگی های الزم به این عناوین دست یافته اند 
و همچنان هم ارتبــاط تنگاتنگ خود را با همه طبقات مردم به ویژه روســتاییان  

وعشایر حفظ کرده اند.

وی اضافه کرد: در این بین عده ای هستند که دچار روحیه اشرافی گری هستند اما 
آنها هم در کنار سایر مدیران دلسوز مجبور به همراهی می شوند و اگر هم نتوانند از 

قاعده مدیریت استان حذف شده و خواهند شد.
به راه انداختن کاروان های تشــریفات با وضعیت اقتصادی و چالش های فراروی 
کشــور همخوانی ندارد. این مســئول گفت: بعضی تشــریفات غیر الزم در این 
موضوعات مشاهده می شــود که جای نگرانی دارد و باید از آنها اجتناب شود، به 
راه انداختن کاروان های تشریفاتی و ریخت و پاش های غیرضروری در بعضی ایام  
از جمله همین مسائل اســت که با وضعیت اقتصادی و چالش های فراروی کشور 
در حوزه های مالی و همچنین ضعف بنیان های مالی و معیشتی مردم همخوانی 

ندارد.

امام جمعه کوهرنگ: 

نباید نجابت مردم، ما را دچار سوء برداشت کند

حاصل دست رنج فرش بافان به یغما می رود؛

سود فرش بافی زنان بختیاری درجیب دالالن

فرماندار شهرســتان اردل گفت: هم زمان با دهه مبارک فجر 38 
پروژه در بخش های مختلف در شهرستان اردل بهره برداری شده 

و دو پروژه کلنگ زنی  می شود.
محمد نوذری با اعالم این خبر، اظهار کرد: میزان اعتبار هزینه شده 
به منظور بهره برداری 38 پروژه،  158 هــزار و 628 میلیون ریال 
 و برآورد هزینه برای کلنگ زنی دو پــروژه 13 هزار میلیون ریال

 اســت. نوذری پروژه های مجتمع آب رســانی گندمکار با اعتبار 
هزینه شــده 24 هزار و 922 میلیون ریال، پرورش مرغ گوشتی 
شرکت پویا پرور بختیاری با اعتبار 15 هزار میلیون ریال، پرورش 
ماهیان ســردابی در رســتم آباد با اعتبار هشــت هزار میلیون 
ریال، پخش ســی ان جی جایگاه قلی پور دشــتک با اعتبار 17 
هزار میلیون ریــال و خط تولید قطعات بتنی بــا اعتبار 10 هزار 
 میلیون ریال را  از پروژه های شــاخص قابل افتتاح این شهرستان 

دانست. 

هم زمان با دهه فجر؛

۳۸ پروژه در شهرستان اردل
به بهره برداری می رسد

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسالمی بروجن:

 برگزاری محافل انس 
با قرآن کریم در بروجن 

رییس بهزیستی شهرستان سامان:

مرحله دوم آمبلیوپی در شهرستان سامان  اجرا خواهد شد
رییس بهزیستی شهرستان ســامان از اجرای مرحله 

دوم آمبلیوپی در این شهرستان خبر داد.
صدیقه عسگری با اشــاره به اجرای مرحله دوم طرح 
آمبلیوپی در شهرســتان ســامان افزود: مرحله اول 
آمبلیوپی از اول آبان ماه آغاز شــد و به مدت دو ماه 
در مهدهای کودک بهزیســتی و پیش دبستانی های 
آموزش و پرورش این شهرســتان صــورت گرفت. 
وی اظهار داشــت: در اجرای مرحلــه اول  این طرح 
کودکان 3 تا 6 ســال را تحت پوشــش قرار می داد و 
اکنــون در مرحلــه دوم در بخش هــای مرکــزی و 
زاینده رود سامان به صورت سیار و برای کودکان زیر 

3 سال انجام می شود.
عســگری با اشــاره به اینکــه بهتریــن دوره برای 
پیشگیری از تنبلی چشــم و نهایتا ضعف یا نابینایی 
در آینده، دوره طالیی درمان در کودکان زیر 6 سال 
می باشــد، تصریح کرد: هر چه ســن کودکان در این 

مقطع باالتر رود، درمان پیشــرفت مطلوبی نخواهد 
داشت.

رییس بهزیستی شهرستان ســامان با تاکید بر اینکه 
والدین نسبت به معاینه چشم کودکان خود از طریق 
افراد دوره دیده و مورد تایید بهزیســتی اقدام کنند، 
خاطرنشــان کرد: در هنگام معاینه، ارائه شناسنامه 

الزامی است.
وی اظهار داشــت: والدین در صورت مشکوک بودن 
یا داشتن تنبلی چشم یا عدم همکاری کودکان خود 
نگران نبوده و با کارت ســنجش بینایی که از طرف 
معاینــه کننده به آنهــا ارائه خواهد شــد می توانند 
کــودکان خود را بــه اپتومتریســت نشــان دهند. 
عســگری افزود: والدین می توانند در این راستا برای 
اطالعات بیشتر به اداره بهزیستی شهرستان سامان 
 مراجعــه و یا با شــماره تلفــن 33523800 تماس 

حاصل فرمایند.

کارشــناس امور قرآنی اداره تبلیغات اســالمی بروجن با اعالم این 
خبر گفت: امسال در دهه فجر، موسسات و خانه های قرآن شهری و 
روستایی با همکاری هیئت های مذهبی اقدام به برگزاری محافل انس 

با  قرآن کریم و برنامه قرآن در بهار انقالب می کند.
حجت االســالم محمد منصوری بروجنی افزود: اســتاد محمدرضا 
حق شــناس از قاریان بین المللی قران کریم و استاد علی اسماعیلی 
از قاریان برتر کشوری هســتند که در دهه فجر امسال در شهرستان 
بروجن اجــرای برنامه دارند.کارشــناس امور قرآنــی اداره تبلیغات 
اسالمی بروجن گفت: استاد محمدرضا حق شــناس روزگذشته در 
فرهنگ ســرای بروجن برنامه قرائت داشتند و استاد علی اسماعیلی  
فردا در مسجد جامع روســتای دهنو بعد از نماز مغرب و عشا برنامه 
قرائت مجلسی دارند. وی تصریح کرد: محفل انسی با قرآن، با حضور 
قاریان برتر استانی، 20 بهمن در مسجد جامع شهر سفیددشت و 17 
بهمن در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( روســتای امام قیس همراه با 

نماز مغرب و عشا برگزار می شود.
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 پیشنهاد  سردبیر: 
بیسیم داشتیم، شاید ۳ نفر درپالسکو شهید می شدند

حوادث جهان

 مرد عربســتانی از همســرش که تقاضــای طالق 
کرده بــود، به شــیوه ای عجیب و بی ســابقه انتقام 
گرفت. این زن چندی پیش به دلیل رفتار نامناسب 
 شــوهرش، تقاضای طالق خــود را بــه دادگاه ارایه 
کرده بود، اما شوهر عصبانی، با خودرویی که متعلق 
 به زنش بــود، طوری رانندگی کــرد که 375 تخلف 
و جریمه ســنگین برایش ثبت شود! زن شگفت زده، 
پس از گرفتن پیامک های تخلف و جریمه که روزانه 
ده ها مورد از آنها را می گرفت، در یک فایل ویدیویی 
اعالم کرد که شــوهرش با رانندگی نادرست، عمدا 
موجب شده که صدها تخلف با جریمه هایی به مبلغ 
237 هزار ریال سعودی )حدود250 میلیون تومان( 
برای او ثبت شود. به نوشته روزنامه عکاظ عربستان، 
زن نگون بخت که » نرمین « نام دارد، چندی پیش 
 تقاضای طــالق » خلــع « از شــوهرش را به دلیل 
ســو رفتار، به دادگاه ارایه کرده بود و تالش شورای 
حل اختالف برای آشــتی دادن آنها هــم به نتیجه 
 نرســید. در این میان شــوهر هم بیکار ننشســت 
و با خودرو همسرش، 375 تخلف انجام داد که مبلغ 

بسیار زیادی جریمه در پی داشت.

جسد 6 نوجوان بعد از یک میهمانی شــبانه در باغی در 
آلمان کشف شد. شش نوجوان، 5 پسر و یک دختر بعد از 
یک میهمانی  شــبانه به طرز مشکوکی جان باختند. این 
میهمانی در باغی واقع در آلمان برگزار شده بود. اجساد 
قربانیان هنــگام مراجعه صاحب باغ فــردای میهمانی، 
صبح روز یکشنبه پیدا شــد. پلیس احتمال می دهد این 
گروه از نوجوانان به دلیل نشــت گاز مونوکسیدکربن از 
شومینه ویال جان خود را از دســت داده باشند. البته این 
فرضیه در حد یک احتمال هســت و بر اساس اظهارات 
سخنگوی پلیس شــواهدی دال بر قتل در محل کشف 
 نشــده اســت. بنابراین تنها گــزارش پزشــکی قانونی 
می تواند علت دقیق مــرگ این نوجوانان را مشــخص 
کند. نوجوانــان این حادثه بین 18 تا 19 ســال ســن 
داشــتند و دختر و پســر صاحب باغ نیز جــزو قربانیان 
بودند. صاحب بــاغ از دیدن اجســاد دختر و پســرش 
 در میــان قربانیــان شــوکه شــد، وی اذعان داشــت 
 بــی اطالعــی از دو فرزندش در شــب حادثــه منجر 
به نگرانی اش شده بود، اما نتوانســته بود با تلفن همراه 
آنها تماس بگیرد. تحقیقــات پلیس در این باره همچنان 

ادامه دارد. 

مردی ۳75 بار دست به انتقام 
عجیب از زن زد

مرگ 6 نوجوان در یک باغ 

حوادث ایران

مدتی قبل خبــر تصادف خــودروی کمری با یــک خودروی 
شاســی بلند گرانقیمت و مدل باال به پلیــس و اورژانس اعالم 
شد. بالفاصله نیز ماموران وارد عمل شــدند و با حضور در محل 
حادثه مشــخص شــد در پیچ تند یکی از خیابان های شــمال 
پایتخت خودروی شاسی بلند، از سمت راست راننده با خودروی 
تویوتا تصادف کرده که سرنشــین تویوتا نیز به شــدت آسیب 
دیده بود. بالفاصله مرد جوان مصدوم به بیمارستان منتقل شد 
ولی او به علت شدت جراحات وارده جان ســپرد. در تحقیقات 
صورت گرفته توسط ماموران راهنمایی و رانندگی مشخص شد 
مقصر این تصادف راننده خودروی شاســی بلند است که یکی 
از بازیگران معروف ســینما و تلویزیون است. سپس برای بازیگر 
 جوان که در این حادثه نقش داشــت پرونده ای بــه اتهام قتل 
غیر عمد تشــکیل و پس از تکمیل تحقیقات بــه دادگاه ارجاع 
شــد. این بازیگر با حضور در دادگاه گفت: نیمه شــب به خانه 
برمی گشــتم که راننــده تویوتاکمری با من کورس گذاشــت 
و در یک پیچ تند، کنتــرل خودرو را از دســت دادم و با پهلوی 
راست خودروی تویوتا تصادف کردم. شــدت تصادف به حدی 
بود که باعث مرگ سرنشــین جوان خودرو شد، اما از این حادثه 
بسیار ناراحت هســتم. ولی تاکید می کنم در زمان وقوع حادثه 
 وضع جسمی بدی نداشــتم. این درحالی اســت که تحقیقات 
صورت گرفته در صحنه حادثه حکایت از آن داشــت که بازیگر 
 جوان وضع جسمی عادی نداشته اســت. » رکنا «  از این بازیگر 

با نام اختصاری امید.ز یاد کرده است. 

بازیگر مشهور در دادگاه 
به اتهام قتل غیرعمد 

هردم از این باغ بری می رسد! این بار اعالم خبر ضرب و شتم یک 
معلم باردار در روستایی در خوزستان خبرساز شد. 

این ماجرا در یکی از مدارس شــهر خوزســتان در هفته گذشته 
 رخ داد و هرگونه شــایعه درباره تعطیلی مدرسه یا سقط جنین 

و شکستگی پا برای این معلم تکذیب شد.
ســیدجالل نژادفاضل رییس آموزش و پرورش گفت: دوشــنبه 
چهارم بهمن ماه، مــادر یکــی از دانش آموزان دبســتان هاجر 
 در روســتای ســیدعباس به علــت بی انضباطــی فرزند خود 
به مدرســه احضار می شــود، اما زمانی که دانش آمــوز در دفتر 
مدرسه حضور داشــت، وارد کالس شــده و معلم را مورد ضرب 
 و شــتم قرار می دهــد. وی افزود: بــا این اتفاق معلــم بیهوش 
و به اورژانس بیمارستان منتقل شــد و به دلیل افت فشار تا عصر 
همان روز در بیمارســتان بســتری بود؛ در حال حاضر وضعیت 
سالمتی این معلم، مناسب است و آموزش و پرورش هرگونه خبر 
 و شایعه درباره سقط جنین، شکســتگی پا و ... درباره این معلم 
و تعطیلی مدرســه را تکذیب می کند. دبســتان هاجر حتی یک 
روز نیز تعطیل نشده است. رییس آموزش و پرورش شاوور گفت: 
آموزش و پرورش از این فرد شــکایت کرده است و احضاریه نیز 
چهارشنبه گذشته برای وی ارسال شــد؛ در حال حاضر آموزش 

پرورش از طریق دستگاه قضایی این حادثه  را پیگیری می کند.

ضرب و شتم خانم معلم باردار 
در خوزستان

در طبقه منفــی یک بیمارســتان رســول  اکرم عده ای 
جوان مشــغول خندیدن با دوســت و همکار میانســال 
خود بودند، امــا هر بار بحــث از اتفاقات هفته گذشــته 
می شد آنها ساکت می شــدند و به آرامی به هم دیگر می 
گفتند » هیس، چیزی نگویید ضربــان قلب محمود باال 
می رود «، محمود قصاب از آتش نشــان های آسیب دیده 
فاجعه پالسکو اســت. او که مجروح جنگی و برادر شهید 
 هم هســت، هفته گذشــته در عملیات پالســکو زخمی 
 و به بیمارستان رســول اکرم آورده شد، او را آنژیو کرده اند 

و قرار است ریه هایش  را هم ساکشن کنند.
چه اتفاقی در روز حادثه پالسکو رخ داد؟

پنجشــنبه دو هفته پیش چند گروه از آتش نشــان  هایی 
 که محمود هــم میان آنها بود20 دقیقه بعــد از گروه اول 
و قبل از ریزش ساختمان وارد محل حادثه شدند و به آنها 
دستور داده شــد تا بعد از خروج گروه اول وارد ساختمان 
شــوند، اما هنگامی که گروه اول خارج شدند، ساختمان 

شروع به ریزش کرد و شرایط کامال تغییر کرد.
او درباره حوادث بعد از خروج گــروه اول گفت: هنگامی 
که آنها بیرون آمدند طبقات باال شروع به ریزش کرد و در 

همان طبقات یک انفجــار رخ داد، می گفتند در طبقات 
باال10 هزار لیتر آب که برای خود ساختمان است، وجود 
 داشــت،  بعد از انفجار آن10 هزار لیتر آب که پایین آمد 
و باعث شد پله های ســمت چپ ساختمان تخریب شوند.

محمود با گفتن این حرف ها و یادآوری آن صحنه ها کمی 
خلقش تنگ شــد. اما او ادامه داد: این اتفاق ها باعث شد 
 ســتاد فرماندهی زمانی کــه تقریبا نیمی از ســاختمان 
ریخته بود دستور دهد که ســاختمان تخلیه شود، همین 
 موقع بود کــه برخی از مــردم عادی به داخل پالســکو 
به دنبال مال خود رفتند ما هم به داخــل رفتیم و برخی 
را از ســاختمان خارج کردیم، اما در آن لحظات برخی از 
مردم باور نمی کردند که ساختمان درحال تخریب است، 

آنها می گفتند » غیر ممکن است اینجا تخریب شود. «
محمود و برخی دیگر از آتش نشــان ها در این زمان افراد 
زیــادی را از داخل ســاختمان  خارج کردند و درســت 
هنگامــی که آنها بــرای اســتراحت به بیــرون می آیند 

ساختمان فرومی ریزد.
برای لحظه ای صدای محمود آرام شــد و با غم شــدیدی 
درباره ادامه ماجرا گفت: ســاختمان ریزش کرد و وقتی 

برگشتیم و نگاه کردیم دیدیم همه بچه ها داخل مانده اند.
وقتی چشمانم را باز کردم در اورژانس بودم

بعد از ریزش ســاختمان در روز اول این آتش نشان برای 
 کمک به عملیــات آواربــرداری در منطقه ســاختمان 
می ماند و شــب به ایســتگاه آتش نشــانی خــود برای 
اســتراحت می رود و فردای آن روز دوباره به محل حادثه 
باز می گردد. چند روز بعد اولین اجســاد در محل حادثه 
پیدا شــدند، محمود هم آن روز در محــل حادثه حضور 
داشت، دوباره صدای محمود آرام شد و در رابطه با آن روز 
گفت: زمانی که جســد بچه ها را هم از زیر آوار برداشتیم 
چیزی از آنها باقی نمانده بود. وقتی جسد سومین شهید را 
درآوردیم من از حال رفتم، چشم های خود را که باز کردم 
دیدم در اورژانس هســتم. در ابتدا من را به بیمارســتان 
 امیرالمومنین بردند کــه گفتند جا ندارنــد و بعد من را 

به اینجا آوردند.
محمود در پاســخ به ســوالی در رابطه با اینکه آیا در این 
مدت در اورژانس کســی از مســئوالن به او سر زده است 
 یا نه گفت: فقــط بچه هــای اداره، همــکاران، فرمانده 
و مدیرمنطقه، به اســتقبال آمدند و از مســئوالن شهری 

کسی از من خبری ندارد.
اگر بیسیم داشتیم شاید به جای 16 آتش نشان

۳ نفر شهید می شدند
محمود هم اما در ادامه حرف هایــش از امکانات ضعیف 
آتش نشــانی گله کــرد و گفــت: امکانات آتش نشــانی 
نسبت به پرسنلش بسیار ضعیف اســت، هر نفر از ما باید 
 بیسیم داشته باشد، اگر بیسیم داشــتیم احتمال داشت 
به جای 16 شهید، 3 یا 4 نفر شهید می شدند، اگر بیسیم 
 داشــتیم تعداد قربانی ها خیلی کمتر بــود.  او در رابطه 
با نحوه اطالع رســانی فرمان تخلیه به افرادی که طبقات 
باال بودند، گفت: کســانی که بیسیم داشتند به افرادی که 
بیسیم نداشــتند خبر دادند، برخی از راه پله فرار کردند، 
برخی پریدند، برخی هم به ســرعت از ورودی ساختمان 
 خارج شــدند، اما  برخی از افراد که بیســیم نداشتند هم 
تا خبر را گرفتند تا خارج شــوند، دیر شده بود. بچه های 
آتش نشــان خیلی اذیت شــدند. در حالی کــه دختران 
محمود به چشــم قهرمان شــان با افتخار نگاه می کردند 
 او از نقش کمک های مردمــی در این چند روز گفت: فکر 
نمی کنم آن قدر که مردم به فکر ما هســتند مســئوالن 
به فکر ما باشــند. چه هنگامی که در جنــگ، جنگیدیم 
چه اآلن هرکار برای مردم انجام دادیم کم اســت، ما واقعا 
شــرمنده بودیم که چگونه کمک های مردمی را جبران 

کنیم.

امکانات  آتش  نشانی 
نسبت  به  پرسنلش 
بسیار  ضعیف  است، 

هر  نفر  از  ما  باید 
بیسیم  داشته  باشد، 
اگر  بیسیم  داشتیم 

 احتمال  داشت 
به جای 16 شهید، ۳ یا 

4  نفر شهید می شدند، 
اگر  بیسیم  داشتیم 

تعداد  قربانی ها 
خیلی  کمتر  بود

ابالغ وقت رسیدگی
11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350309432 شــماره پرونــده:  /252
9509980350300280 شماره بایگانی شــعبه: 950365  خواهان/ شاکی شهرام 
خســرویان چم پیری دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم علی کاظمی و شرکت 
سپاهان رویال )آذر عمران( با مدیریت عاملی علی کاظمی  به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه خسارت دادرسی و اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان  واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره  305  ارجاع و به کالســه 9509980350300280 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن  1396/01/28 و ساعت 10/30 تعیین شــده است که به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان علی کاظمی و شــرکت سپاهان رویال )آذر عمران(  
و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:34732 شعبه 3 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/253 در خصوص پرونده کالســه 1165/95 خواهان محمد مکتوبیان با وکالت 
آقای نبیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمحسین رمضانی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز شــنبه مورخ 96/1/26 ســاعت 3/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 34701 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/255 در خصوص پرونده کالسه 373/95 خواهان حســن اخوان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- امام علی مومنی 2- محمد محمدی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/1/20 ســاعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 34704 شعبه 

22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/256 در خصــوص پرونده کالســه 371/95 خواهان حســن اخــوان صفایی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مرتضی محمدی 2- محمد علی محمدی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/20 ساعت 5 عصر تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول خیابان ارباب-  روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 34703 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100354206666 شــماره پرونــده:  /257
9409980359700358 شــماره بایگانی شــعبه: 940440  خواهان/ شاکی محمد 
بخشــنده شــکایتی به طرفیت متهم کمال نصیری به اتهام خیانــت در امانت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 116 
دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 116 جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ 

باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
344  ارجاع و به کالســه 9409980359700358 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/01/20 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:34730 شعبه 116 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/258 در خصــوص پرونده کالســه 1077/95 خواهــان ســعید انوریان فرد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حجت اله حســینی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 96/1/20 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 
به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا 
- پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 34653 شعبه 15 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  شــماره    9510420350700478 اجراییــه: شــماره   11 /259
9409980350700823 شــماره بایگانــی شــعبه:940912 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350704708 و شماره دادنامه مربوطه 
 9509970350700678 محکوم علیه  نوید ادهم فرزند حســین به نشانی اصفهان 
خ نظر شرقی- ک آسیاب- بن بست صهبا پ 108 )مجهول المکان( محکوم است به 
پرداخت مبلغ 660/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 17/040/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 21/105/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از سررسید هر چک ) شش برگ چک به شماره های 364587-

92/12/31 و 364588-93/1/31 و 364589-93/2/31 و 364590-93/3/31 و 
364591-93/4/31 و 364592-93/5/31 بر عهده بانــک ملی ایران هر یک به مبلغ 
110/000/000 ریال( تا زمان اجرای احکام وفق شــاخص تغییر قیمتهای ســاالنه 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له اصغر صفری فرزند 
کاظم به نشانی اصفهان- خ رهنان- خ شریف واقفی کوچه شهید شیرانی پ 82 و نیز 
پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت )رای غیابی می باشد(. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 34728 شعبه 7 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)465 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

پرونــده:  شــماره    9510420350700476 اجراییــه: شــماره   11 /260
9509980350700093 شــماره بایگانــی شــعبه:950112 بموجب درخواســت 

اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350703833 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350701142 محکوم علیه  سمیه طباطبائی فرزند محمد به نشانی استان 
اصفهان شهرستان نجف آباد خ شریعتی خ آبشار کوی امید کدپستی 8515717913 
محکوم است به پرداخت مبلغ 999/100/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 32/161/000 
ریال هزینه دادرسی و 25/178/400 ریال حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از سررسید ) 13 برگ چک به شماره های 371383 مورخ 1394/8/25 به مبلغ 
55/000/000 ریال و 690434 مورخ 1394/8/30 به مبلــغ 110/000/000 ریال و 
371384 مورخ 1394/8/30 به مبلغ 55/000/000 ریال و 371387 مورخ 1394/9/10 
به مبلغ 48/000/000 ریال و 371385 مورخ 1394/9/25 به مبلغ 55/000/000 ریال 
و 690435 مورخه 1394/9/30 بــه مبلغ 110/000/000 ریــال و 371386 مورخ 
1394/9/30 به مبلــغ 54/000/000 ریال و 371388 مــورخ 1394/10/10 به مبلغ 
50/000/000 ریال و 371396 مــورخ 1394/10/20 به مبلــغ 57/000/000 ریال 
و 690436 مــورخ 1394/10/30 به مبلــغ 120/000/000 ریــال و 371397 مورخ 
1394/10/30 به مبلغ 57/000/000 ریال و 371398 مــورخ 1394/11/20 به مبلغ 
121/000/000 ریال و 690437 مورخ 1394/11/30 به مبلغ 107/100/000 ریال( 
تا زمان اجرای حکم وفق شــاخص تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمــی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران در حق محکوم له رضا نســاج پور اصفهانی فرزند اکبر 
به نشانی اصفهان خ ســروش روبروی خیابان آل خجند فروشــگاه امید کدپستی 
8199617471 تلفن همراه 09133184737 با وکالت محمد اسماعیلی بالنی فرزند 
حسین به نشانی اصفهان خیابان جی غربی ابتدای خیابان تاالر ساختمان ره آورد 
طبقه 3 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت) رای غیابی اســت(. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 34727 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)565 کلمه، 6 کادر(
ابالغیه

11 شــماره ابالغنامــه: 9510106837008182 شــماره پرونــده:  /254
9509986837001610 شماره بایگانی شــعبه: 951746 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: مسعود کرمی ورنامخواستی فرزند شــاه محمود به نشانی اصفهان میدان 
قدس خیابان 24 متری اول کوچه شــکوفه 2 پالک 21 منزل مســعود کرمی، تاریخ 
حضور: 1396/01/23 چهارشنبه ســاعت 9/30 ، محل حضور: اصفهان- خ چهار 
باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شــماره 203، در خصوص دعوی فاطمه آزادی ششده و محمدرضا آزادی ششده 
و مسعود آزادی ششده به طرفیت شــما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 
 شعبه حاضر شوید. م الف: 34723 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

 ) 102 کلمه، 1 کادر(  
تحديد حدود اختصاصی

11/185 شماره: 1395/14/326987-95/11/7  چون تحدید حدود ششدانگ زمین 
تحت پالک 1 فرعی از 411 واقع در بخش 1 خوانســار که طبــق پرونده ثبتی به نام 
آقای فضل ا... میرباقری در جریان ثبت بوده و به علــت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/12/04 

راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند و اعتراضــات مجاورین و صاحبان امالک طبق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/11/13  
م الف:423 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)216 کلمه، 2 کادر(

تحديد حدود اختصاصی
11/265 شــماره صادره : 1395/43/327918نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 1769 فرعی از 17/358 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق  رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام عزت اکبری فرزند 
عباس مفروز و  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/12/05 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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/11/13 م الف: 34915 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

11/291 شماره صادره: 1395/43/328831 نظر به اینکه آقای رسول نصر آزادانی 
فرزند محمد علی با تسیلم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ 
پالک شماره 28/575 واقع در بخش 14 اصفهان گردیده که در صفحه 554 دفتر 285 
به شماره ثبت 31229 به نام احمد دشتیان دهکردی ثبت و سند صادر گردیده است 
و مع الواسطه به موجب ســند قطعی 112229-74/9/21 دفتر 3 اصفهان به رسول 
نامبرده انتقال و در اثر جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند المثنی 
 نموده لذا طبق تبصره یک اصالحــی ماده 120 آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آ نچه در این آگهی ذکر شده نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی  سند 
مالکیت صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 35145 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان ) 195 کلمه، 2 کادر(  
مفاد آراء )نوبت دوم(

10/492 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت کوهپایه

 شــماره: 139560302028000202 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139560302028000200 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شــکراله 
هاشمی برزآبادی فرزند رضا به شماره شناسنامه 2 کدملی 5659451152 صادره 
از تودشک در ششدانگ یکباب خانه قدیمی به مساحت 817/47 متر مربع احداثی بر 
روی قسمتی از پالک شماره 98 اصلی واقع در مزرعه خیرآباد بخش 19 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری بال واســطه به موجب مبایعه نامه عادی از وراث 
مالک رسمی آقای رضا هاشمی فرزند علی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/13 

 م الف: 32979 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

محمود قصاب یکی از آتش نشان های مجروح فاجعه پالســکو که در بیمارستان بستری شده است، از روز 
حادثه، امکانات کم آتش نشانی، کمک های مردمی و ... گفت.

محمود قصاب:

بیسیم داشتیم، شايد ۳ نفر درپالسکو شهید می شدند
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مزایده
10/362 شــعبه 13 اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالسه اجرایی 516/94 ج 13 له آقای حمیدرضا ربیعی قهدریجانی علیه آقای حسن 
شاملو به نشــانی اصفهان- اتوبان ذوب آهن- نیروگاه بلوار شهید عباس پور- بن 
بست ســوم- پالک 49 مبنی بر مطالبه مبلغ 1/384/406/087 ریال اصل خواسته و 
خسارات و هزینه ها و مبلغ 69/230/304 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شنبه 
مورخ 95/11/28 ســاعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا ) اصفهان- خیابان شــهید 
نیکبخت- جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجرای احکام شعب حقوقی اصفهان- طبقه 
3( جهت فروش 72 حبه از 72 حبــه از 6 دانگ پالک ثبتــی 405/622 بخش 16 ثبت 
اصفهان به نشانی اصفهان ملک شهر- شــهرک نگین- جنب محله یاقوت- زمینهای 
علی آباد کلنگان- جنب قنات خوابه ) پشطان آباد(- پالک 623 با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 
نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. 
اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: یک قطعه زمین با وسعیت زیاد بدون ساخت 
و ساز به شماره پالک ثبتی 405/622 بخش 16 ثبت اصفهان دارای سند مالکیت به 
شماره ثبت 21708 صفحه 568 دفتر 159 شماره چاپی 190190 به مساحت 1656 
متر مربع که بر اســاس نامه شــماره 139305802035000527 مورخه 93/3/13 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر بازداشت گردیده که در حال حاضر فاقد پروانه ساخت 
است و به هیچکس اجازه ساخت داده نشده که سهم شهرداری از بابت تفکیک قطعات 
محفوظ خواهد بود. انشــعابات آب، فاضالب، برق وگاز ندارد. لذا با توجه به قدمت، 
موقعیت، شرایط فوق، عدم ساخت و ساز و انشعابات، عوامل موثر در قضیه بازار 
روز و کلیه جوانب و غیره، ارزش 6 دانگ این زمین فعاًل برای 1656 مترمربع مساحت 
عرصه در وضع موجود به مبلغ 800/000/000 ریال معادل هشــتاد میلیون تومان 
برآورد و اعالم نظر می گردد. م الف:32174 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )349 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

11/63 شــماره مزایده : 139504302004000305 آگهی مزایــده پرونده اجرایی 
کالسه: 9500134 شش دانگ یک دســتگاه آپارتمان پالک شماره 2257/6 در طبقه 
زیرزمین با قدرالحصه از عرصه مشاعی و مشــاعات به مساحت 72/95 متر مربع 
که مشاعات عبارتند از راه پله مشــاعی هفت فرعی و پارکینگ هشت فرعی و حیاط 
نه فرعی و عرصه مشــاعی 2257/4 واقــع در بخش یک ثبت  اصفهــان به آدرس: 
اصفهان خیابان مطهری خیابان ابوذر )آذر( کوچه دکتر شــیرزادی مقابل مجتمع 
 پردیس کوچه کاج نبش بن بست گل آرا پالک 26 کدپســتی 8134883711 که سند 
مالکیت آن در صفحه 140 دفتر 239 امالک ذیل ثبت شــماره 68277 و با شــماره 
چاپی 549833 ثبت و صادر شــده اســت با حدود: شــمااًل به طول 13/75 متر به 
دیوار اشــتراکی با خانه 2257/1 شــرقًا به طــول 6/10 متر به دیوار اشــتراکی با 
خانــه 2257/3 باقیمانــده جنوبًا یک بــه طول 3/80 متــر پنجره و دیواریســت به 
حیاط مشــاعی نه فرعی دو بطول 6/10 متــر درب اختصاصی و دیــوار و پنجره 
ایست به پارکینگ مشــاعی هشت فرعی ســه در دو قسمت که قســمت اول غربی 
اســت به طول های دو متــر و نیم و 4 متــر به دیوار اشــتراکی با راه پله مشــاعی 
هفت فرعی غربًا بــه طول 3/40 متر پنجره و دیواریســت به تحتانی شــارع حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت که طبق نظر کارشــناس رسمی 
پالک فــوق آپارتمــان در یک مجموعه ســه واحدی با قدمت حدود ســی ســال و 
با نمای آجــر و درب و پنجره هــای آلومینیمــی و درب های داخلــی چوبی و در 
 کد 110- واقــع اســت راه ورودی آن از داخــل پارکینگ بوده ولی فاقــد پارکینگ 
می باشــد این واحد دارای دو اتاق خواب با کف موزائیک و دیوارهای گچ و رنگ و 
همچنین سالن پذیرائی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی با کف و دیوارهای سرامیک 
شده و به مســاحت 72/95 متر مربع می باشــد ملکی  آقای محمدپویا خلجی فرزند 
حسین با قیمومیت مهری حسین پناه که طبق سند رهنی شماره 93/01/26-4933 
دفترخانه 278 فریدن در قبال بدهی خانم ســمیرا هارونی در رهن بانک کشاورزی 
واقع می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 95/12/15 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول سمت چپ 
به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سه میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون 
ریال ) 3/550/000/000 ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 

دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/11/13 درج و منتشــر مــی گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد 
رسمی بابت پرونده کالسه فوق  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز 
طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:33955 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)576 کلمه، 6 کادر(
مزایده

11/230 اجرای احکام شــعبه 7 خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی 950359 ج 7 له خانم مریم السادات میرباقری فرزند سید کمال و علیه آقای 
اکبر قاســم پور فرزند نصراله به خواســته مطالبه مهریه در حق محکوم لها جلسه 
مزایده ای جهت فروش یک دســتگاه اتومبیل وانت مزدا به شــماره انتظامی 892 ق 
22- ایران 43 به رنگ آبی مدل 1391 و شماره موتور FEA 16767 و شماره شاسی 
NAGP2PC11CB122077 واقع در پارکینگ ارغوانیه به آدرس خوراســگان- 
پشت دانشــگاه خوراســگان که از نظر ظاهری و فنی سالم و الســتیکها حدودا 70 
 درصد سالم و طبق نظر کارشــناس معادل 270/000/000 ریال ارزیابی گردیده و 
مصون از هر گونه اعتراض می باشــد را برگزار نماید. متقاضیان می توانند 5 روز 
قبل از مزایده در محل پارکینگ از اتومبیل فوق دیــدن کرده و جهت خرید در تاریخ 
95/11/28 ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع اجرای 
احکام حقوقی- طبقه اول- واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و 
برنده کسی خواهد بود که پیشنهادکننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ 
تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
واریز نماید. م الف:34632 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان )200 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/242 در خصوص پرونده کالســه 916/95 خواهان شــرکت تعاونی حســنات 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهرا کیانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 96/1/19 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 34702 شعبه 22 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100354206669 شــماره پرونــده:  /243
9409980359500809 شــماره بایگانی شــعبه: 951373  خواهان/ شاکی محمد 
حسینی شکایتی به طرفیت متهم اکبر سلیمانی به اتهام کالهبرداری تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 
9509980359500809 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/01/19 و ساعت 
11/45 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:34736 شعبه 116 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( )172 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100351212921 شــماره پرونــده:  /244
9509980351200764 شــماره بایگانی شــعبه: 950923  خواهان/ شاکی آقای 
حسین اثناعشری  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم آقایان یدا... تفنگچی مهیاری 

فرزند محمد و محمد عباسی فرزند اسد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع 
و به کالسه 9509980351200764 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/1/19 
و ســاعت 8/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:34717 شعبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/245 در خصــوص پرونــده کالســه 951357 خواهان محمد حســن بهرامی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت فرهاد رضوانی و محسن سعیدی 
و سعید صفری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 96/1/16  ساعت 8 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:34616 شعبه 8 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/246 در خصــوص پرونده کالســه 95-1142 خواهان عزت ســهرابی زمانی 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال سند  به طرفیت ســمیه گرگیان بروجنی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 96/1/16  ساعت 12تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 
3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:34659 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 116 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100354307319 شــماره پرونــده:  /247
9509980365701170 شماره بایگانی شعبه: 951307  شاکی آقای مسعود نظری 
خواه شــکایتی به طرفیت آقای مهران نظری خواه به اتهــام خیانت در امانت  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه 
کیفری دو اصفهان  واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و به کالسه 951307 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/2/18 و ســاعت 9 صبح تعیین شده است که به 
علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شــاکی  و به تجویز ماده 349 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:34746 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی 

سابق( )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350511342 شــماره پرونــده:  /248
9509980350500741 شــماره بایگانی شــعبه: 950860  خواهان/ شــاکی سید 
محمود امامی زواره دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مــژگان قضوی پوده 
فرزند غفار به خواســته مطالبه وجه چک، مطالبه خســارت و خسارت تاخیر تادیه 
دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار 
باغ باال - خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 
 1 اتاق شــماره 105  ارجاع و به کالســه 9509980350500741 ثبــت گردیده که

 وقت رسیدگی آن  1396/02/09 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:34739 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350511357 شــماره پرونــده:  /249
9509980350500975 شــماره بایگانی شــعبه: 951113   خواهان/ شــاکی علی 
امینی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علیرضا امانی فرزند حسین به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خیابان چهار باغ باال - خیابان شــهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500975 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/02/09 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:34737 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)187 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350309404 شــماره پرونــده:  /250
9509980350300849 شماره بایگانی شــعبه: 951028  خواهان/ شاکی حسین 
موذنی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم ایرج ســنندجی به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره  305  ارجاع و به کالسه 9509980350300849 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1396/01/30 و ساعت 11 تعیین شــده است که به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ایرج سنندجی  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:34734 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )189 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره ابالغنامــه: 9510100350611585 شــماره پرونــده:  /251
9509980350600728 شماره بایگانی شــعبه: 950876  خواهان وحید رضائیان 
دادخواســتی به طرفیت خوانده مجتبی چنگانیان به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان  واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال -خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان -طبقه 2 اتاق شــماره  220  ارجاع و به کالســه 
9509980350600728 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/01/30 و ساعت 
10/30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الــف:34747 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان )176 کلمه،

 2 کادر(

فرمانده سپاه ناحیه نطنز ضمن گرامیداشــت ایام ا... دهه مبارک 
فجر و ســالروز پیروزی انقاب اســامی، بر اجرای برنامه های با 
کیفیت تاکید و اظهار کرد: اجرای برنامه های گرامیداشــت دهه 
مبارک فجر انقاب اســامی ضمن اینکه یک شور و شعف انقابی 
را در بین اقشار مختلف مردم ایجاد می کند، خاطرات دوران دفاع 
مقدس را نیز در اذهان به تصویر می کشد. ســرهنگ دوم پاسدار 
حســین آقادوســتی افزود: اجرای تمامی برنامه های ایام ا... دهه 
فجر به منظور شناســاندن ماهیت انقاب، آرمان ها و اهداف آن و 
همچنین شناساندن دستاوردهایی است که از قبل این پیروزی به 
دست آمده است. فرمانده سپاه ناحیه نطنز با بیان اینکه سپاه ناحیه 
نطنز با همکاری تمامی رده های تابعه بیــش از یکصد برنامه را در 
طول دهه مبارک فجر برگزار می کند، تصریح کرد: برنامه های سپاه 
ناحیه نطنز به صورت باشــکوه، فراگیر و مردمی برگزار می شود و 
مردم که خود نقش مهمی در پیــروزی انقاب ایفا کردند، در متن 
برنامه ها نیز قرار دارند. وی اضافه کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران، نشســت های بصیرتی، رژه موتوری، نشست بصیرتی 
بسیج مهندسین، غبار روبی گلزار شــهدا، یادواره شهدای آبروی 
محله، میقات صالحیــن، همایش زینبیون، افتتاح پایگاه بســیج 
امامزاده آقاعلی عباس)ع(، نمایشــگاه اقتصاد مقاومتی، مسابقات 
پینت بال و ... از برنامه های شاخص ســپاه در دهه فجر است. وی 
نشست منتظران موعود، افتتاح نمایشگاه هنری انقاب اسامی و 
تولید محتوا در فضای مجازی را از دیگر برنامه های مهم برشــمرد 
و تاکید کرد: توجه ویژه به اقدامات ملت بزرگ ایران در راه پیروزی 
انقاب و به تصویر کشیدن جانفشانی ها و از خود گذشتگی های آنها 
و همچنین تشریح و تبیین این نقش برای نسل جوان امروزی محور 

برنامه های سپاه ناحیه نطنز است.

فرمانــدار شهرســتان مبارکه در اولین جلســه ســتاد انتخابات 
شهرســتان مبارکه به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری و پنجمین دوره شورای اسامی شــهرها و روستاها در 
اردیبهشت ماه سال آینده اشاره کرد و افزود: بستر و زیرساخت های 
الزم برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات در شهرستان فراهم 
شــده و امیدواریم با حضور حداکثری مردم برگ زرین دیگری بر 
افتخارات شهرستان افزوده شود. علی اصغر ذاکری گفت: از افرادی 
در امور اجرایی برگزاری انتخابات از جمله هیئت اجرایی، بازرسی و... 
استفاده شــود که اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسامی 
داشته و بدون توجه به گرایشات سیاســی افراد، توانمند وکارآمد 
باشند. وی از تاش های کارکنان فرمانداری در برگزاری انتخابات 
گذشته تشکر کرد و افزود: شهرســتان مبارکه در ادوار گذشته در 
برگزاری انتخابات مشکل خاصی نداشته است که امیدواریم در این 
دوره نیز با همکاری و تعامل عوامل اجرایی انتخابات و اســتفاده از 
نیروهای کارآمد و توانمند ومورد اعتماد مردم شهرستان انتخاباتی 

سالم، قانونمند و باحضور حداکثری برگزار کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه نطنز خبر داد:

برگزاری یکصد عنوان برنامه توسط 
سپاه نطنز در ایام ا... دهه فجر

فرماندار مبارکه:

زیرساخت های الزم برای برگزاری 
انتخابات فراهم شده است

با مسئوالن

فرماندار چــادگان اظهار کرد: 27 طــرح عمرانی در دهه 
فجر امسال در شهرستان چادگان به بهره برداری می رسد 
که برای این طرح های عمرانــی و خدماتی 42 میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری انجام شده اســت. مهدی اسدپور 
افزود: این طرح ها در شــهر چادگان، رزوه و روســتاهای 
فراموشــجان، اصفهانک مشــاعی، اورگان، گشنیزجان، 
خرســانک، علی آباد، پرمه جعفرآباد، دولت آباد، دره گاو، 
پرمه علیا و چنار رود افتتاح خواهد شد. فرماندار چادگان 
ادامه داد: طرح های  قابل افتتاح دهه فجر این شهرستان 
در بخش های بهداشــت و درمان، آبیاری بارانی، عمرانی، 
خدماتی و کشاورزی است. اسدپور غبارروبی و عطر افشانی 
گلزار با طراوت شــهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، 
محافل قرآنی، اجرای صبحگاه مشــترک دانش آموزی، 
برپایی شب شعر و مســابقات ورزشی، فرهنگی، هنری و 
برگزاری نشست های بصیرت افزایی را از دیگر برنامه های 

این دهه در شهرستان چادگان عنوان کرد.

فرماندار کاشــان در حاشــیه بازید از روند آماده سازی 
نمایشگاه کتاب کاشان در مصای بزرگ بقیه ا... االعظم 
این شهرستان اظهار کرد: بیش از 670 ناشر برای حضور 
در این نمایشــگاه ثبت نام کرده اند که با وجود استقبال 
چشــمگیر آنها به دلیل محدودیت فضا تنها 300 ناشر 
در 170 غرفه فروش کتاب خواهیم داشــت. حمیدرضا 
مومنیان افزود: 325 امین نمایشگاه استانی کتاب کشور 
و دومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان از تاریخ 13 تا 
18 بهمن در این شهرستان برگزار می شود که با حضور 
سید عباس صالحی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی و رسول زرگرپور استاندار اصفهان امروز 

افتتاح می شود. 
وی تصریح کرد: کاشان با داشتن پیشینه اي که در حوزه 
تاریخ و فرهنگ کشور دارد و به عنوان شهر دارالمومنین 
شناخته می شود و برازنده کاشــان است که رخدادهای 
فرهنگی در ســطح ملی و در تراز نام این شــهر برگزار 
کنیم. وي با اشاره به آمادگی کاشان برای برگزاري یکی 
از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی در حوزه کتاب کشور 
خاطرنشان کرد: تاش مجموعه مسئوالن شهرستان در 
حوزه های فرهنگی و اجرایی، پشتیبانی کامل از دومین 

نمایشگاه سراسری کتاب در کاشان است.

امام جمعه شــهرضا در نشســت خبری با خبرنــگاران این 
شهرســتان اظهار کرد: مانــدگاری جامعه در گــرو حمایت 
 مردم و خانواده های شــهدا و حضور ایشــان در صحنه است. 
حجت االسام سیف ا... یعقوبی اظهار کرد: مطالعه وصیت نامه 
شهدا نشان می دهد که آنها برای اصاح جامعه و تاش در جهت 
اجرای احکام دین در اجتماع ایثارگری کرده و جان خود را فدا 
کردند و امروز ما وظیفه داریم پیرو آنها و نگهبان راه و هدفشان 

باشیم.
لزوم حفظ وحدت ملی در ایام انتخابات

امام جمعه شــهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره 
به در پیش بودن انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و پنجمین دوره شــوراهای اسامی شهر و روســتا، بیان کرد: 
افرادی که در انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا حاضر 
می شوند باید اخاق اسامی را مراعات کرده و از قومیت گرایی 
 و بیان ســخنان و رفتارهایی که منجر به ایجاد تفرقه شــود، 
خودداری کنند. حجت االســام یعقوبی اضافه کــرد: در ایام 
انتخابات مهم ترین مسئله حفظ وحدت و ایجاد محیطی آرام 

و مناسب برای انتخاب افراد اصلح است.
مزیت های فضای مجازی قابل انکار نیست

وی همچنین با اشــاره به وجود نظرات مختلف درباره فضای 

مجازی و آســیب های آن، گفت: امروزه یکی از گفتمان های 
غالب در جامعه درباره فضای مجازی و کاربردهای آن اســت.

آنچه در این خصوص اهمیت دارد این است که باید از این ابزار 
برای ترویج فرهنگ و معارف اســامی و الهی استفاده کنیم. 
امام جمعه شــهرضا ادامه داد: تکنولوژی فضای مجازی امکان 
برقــراری ارتباط با عده زیادی از انســان هــا را در مدت زمان 
کوتاهی فراهم می کند و عموم افراد هــم از آن در جهت خیر و 
صاح جامعه استفاده کرده و عده اندکی آن را در جهت مقاصد 

ناخوشایند و غیر اخاقی استفاده می کنند. 
حجت االســام یعقوبی گفت: در حال حاضــر اکثریت قریب 
به اتفاق ملت ایران، افــرادی مومن و معتقد بــه مبانی دینی 
و دوســتدار انقاب و اهل بیت)ع( هستند، باید تاش کنیم تا 
اینگونه زیرســاخت های فرهنگی که در جامعه موجود است 

حفظ شود. 
وی با اشــاره به انتشــار ســریع اخبار مربوط به وقوع حادثه 
آتش سوزی در ساختمان پاسکو، اظهار کرد: قبل از آنکه صدا 
و سیما اخبار مربوط به این واقعه را به اصاع مردم برساند، عده 
زیادی از طریق فضای مجازی از آن مطلع شده  بودند که اینگونه 
وقایع  قدرت و توانایی باالی فضای مجازی را نشان می دهد. امام 
جمعه شهرضا عنوان کرد: ما نمی توانیم مانع استفاده مردم از 

تکنولوژی فضای مجازی شویم اما می توانیم با اصاح فرهنگ 
جامعه موقعیتی را ایجــاد کنیم که دانش آمــوزان ، جوانان و 
 دیگر افراد جامعه با اســتفاده از موقعیت و امکانات موجود، از

 آسیب های اجتماعی ناشی از آن نیز در امان بمانند.
مکان مصالی نماز جمعه، قابل تغییر نیست

حجت االسام یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره 
به جانمایی مصای نماز جمعه شــهرضا، گفت: جانمایی این 
مصلی در زمان حجت االسام ملکیان انجام شده و با توجه به 
اینکه شهدای گمنام در آن محل دفن شده اند و مرحوم حجازی 
در آن محل نماز اقامه کرده اند، محل آن قابل تغییر نیســت. 
وی ادامه داد: در گذشــته با پول مردم زمینی پاک و در محلی 
پاک خریداری شده اســت، در منطقه ای که برای این منظور 
انتخاب شده مســاجد زیادی وجود دارد و در ساعات مختلف 
تعداد زیادی از مومنان نیز برای اقامه نماز در این اماکن حاضر 
می شوند؛ بنابراین از این نظر هم موقعیت مناسبی برای ایجاد 

مصلی فراهم است. 
امام جمعه شــهرضا اظهار کرد: از آنجا که سقف مصلی که در 
گذشته ایجاد شــده بود از نظر اصول مهندسی ایراداتی داشت 
و در برابر حوادثی همچون زلزله مقــاوم نبود، برای حفظ جان 
مردم تصمیم گرفتیم که با حضور مهندسان مشاور این محل 
بازسازی شود که فاز اول بتن ریزی سقف آن هم از سوی بنیاد 
مسکن انقاب اسامی در حال انجام اســت که امیدواریم به 

زودی به اتمام برسد.
درهای مدارس شهرضا همواره روی مبلغان دینی 

باز است
حجت االســام یعقوبی در بخش دیگری از ســخنان خود، با 
اشاره به وجود 26 هزار دانش آموز در این شهرستان بیان کرد: 
معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در شهرضا افرادی بسیار 
مومن و متدین هستند که با دلســوزی برای دانش آموزان در 
کاس های درس حاضر می شوند و تعهد آنها به تدریس باعث 
شده تا کیفیت آموزش در مدارس دولتی با مدارس غیرانتفاعی 

رقابت  کند. 
وی گفــت: همواره درهــای آموزش و پرورش شــهرضا روی 
علما و مبلغان حوزه و استادان مختلفی که قصد بیان احکام و 
دســتورات اخاقی و دینی برای دانش آموزان را دارند باز بوده 
و به همین دلیل باید از این فرصت بیشترین استفاده را برد. امام 
جمعه شــهرضا با بیان این مطلب که »اثر کام معلم بر روح و 
روان دانش آموزان بیش از هر ســخن دیگری اســت«، عنوان 
کرد:  بسترهای الزم برای رشد آزادی و آزاد اندیشی در جامعه 
و مدارس فراهم شده اســت وبا اجرای طرح »مدام« مدیریت 
مدارس به دانش آموزان واگذار شــد که این اقدام بسیار خوب 

و مفید به شمار می رود. 

فرماندار چادگان خبرداد:

افتتاح 27 طرح عمرانی و 
خدماتی درشهرستان چادگان

کاشان؛ میزبان یکی از 
بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
نمی توانیم مانع استفاده از فضای مجازی شویم

تکنولوژی 
فضای مجازی 

امکان برقراری 
ارتباط با 

عده زیادی 
از انسان ها را 

در مدت زمان 
کوتاهی فراهم 

می کند

امام جمعه شهرضا:

نمی توانیم مانع استفاده از فضای مجازی شویم
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رییس پلیس استان اصفهان:

یک میلیارد و 100 میلیون ریال 
کاالی قاچاق کشف شد

رییس شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

اهدای جهیزیه؛ اقدامی موثر
 در ترویج فرهنگ انفاق

رییس پلیس استان اصفهان با اشاره به دستگیری دو قاچاقچی گفت: 
مقادیری کاالی قاچاق در دو انبار توســط ماموران پلیس کشف شد 
که ارزش آنها توسط کارشناسان مربوطه یک میلیارد و 100میلیون 

ریال تخمین زده شد.
ستار خسروی اظهار کرد: در راســتای اجرای طرح تشدید مقابله با 
قاچاق کاال و ارز و در پی وصول خبری مبنی بر تخلیه و دپوی کاالی 
خارجی قاچاق در دو انبار در شــهر اصفهان، رسیدگی به موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفــت. وی افزود: پس از 
هماهنگی با مقام قضائی، ماموران به دو انبار مورد نظر اعزام شــدند 
و در بازرسی صورت گرفته، محموله هایی شامل ریش تراش، ادکلن، 
قهوه، دســتگاه قهوه ســاز، پودر هات چاکلت و پودر شــیر خارجی 
قاچاق کشف شد. رییس پلیس اســتان اصفهان عنوان کرد: ارزش 
کاالهای کشف شده توســط کارشناســان مربوطه، یک میلیارد و 
100میلیون ریال تخمین زده شــده است. خســروی در ادامه بیان 
کرد: در این پرونده دو قاچاقچی، دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی 
به مراجع قضائی تحویل داده شــدند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
نیروی انتظامی در راســتای اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کاال، با 
قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم اقتصادی برخورد قانونی خواهد کرد 
و یکی از اقدامات اساســی که با جدیت دنبال می شود، شناسنامه دار 
کردن انبارها در اســتان است که در صورت کشــف کاالی قاچاق از 

انبارها، مالکان این انبارها باید پاسخگوی تبعات اقدام خود باشند.
کاله بردار آپارتمان های شاهین شهر دستگیر شد

رجبعلی مختاری نیــز اظهار کرد: در پی وصول شــکایاتی مبنی بر 
اینکه فردی با تاسیس یک شرکت ســاختمانی در شاهین شهر و با 
وعده پیش فروش آپارتمان، مبالغ زیادی از شهروندان دریافت کرده 
و متواری شده است، بررســی موضوع به  صورت ویژه در دستور کار 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در بررسی ها مشخص شد این فرد مبلغ 10 میلیارد 
ریال از 40 شــهروند شاهین شــهری کالهبرداری کرده و متواری 
شده اســت، افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرســتان شاهین شهر 
موفق شــدند این فرد کالهبردار را در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر 
کنند. فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر با اشاره به اینکه متهم 
در بازجویی ها به بزه انتســابی اعتراف کرد، گفــت: در این خصوص 
پرونده ای تشکیل و فرد کالهبردار برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضائی تحویل داده شد.
مختاری در پایان، از شــهروندان خواســت فریب ظاهر افراد شیاد 
و کالهبردار را نخورند و در صورت مواجه  شــدن بــا هرگونه موارد 
مشــکوک، موضوع را از طریق تماس با تلفــن 110 به پلیس اطالع 

دهند.
دســتگیری ســوداگر مرگ با 14کیلوگرم هروئین در 

اصفهان
حسن یاردوستی اظهار کرد: با دریافت گزارش های مردمی مبنی بر 
توزیع مواد افیونی در سطح شهر اصفهان توسط یک قاچاقچی مواد 
مخدر، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان 

قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، به محل زندگی 

وی اعزام شدند و در یک اقدام غافلگیرانه او را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان عنوان کرد: در بازرسی از محل 
اختفای متهم، 14 بســته یک کیلویی هروئین، دو بسته ماده مخدر 
شیشــه در حدود پنج گرم، 250 گرم تریاک و تعداد 10 عدد پایپ 
کشف شد. یاردوســتی ادامه داد: در این خصوص پرونده، تشکیل و 

متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
وی خاطرنشــان کرد: نجات نســل آینده جامعــه از تهدید بزرگ 
مواد مخدر، مشــروط به همکاری و مشــارکت فعال آحــاد مردم و 
دستگاه های مرتبط اســت. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در 
پایان به عموم شــهروندان توصیه کرد: در صــورت اطالع از فعالیت 
مشکوک به  ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را بی درنگ 

به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعالم کنند.

رییس شورای شهر اصفهان گفت: فعالیت های خیرخواهانه خیرین 
برای کمک به مددجویان، زندانیان و خانــواده های آنان، فرهنگ 
وقف را در جامعه رواج داده و اصفهان را به الگویی در زمینه فرهنگ 

انفاق تبدیل خواهد کرد.
 رضا امینی، رییس شورای اسالمی شــهر، با اشاره به لزوم پیگیری 
برنامه هــای کیفی در جهت ارتقای ســطح زندگی مــردم، اظهار 
داشت: خیریه امام موسی کاظم)ع( سال 1390به پیشنهاد نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اصفهان تشــکیل شــد و بــا همت خیرین 
به منظور کمک به زندانیان، مددجویان و خانواده های آنها فعالیت 
خود را رســما آغاز کرد و امروز در سال ششــم فعالیت خود، منشأ 

خیرات و برکات فراوانی برای مددجویان و خانواده های آنهاست.
وی افــزود: ایــن خیریــه، فعالیت های مددرســانی خــود را  به 
ارزش7میلیــارد تومان در این 6 ســال برای کمک بــه زندانیان، 

مددجویان و خانواده ها به انجام رسانده است.
امینی ادامــه داد: 116 نفر از مددجویان زنــدان اصفهان با کمک 
خیرین و مدیریت خیریه امام موسی کاظم)ع( با هزینه 650میلیون 
تومان، در سال 95 آزاد شده و به آغوش جامعه بازگشتند؛ همچنین 
150میلیــون تومان جهت رفع مشــکالت معیشــتی زندانیان و 
100میلیون تومان بابت بهبود شــرایط فیزیکی و کالبدی زندان 
اصفهان هزینه شــده که نتیجه آن برآورده کردن حقوق مســلم 
زندانیــان در زندان های اصفهان اســت. مدیرعامــل خیریه امام 
موســی کاظم)ع( با بیان اینکــه این خیریه تعامل خوبی با ســایر 
زندان های اصفهان داشــته، گفت: همپوشانی موثر خیرین در رفع 
مشکالت مددجویان و خانواده های آنها در کشور مثال زدنی بوده 
و اقدام امروز هم یکی از کارهای مفید و موثر اســت که طی آن 50 
خانواده با این اقالم زندگی خود را آغاز مــی کنند و امیدواریم این 
رویه خیرخواهانه همچنان ادامه داشــته و زمینه ازدواج زندانیان و 
خانواده های آنها با مشارکت دســتگاه های اجرایی و خیرین بیش 

از پیش فراهم شود.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: جهت ارائه تسهیالت 
بانکی و معرفی به بانک ها و قرض الحسنه ها، تاکنون 190میلیون 
تومان هزینه شــده که وام های کارگشــایی برای رفــع نیازهای 
ضروری زندانیان مد نظر بوده اســت. امینی افــزود: 250 میلیون 
تومان هزینه اقــالم جهیزیه های تهیه شــده و 80 میلیون تومان 
هزینه کمــک های غیر نقــدی بــه مددجویان برآورد شــده که 

خوشبختانه به همت خیرین، تامین شده و در حال افزایش است.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
اثربخشی سخن خود را بر مخاطبان افزایش دهید

با مسئوالن

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، دســتاوردهای 
مهم زنان در عرصه آموزش را زمینه ساز مشارکت اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی آنها در آینده خواند.
 شــهیندخت موالوردي در نشســت مشــاوران رؤســای 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در امور زنان، با طرح این 
سوال که چرا زنان با توجه به این سطح از آمادگی برای ایفای 
نقش در توسعه کشور، هنوز نتوانسته اند به سطح مطلوبی از 
نقش آفرینی در روند رشد کشور دست یابند، گفت: متاسفانه 
هنوز در دو عرصه سیاسی و اقتصادی نتوانسته ایم برنامه ها و 
سیاست هایی را در دستور کار قرار دهیم که زنان را به وضع 

مطلوب نقش آفرینی در این دو عرصه رهنمون کند.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اضافه کرد: با 
وجود تاکید مقدمه قانون اساسی بر یکسان بودن زن و مرد 
در کرامت و شأن انســانی و با توجه به تالش های گسترده 
به پشــتوانه تاریخی و مذهبی و رشــد چشمگیر شاخص 
آموزش زنان، هنوز زنان به جایگاه شایســته خود در عرصه 

مشارکت های سیاسی و اجتماعی دست نیافته اند.
وی با اشــاره به اینکه دســتاوردهای مهم زنــان در عرصه 
آموزش، زمینه ساز مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
آنها در آینده خواهد بود، اظهار داشــت: البته این مسئله به 

خودی خود اتفاق نمی افتد. اینکه زنان مشــارکت بیشــتر 
و بهتری در عرصه های اقتصادی و سیاســی داشته باشند، 
نیازمند یک برنامه و توجه ویژه است که این گونه نشست ها 

می تواند به تحقق این هدف کمک کند.
موالوردی در ادامه تصریح کرد: در اغلب کشورهای اسالمی 
مردان بیش از زنــان به موقعیت های سیاســی و اقتصادی 
دسترســی دارند و زنان بیشــتر به موقعیت های اجتماعی 
و فرهنگی دسترســی پیدا می کنند. اینکه مردان کمتر به 
موقعیت های اجتماعی و فرهنگی رغبت دارند دلیل بر این 
نیست که زنان نیز رغبت کمتری به موقعیت های سیاسی 
و اقتصادی داشته باشــند و این نکته باید مورد توجه مراکز 

دانشگاهی و تحقیقی باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه امروز در 
وضعیتی به سر می بریم که بشر به دلیل استفاده بی رویه از 
منابع زمین، ناچار شده به بهره مندی موثر و مدیریت شده از 
باقیمانده این منابع روی آورد، گفت: نقش زنان در مدیریت 
دانش در قرن 21 برای تحقق توسعه پایدار به هیچ وجه قابل 
چشم پوشی نیســت. امروز جهان به سمت ایجاد شهرهای 
هوشمند در حرکت است و شهر هوشمند بدون شهروندان 

هوشمند معنا ندارد.

دبیر اجرایی همایش بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش 
ها، از ورود جدی دانشگاه اصفهان به عرصه بازی های رایانه 
ای از سال گذشــته خبر داد و گفت: از امسال همایش ملی 
»بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها« به صورت دائم 
و با هدف تربیت نیرو، شناســایی نقط ضعف و قوت در این 

حوزه برگزار می شود.
به گزارش ایمنا، جواد راســتی، دبیــر اجرایی کنفرانس 
بازی های رایانه ای گفت: از سال گذشته با برگزاری اولین 
کنفرانس ملی »بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها«، 
دانشــگاه اصفهان به صــورت جدی به حــوزه بازی های 

رایانه ای ورود پیدا کرد.
وی افزود: برگزاری نمایشــگاه و لیــگ بازی های رایانه ای 
ازجمله برنامه های مرکز کارآفرینی دانشــگاه اصفهان در 
سال گذشته بود و همچنین برگزاری اولین کنفرانس ملی 
»بازی های رایانه ای فرصت هــا و چالش ها« اتفاق بزرگی 
بود که در اصفهان رقم خورد و طــی آن کمبودهای حوزه 

آموزش بازی های رایانه ای ایران، نمایان و بررسی شد.
راستی با اشاره به اینکه 3 هســته آموزش، فناوری، تولید 
محتوا، توسعه کسب و کار اجتماعی و کارآفرینی در مرکز 
تخصصی بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان، مورد توجه 

قرار گرفته است، اظهار داشت: ساختن بازی های رایانه ای 
می تواند در محیط های اجتماعی ایجاد اشتغال کند.

وی در ادامــه اظهار داشــت: مرکز تخصصــی بازی های 
رایانــه ای دانشــگاه اصفهــان در دو هســته آمــوزش و 
توانمندسازی از ابتدای ســال کارگاه هایی را برگزار کرده 
اســت و مســئوالن این دانشــگاه به صورت جدی پیگیر 
اضافه کردن رشته بازی ســازی در دو مقطع کارشناسی و 

کارشناسی ارشد در همین دانشگاه هستند.
رشته بازی های رایانه ای راه اندازی می شود

دبیر اجرایــی همایش گفــت: مرکز بازی هــای رایانه ای 
درراســتای افزایش توان تولید این دسته بازی ها، به دنبال 
افزودن رشته بازی ســازی در مقطع کارشناسی و با انگیزه 
عمیق تر شــدن بازی ها و افزایش علــوم مرتبط، در صدد 
اضافه کردن این رشــته به رشــته های مقطع کارشناسی 

ارشد است.
وی افزود: این مرکز در هســته تولید محتوا، به طرح های 
کاربردی در تولید بازی های رایانه ای جدی توجه دارد؛ چرا 
که بازی ها به دو دسته ســرگرم کننده و بازی های جدی 
تقســیم می شــوند و بازی های جدی کاربرد بسیاری در 

حوزه های درمان، فرهنگ سازی و آموزش دارند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

دستاوردهای آموزشي زنان، زمینه ساز مشارکت  اجتماعي آینده است
دبیر اجرایی کنفرانس بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها:

رشته بازی های رایانه ای راه اندازی می شود

اخبار کوتاه 

 زنان و دختران رانده شده از خانه 
در 18 استان سرپناه امن دارند

مهلت ثبت نام کارگران ساختمانی در سامانه 
رفاهی دولت تا 30 اسفند

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور گفت: 18 خانه امن در کشور ایجاد شده 
اســت تا زنان و دختران از خانه رانده شــده -به هردلیلی- بتوانند شــب را در یک 
سرپناه مطمئن به ســر برند. حبیب ا... مســعودی فرید افزود: 18 خانه امن در 18 
استان کشــور برای زنان در معرض خشــونت وجود دارد که زنان و دختران مورد 
خشونت قرار گرفته یا رانده شــده از خانه و زنانی که از ترس جانشان از خانه بیرون 

می آیند، می توانند به آنها مراجعه کنند.
وی با یادآوری شــماره تلفن 1480 برای ارائه مشــاوره و کمک به زنان و دختران 
درمعرض خشونت، خاطرنشان کرد: سال گذشــته در 18 خانه امن، یکهزار و 500 
زن را به خاطر خشونت خانگی پذیرش کردیم. مسعودی فرید در عین حال تصریح 
کرد: ما تمام خشــونت های خانگی را رصد نمی کنیم؛ بلکه این آمار پذیرش هایی 
اســت که به ما مراجعه می کنند. بســیاری از زنان از خدمات بهزیستی بی خبرند 
و به این مراکز مراجعه نمی کنند؛ درحالی که ممکن اســت خشــونت رخ دهد و به 
مراکز بهزیستی مراجعه نکنند. وی افزود: ما هیچ مطالعه پیمایشی یا تحقیقی ملی 
در کشور نداشــتیم که ببینیم میزان خشــونت خانگی در ایران چقدر بوده که آمار 
خشونت های خانگی را به تفکیک اســتان اعالم کنیم؛ بلکه فقط آمار پذیرش های 
خودمان را داریم. معاون اجتماعی سازمان بهزیســتی کشور گفت: شاید الزم باشد 
بهزیستی امکانات بیشــتر مانند خانه های امن را از طریق رســانه ها مطرح کند و 

این گونه به اطالع مردم برساند که خانه امن داریم.

مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی اعالم کرد که 
کارگران ساختمانی تا 30 اسفند امسال مهلت دارند به ســامانه خدمات رفاهی وزارت 
رفاه مراجعه و ثبت نام کنند.  اسماعیل گرجی پور، با اشاره به فعالیت حدود یک میلیون 
و 400هزار کارگر ساختمانی در کشور و پوشــش بیش از 800 هزار نفری آنها در تامین 
اجتماعی اظهار کــرد: وزارت رفاه در قالب ســامانه خدمات حمایتــی نظام جمهوری 

اسالمی، اقدام به ثبت نام کارگران ساختمانی کرده است.
وی افزود: این امر، بر اساس مصوبه جلسه چهارم کارگروه اصلی رفع موانع اجرایی قانون 
بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی انجام می شود. مدیرکل دفتر بیمه های اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کلیه کارگران ســاختمانی حائز شرایط 
متقاضی بیمه نامه تامین اجتماعی در سراســر کشــور، می توانند با در اختیار داشتن 
مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در سامانه www.samanehrefah.ir و گرفتن کد 
رهگیری اقدام کنند، گفت: بدیهی است که فرآیند استحقاق سنجی متقاضیان، از طریق 
استعالم و بازدید میدانی، توسط متصدیان امر صورت گرفته و نتیجه به واجدین شرایط 
اطالع رسانی خواهد شــد. گرجی پور ادامه داد: درصورتی که طبق مستندات مربوطه، 
احراز اشتغال آنها تایید نهایی شود، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته یا در 
صورتی که قبال از این بیمه استفاده می کردند بیمه آنها تداوم پیدا  می کند. در واقع ارائه 
خدمات حمایتی و بیمه ای به کارگران ســاختمانی، از این پس به کسانی تعلق خواهد 

گرفت که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.

روان شناسی

کنترل استرس در هنگام ســخن گفتن یکی از نکاتی 
است که باعث اثربخشی بیشتر بر مخاطب می شود.

امین حق وردی روان شناس و مشــاور، اظهار داشت: 
افراد هنگام ســخن گفتن ســعی می کنند بر دیگران 
به ویژه مخاطب خود تاثیر بگذارنــد و به همین دلیل 
رعایت نکاتی ازجمله چگونگــی روان صحبت کردن، 
فکر کردن پیش از حرف زدن، تشخیص مواقع سخن 
گفتن و مهم تر از آن دوری از عوامل استرس زا اهمیت 

دارد.
 وی افزود: درک شــرایط و موقعیــت خودتان هنگام  
ارائه مطلب بدین معنی که  تا چه حد بر موضوع تسلط 
دارید، در نظر داشتن اینکه سخن مدنظر تا چه اندازه 
می تواند شما را به اهدافتان نزدیک کرده یا باعث ایجاد 
سوء برداشت توسط مخاطب شــود، همچنین تمرکز 
روی مطالب موجود در ذهن خود، نقش بزرگی در ارائه 
هر چه بهتر موضــوع و در نتیجــه تاثیرگذاری مثبت 

روی دیگران دارد.
 حق وردی بیان کرد: نگاه مســتقیم به چهره مخاطب 
و ایجاد تعامــل مثبــت، در نظر گرفتن ســاده ترین 
بیان بــرای ارائــه موضــوع و طبقه بنــدی مطالب و 
همچنین توجه بــه واکنش و بازخــورد مخاطبان در 
 ایجاد اثربخشــی مثبــت روی اطرافیان بســیار مهم

 است.
 این روان شناس در پایان گفت: تن صدای شما هنگام 
سخن گفتن مهم است؛ زیرا هم می تواند موجب انتقال 
اشتیاق و صمیمیت شما به مخاطب شود و هم بیانگر 
طعنه و سرزنش نســبت به طرف مقابل باشد یا اینکه 
باعث برداشت غلط از سخنان شما شود؛ بنابراین سعی 
کنیــد از ایجاد فضای منفی هنــگام  صحبت کردن با 

مخاطبان خود بپرهیزید.

اثربخشی سخن خود را 
بر مخاطبان افزایش دهید

به گزارش ایمنا، هم زمان با پیشــرفت فن آوری، شاهد گذار 
از عصر اقتصاد و صنعت »انرژی پایــه« به اقتصاد و صنعت 
»اطالعات پایه« هســتیم؛ عصری که از آن به عنوان »عصر 

دانش و فن آوری اطالعات«  یاد می شود.
از همین رو پیدایش فضای مجازی در چند دهه اخیر را یکی 
از بزرگ ترین نمادهای تحول جهانــی می دانند؛ رخدادی 
که تاثیرات شــگرف آن هرروز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی، امنیتــی و دفاعی در عرصــه ملی و 

بین المللی نمود بیشتری پیدا می کند.
این تاثیرات به همان میزان که برای بشر آسودگی و فراغت به 
همراه داشته، او را درگیر مصائب جدیدی کرده است. در این 
بین این روزها شاهد بزهکاری »اطالعات پایه« نیز هستیم؛ 
جرائمی که بدون پرسه زنی های شبانه و نیاز به انواع و اقسام 
سالح های سرد و گرم و تنها با چند دقیقه پرسه زنی مجازی 
و چند کلیک ساده، بعضا بدترین خسارات را به افراد تحمیل 

می کنند.
کاهش سن تخلفات سایبری

ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان  اصفهان،  

از افزایش چشمگیر دستگیری مجرمان با سن زیر 20 سال 
در جرائم اینترنتی طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد و گفت: با رشــد و گسترش فناوری های 
جدید ارتباطات و اطالعــات و رواج ابزارهای فضای مجازی 
در دست افراد کم ســن و سال، با چالشــی جدید در حوزه 
جرائم اینترنتی روبه رو هستیم؛ به طوری که روز به روز روند 
جرائم فضای مجازی در ســنین پائین در حال رشد است. 
ازســوی دیگر  این جرائم توســط افراد با سن و تحصیالت 
پایین با انگیزه تفریح و ســرگرمی رخ داده؛ افرادی که نیت 
آنان مجرمانه نبوده اما به دلیل اینکه فعل و عمل ارتکابی آنها 
مجرمانه بوده است، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شده اند.

تخلف تفریحی یا تفریح تخلف زا؟!
این مقام انتظامی، افزایش جرائم مجازی را ناشی از افزایش 
ضریب نفوذ اینترنت، توسعه ابزارها، دانش استفاده از فضای 
مجازی و همه گیر شدن گوشی ها و تبلت های هوشمند و 
گسترش این ابزار در بین کودکان و نوجوانان دانست و گفت: 
عمده متهمان جرائم فضای مجازی، دارای تحصیالت دیپلم 
و زیر دیپلم هستند و روند افزایشی مجرمان سایبری با سطح 
سواد پایین در 9 ماهه امسال استان، نسبت به مدت مشابه 

سال قبل حاکی از این است که جرائم ســایبری روز به روز 
درحال عمومی تر و ساده تر شدن است.

این مقام انتظامی افزود: بیشتر جرائم صورت گرفته توسط 
مجرمان دارای ســن و تحصیالت پایین، با انگیزه تفریح و 
ســرگرمی رخ داده  و نیت آنان مجرمانه نبوده است؛ اما به 
دلیل اینکه فعل و عمل ارتکابی آنها مجرمانه بوده، دستگیر و 

تحویل مراجع قضائی شدند.
ســرهنگ مرتضوی افزود: طبق آمارها 80درصد مجرمان 

دستگیر شده، مرد و 20درصد زن هستند.
60 درصد افزایش بزه دیدگی زنان

مرتضوی افزود: 36 درصد بزه دیــدگان درکل پرونده های 
فضای مجازی 9 ماهه امســال را زنان و 57 درصد را مردان 
تشــکیل می دهند که بزه دیدگی زنان نســبت به 9ماهه 
ســال قبل 60 درصد افزایش یافته و بیشترین بزه دیدگی 
آنها مربوط به سوء اســتفاده، هتک حیثیت، انتشار تصاویر 

خصوصی و خانوادگی و اخاذی است.
وی همچنین بیشترین موضوع بزه دیدگی مردان در فضای 
مجازی را سرقت و کالهبرداری عنوان کرد و اعتماد بیجا در 
فضای مجازی، ارائه رمز عبور حساب بانکی خود به دیگران، 
عدم رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در خریدهای اینترنتی 
و توجه به پیامک های فریبنده را ازجمله سهل انگاری های 

صورت گرفته توسط این نوع قربانیان عنوان کرد.
 بی سوادی مجازی؛ ام االمراض فضای مجازی 

مصطفی زارعی، کارشناس رســانه و فضای مجازی در این 
زمینه می گوید: در بحث جرائم سایبری، ما با دو سوی ماجرا 
مواجه هستیم؛ یک طرف این مسئله افرادی هستند که مورد 
سوء استفاده قرار گرفته یا اطالعات آنها سرقت می شود که 
باید گفت متاسفانه معموال مخاطبین و کاربران شبکه های 
اجتماعی از سواد پایینی نسبت به آن نرم افزار مورد استفاده 
برخوردارند؛ در حالی که  طبق آمار ارائه شــده، ایرانیان در 

اکثر این نرم افزارهای ارتباطی حضور دارند.
این کارشناس رسانه افزود: هر کدام از شبکه های اجتماعی 
میزان خاصی از امنیت فردی را برای شخص فراهم می کند 
که فرد باید با اطالعات کافی از نرم افزار مورد استفاده و توجه 
به میزان امنیت، در شبکه اجتماعی مورد نظر خود فعالیت 

کند.
اصفهانی ها؛ اولین کاربران اینستاگرام در کشور

 این کارشناس فضای مجازی در پایان گفت: با این وجود به 
نظر می رسد همچنان مهم ترین عامل در کاهش این جرائم، 
افزایش سواد رسانه ای و توجه به مســئله امنیت فردی در 
استفاده از شــبکه های مجازی و پرهیز از استفاده بی هدف 
و غیراصولی از این نرم افزارهاســت؛ برای مثــال نرم افزار 
اینستاگرام )که اصفهانی ها بیشترین استفاده کنندگان آن 
در کشور هستند(یک شبکه اجتماعی سلبریتی محور و تا 
حد زیادی مربوط به هنرمندان، ورزشــکاران و افراد مشهور 
است؛ حال آنکه می بینیم افراد، شخصی ترین تصاویر خود را 
در این نرم افزار به اشتراک می گذارند و این مسئله احتمال 

سوء استفاده و آزار اینترنتی آنها را افزایش می دهد.

فضای مجازی به همان میزان که فواصل دور را نزدیک و اشخاص را به گونه ای باهم آشنا کرده، تهدیدات عجیب و غریب 
و مصائب جدیدی را برای مردم به ارمغان آورده است.

چالش مجرمان سایبری استان اصفهان؛

عضو بی سواد یا مجرم سایبری؟!

بیشتر جرائم 
صورت گرفته توسط 
مجرمان دارای سن 
و تحصیالت پایین، 

با انگیزه تفریح و 
سرگرمی رخ داده  و 

نیت آنان مجرمانه 
نبوده است؛ اما به دلیل 

اینکه فعل و عمل 
ارتکابی آنها مجرمانه 

بوده، دستگیر و تحویل 
مراجع قضائی شدند

پیش ثبت نام سفرهای نوروزی 
عتبات آغاز شد

سازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه ای، از آغاز پیش ثبت نام سفرهای 
نوروزی عتبات عالیات خبر داد. در اطالعیه این سازمان آمده است: پیش 
ثبت نام سفرهای این دوره عتبات عالیات شــامل اعزام های 25 اسفند 
ماه امسال تا 31 اردیبهشت سال 1396 اســت که هم زمان با آغاز ایام ا... 
دهه فجر انقالب اسالمی از ســاعت 9 صبح دیروز شروع شد و تا ساعت 
16 روز دوشنبه 18 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. در ادامه این اطالعیه 
تاکید شده است: متقاضیان برای پیش ثبت نام این سفرها می توانند با 
مراجعه به ســامانه atabat.haj.ir یا مراجعه مستقیم به دفاتر زیارتی 
سراسر کشور که اسامی آنها در پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت 
اعالم شده است، نسبت به پیش ثبت نام خود و همراهانشان اقدام و کد 
رهگیری دریافت کنند. این اطالعیه می افزاید: با پایان یافتن مهلت مقرر 
از پیش ثبت نام ها، قرعه کشــی انجام می شود که نتایج آن و همچنین 
زمان قطعی شــدن ثبت نام در کاروان ها برای هریک از اولویت ها، روز 
شنبه 23 بهمن ماه در سامانه atabat.haj.ir قابل مشاهده خواهد بود. 
سازمان حج در ادامه این اطالعیه آورده اســت:  این پیش ثبت نام ها در 
قالب گروه های یک تا 7 نفره و همچنین برای گروه های با جمعیت باالتر 
در قالب گروه های 35 نفره انجام می شود که 15درصد ظرفیت اعزام های 

این دوره، به این گروه ها اختصاص داده شده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
 مومیایی زیبای خفته

رنگ های روشن می تواند ظاهر شــهرها را به مقدار قابل توجه ای تغییر دهد. وقتی »ادی راما« شهردار شهر تیرانا، پایتخت آلبانی شد، در 
سال ۲۰۰۰ تصمیم گرفت که رنگ ها را به ساختمان های شهر اضافه کند. بلوک آپارتمان ها و ساختمان های معروف با رنگ های پررنگ نقاشی 
شدند و این شهر تبدیل به پایتختی رنگارنگ از رنگ های سبز، آبی و قرمز شــد. اگر رنگ ها می توانند بلوک های برج های کهنه آلبانی را 

جذاب کنند تصور کنید که با شهرهای زیباتر چه می کنند. با ما همراه باشید تا زیباترین شهرهای رنگارنگ جهان را به شما معرفی کنیم:

گردشگری

بهترین مقصدها برای خانم هایی 
که تنها سفر می کنند 

گنجینه تاریخ

اگر به مکان های قدیمی عالقه مند هستید و بازدید از قدیمی ترین داروخانه 
دنیا یا قدیمی ترین ســد، آمفی تئاتر، بازار و ... برای شــما لذت بخش است، 
سفری به گرجستان، شهر ســنگی اوپلیستیخه داشته باشــید. با خانه هایی 
شــبیه غار که در دل کوه ها حفر شــده اند در حال حاضر بزرگ ترین شــهر 
سنگی دنیاست.قدمت این شــهر به ۱۰۰۰ ســال قبل از میالد برمی گردد. 
اوپلیســتیخه به معنی معبد خدایان است و باستان شناسان معبدهای زیادی 
مربوط به دوره مهر پرســتی در این شهر کشــف کرده اند که نشان می دهد 
اوپلیســتیخه یکی از مهم ترین شهر های سیاســی مذهبی قبل از مسیحیت 
در گرجستان بوده و مردمش خورشــید پرست بوده اند.بعد از ورود مسیحیت 
این شــهر کم کم اهمیت خود را از دست داده اســت؛ البته طوری نبوده که 
هیچ اثری از مسیحیت نداشته باشــد، اتفاقا یک قصر سلطنتی سنگی مربوط 
به دوران مسیحیت در ارتفاعات شهر و ســاختارهای سنگی مربوط به دوران 
مسیحیت که محل قربانی کردن بت پرستان بوده در شهر وجود دارد. در کل 

اگر به گرجستان سفر کردید بازدید از این شهر باستانی رو از دست ندهید.

این زندان یکی از امن ترین زندان های دنیا در ایالت کالیفرنیای آمریکا بوده که در 
سال های ۱۹۳۴ تا ۱۹۶۳ تحت این عنوان به فعالیت مشغول بوده است. این زندان 
بعد از گذشته  سیاه خود هم اکنون تعطیل شده و درهای آن به عنوان یک مرکز 
توریستی برای همه باز است. بازدید از این زندان به قدری است که گاهی بلیت ها 
تمام می شوند و افرادی که بخواهند از آن دیدن کنند باید از قبل بلیت خود را رزرو 
کنند.در ابتدا این زندان به عنوان اســتحکامات نظامی آن دوران و مانند دژی در 
برابر حمالت دشمن کاربرد داشت.بعد از مدتی گفته شد که این قلعه دیگر کارایی 
به عنوان یک دژ نظامی ندارد و بهتر است از آن استفاده دیگری کرد. دنیا با یکی از 
مخوف ترین و شناخته شده ترین زندان ها تا آن زمان روبه رو شد: »زندان آلکاتراز« 
آب های خروشان با موج های ســهمگینی که دورتادور این زندان را در برگرفته 
بود باعث شــد تا به یک مکان فوق العاده امنیتی برای نگهداری زندانی ها تبدیل 
شود. در واقع حتی افرادی که فکر فرار به سرشان می زد، شانسی برای زنده ماندن 
نداشتند چون در این صورت توسط موج ها به صخره ها کوبیده می شدند و جان 

خود را از دست می دادند. 

برای اولین بار در دنیا، در هلند دو هتل موقت ســاخته شــده که کامال شنی 
هستند. در بعضی شــهرهای هلند در اواخر شهریور فســتیوال مجسمه های 
شنی برگزار می شــود و حاال در هتل زند در این کشــور دیوار اتاق ها کامال 
پوشیده از ماسه است و مجسمه های شنی در این هتل وجود دارد که تا هفت 
متر طول دارند. دست اندرکاران این هتل می گویند ساخت آن چالش بزرگی 
بود، چون بر خالف هتل های یخی، اســتفاده از ماسه محدودیت های زیادی 
دارد و الزم بود بســیار خالقانه عمل کنیم تا هم اتــاق آن طور که مدنظرمان 
است، ماسه ای باشــد و هم میهمانان در آن احســاس راحتی و آرامش کنند. 
به گفته مدیر هتل،برای تمیز نگه داشــتن آن درست مانند یک هتل معمولی 
زمین، تخت و دستشــویی روزانه تمیز می شــود. اقامت در این هتل شــبی 
۱7۰ دالر )حدود ۶۰۰ هزار تومان( اســت که شامل صبحانه و یک تور رایگان 
در فستیوال مجسمه های شــنی می شــود. همه اتاق های هتل شنی بعد از 
بازگشایی ظرف چند روز رزرو شدند و دست اندرکاران را به این فکر انداختند 

که در سراسر دنیا هتل های ماسه ای ایجاد کنند.

روزالیا کودک ایتالیایی ۲ ســاله ای بوده که حدود ۱۰۰ سال پیش از دنیا رفته؛ اما 
هنوز بدن بی جان و چهره معصوم کودکانه اش ســالم باقی مانده است. امروزه در 
دنیا روزالیا را با نام هایی چون: زیبای خفته، کودکی در تابوت شیشه ای، زیباترین 
مومیایی دنیا و سالم ترین مومیایی جهان می شناسند. هر ساله گردشگران بسیاری 
به دخمه سیســیلی در پالرمو می روند تا روزالیا، این شگفتی را از نزدیک ببینند.  
داستان از آنجا شروع شد که روزالیا این فرشته دو ساله در اثر ذات الریه از دنیا رفت 
و پدرش در غم از دست دادن او بی طاقت شــده بود. پدر روزالیا می خواست به هر 
نحوی که شده بدن کودک دلبندش را برای همیشه و به صورت سالم در کنار خود 
داشته باشد، پس به سراغ برجسته ترین متخصص مومیایی در ایتالیا یعنی آلفردو 
ساالفیا رفت. ساالفیا نیز با استفاده از روشی مختص به خودش دست به کار شد و 
بدن روزالیا را مومیایی کرد. زحمات آلفردو ساالفیا جواب داد و هنوز بعد از ۱۰۰ سال 
بسیاری از جزئیات صورت این دختربچه باقی مانده است. جالب است بدانید که تا 
سال ها هیچ کس از روشی که آلفردو ساالفیا برای مومیایی روزالیا استفاده کرده بود 
خبر نداشت و فرمول آن به صورت رازی شگفت انگیز همه را سرگرم خود کرده بود. 

 مومیایی زیبای خفتهاولین هتل شنی دنیامخوف ترین زندان تاریخشهر سنگی اوپلیستیخه

شهرهای رنگین کمانی جهان

در میان رشته کوه های کشور مکزیک، شهری زیبا 
به نام گو آناخو آتا قرار گرفته است. این شهر در سال 
۱۵۵۴ در کنار یکی از مناطق معدن نقره تاسیس 
شــد . رونق این معدن در قرن ۱۶ باعث ســاخته 
شدن امالک و ساختمان های زیبایی شد و در هر 
جایی از این شهر خیابان ها و کوچه های رنگارنگ 
قرار گرفــت. در حالی که بیشــتر خودروها دراین 
 شهر در تونل های زیرزمینی رفت و آمد می کنند ،

 پیاده روهای آن محل مناسب و زیبایی برای عابران 
پیاده شده است.

ویلمســتاد پایتخت جزیره کاراســائو است که 
در ســاحل جنوبی ایســلند قرار دارد. معماری 
هلندی شــهر ویلمســتاد بســیار رنگارنگ و 
زیباســت. منطقه پونــدا کــه از مناطق خرید 
و محــل اقامــت دولــت آنتیل هلند اســت، 
قدیمی ترین منطقه ویلمستاد بوده که در سال 

۱۶۳۴ تاسیس شد.
 رنگ های روشــن و متنوع ســاختمان ها در 
منطقه پوندا آنقدر زیباســت که گردشــگران 

زیادی را به این مکان می کشاند.

در هند، وسط بیابان بی آب و علف »تار«  شهر 
جوداپور واقع شده است.

این شهر تاریخی پر از قلعه، قصر و عبادتگاه های 
بسیاری  می باشــد. وقتی در خیابان های این 
شهر قدم می زنید سفیدی مطلق ساختمان ها 

در زیر تابش خورشید خیره کننده است. 
زمانی که از باالی بلندی به این ساختمان های 
یکدســت نگاه می کنید رنگی متمایل به آبی 

دارند.

مانــاروال یکــی از قدیمــی ترین شــهرهای 
ایتالیاست. 

ایــن شــهر روی کــوه هــای کنــار دریای 
 مدیترانه قــرار گرفته تــا یکــی از زیباترین و

 حیرت انگیزترین تصاویر را رقم بزند.
 در این شــهر از خیابان های پرپیــچ و خم باال 
بروید و در حالی که غرق این چشــم انداز زیبا 
هستید در یکی از کافه ها از طعم اسپرسو لذت 

ببرید.

 البوکا از مناطق شــهر بوئنوس آیرس آرژانتین
است. 

خانه های رنگی زیبای ایــن منطقه واقعا جلوه 
خــاص و زیبایی بــه آن داده و آن را از ســایر 

مناطق متمایز کرده است.
این منطقــه جاذبه های گردشــگری دیگری 
هــم دارد کــه آن را تبدیل به یکــی از مقاصد 
گردشــگری کرده و هر ساله گردشگران زیادی 

از آن دیدن می کنند.

شــهر مکزیکی زاکاتــکاس در ســال ۱۵۴۸ 
تاسیس شد تا ســرپناهی برای معدنچی های 

نقره باشد.
این شهر روی سراشــیبی های دره تنگی ایجاد 
شــد و خیابان های باریک آن از راه های تپه ای 

عبور می کند. 
در مرکز قدیمی این شــهر خانه های رنگارنگ 
زیادی وجود دارد که بیشــتر آنها برای قرن ۱۸ 

هستند.

شهر زاکاتکاس؛ مکزیکمنطقه البوکا؛ آرژانتینشهر ماناروال؛ ایتالیاشهر جوداپور؛ هندشهر پوندا؛ ایسلندشهر گوآناخوآتا؛ مکزیک

)1)۲)3)4)5)6

ســفر کردن یکی از بهترین راه های به دست آوردن 
تجربه در زندگی اســت. شاید بســیاری از ما وقتی 
اسم ســفر کردن می آید یاد سفرهای گروهی، با تور، 
سفرهای دوستانه یا خانوداگی بیفتیم؛ اما تنها سفر 
کردن یکی از بهترین راه هایی اســت که انسان را با 
چالش های زیادی در زندگی روبه رو می کند و باعث 
خود ساخته شدن می شود. باید تصور غلطی که درباره  
ترسناک بودن تنها ســفر کردن وجود دارد را کنار 
بگذاریم و برای یک بار هم که شده آن را امتحان کنیم 
تا با یکی از مهم ترین درس های زندگی آشنا شویم، اما 
کدام مقصد ها برای تنها سفر کردن مناسب هستند؟ به 
خصوص اگر خانم باشید؟ در اینجا می خواهیم به همین 

سوال جواب دهیم. با ما همراه باشید:

هند یکــی از زیباترین 
کشــورهای آسیا و تمام 
جهان و کشــوری پر از 
راز و رمز است. پیشنهاد 
می کنیم هر شــخصی 
برای یــک بــار هم که 
شده این کشور را ببیند. 
توصیه های زیــادی را 

درباره اینکه هند اصال کشور امنی نیســت و نباید تنها به آنجا 
سفر کنید را شنیده اید. می توان گفت این توصیه ها در صورتی 
درست هستند که شما در این کشــور مسائل امنیتی را رعایت 
نکنید؛ اما در صورتی که آنها را به کار بگیرید، تجربه ســفر تنها 
به هند، عالوه بر اینکه شــما را با دنیای تازه ای از تجربه مواجه 

می کند ، تبدیل به بهترین سفر زندگی تان هم می شود.

مراکــش دومین مقصد 
برای  مــا  پیشــنهادی 
خانــم هایی اســت که 
می خواهند تنها مسافرت 
کردن را تجربــه کنند. 
دلیل آن هم امنیت بسیار 
باالی این کشور و وجود 
زیبایی های فراوان در آن 

است. مراکش کشور توریست پذیری است و گردشگران زیادی 
از کشــورهای اروپایی به آنجا می روند.به همین دلیل مقامات و 
پادشاه این کشــور تاکید به خصوصی روی امنیت مراکش برای 
آسایش مسافران دارد و در این رابطه هم کارهای سختگیرانه ای 
در نظر گرفته است.مراکش مناطق باستانی زیادی دارد، در هر 

گوشه  آن می توان جاذبه های زیادی را مشاهده کرد. 

ایسلند یکی از زیباترین 
اروپایــی  کشــورهای 
اســت که به شفق های 
انگیزش  قطبی شگفت 
شهره است. این کشور 
به دلیــل نــرخ پایین 
جرم و جنایــت یکی از 
امن ترین کشــورهای 

دنیاست.
 کیفیت زندگی و بهداشت در ایسلند هم باالست و به همین 
دلیل یکــی از بهترین گزینه های ســفر یک نفره اســت.از 
جذابیت های این کشور اروپایی، آتشفشــان های فعال آن 
اســت که یکی از هیجان انگیزترین جاذبه ها هم محســوب 

می شود.

شــاید انتظار داشــتید 
در ایــن لیســت تایلند 
باشــد،  وجود داشــته 
در واقــع ویتنــام بعد از 
تایلند بهتریــن مقصد 
گردشــگری برای خانم 
هاســت. خوشــبختانه 
مردم این کشور به زبان 

انگلیسی مسلط هستند و در نتیجه مشــکلی از نظر برقراری 
ارتباط نخواهید داشت. مردم ویتنام به امنیت کشورشان بسیار 
اهمیت می دهند و به محض ورود یک گردشگر بیشترین سعی 
خود را می کنند تا محیط امنی بــرای او تامین کنند. این یکی 
از دالیلی است که این کشور را در فهرست بهترین مقصد های 

گردشگری برای خانم های تنها قرار داده است.

ویتنامایسلندمراکشهند
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پیشنهاد  سردبیر:
غوغایی تنها برای ده روز

 بیســتم ژانویــه بود کــه پرزیدنــت ترامپ 
در گردهمایی تحلیف ریاست جمهوری آمریکا 
قسم یاد کرد ) البته اگر بتوان لقب پرزیدنت را آن طور که خود 
آمریکایی ها خطابش می کنند، به این شخص داد. چرا که ظاهرا 
مردم آمریکا خیلی موافق این فرد نیســتند(. پس از گذشت ده 
روز ترامپ در حالــی که با غرور و افتخار امضای پررنگ خود را 
روی یک دســتور اجرایی به همگان در رســانه ها نشان می داد، 
هیچ کس از ابعاد کاری که در حال وقوع بود، خبر نداشــت. این 
دســتور برای منع ورود افراد مســلمان فعال برای هفت کشور 
ایران، عراق، ســوریه، سودان، سومالی، یمن و لیبی وضع شد و 
 طبق آن افراد این کشــورها حتی آن هایی که کارت سبز آمریکا 
) Green Card ( را دارنــد تــا90 روز اجازه ورود به خاک این 
کشور را ندارند. علت این ماجرا از طرف ترامپ این گونه توضیح 

داده شده که کشوری که مرز ندارد ) آمریکا (، یک ملت خطاب 
نمی شــود و خاک آمریکا بایــد از ورود افراد خطرناک برای این 
کشور محافظت شود. ترامپ پیش از ریاست جمهوری در بیزینس 
خود نزدیک به 21 برند مختلف را پرورش داده و متاسفانه ظاهرا 
به غیر از این برندهای مختلــف از هیچ جای دیگر آمریکا خبر 
ندارد.ترامــپ خبر ندارد که اســتیو جابز فقید ســال ها پیش 
یک مهاجر ســوریه ای بوده، خبر ندارد که پیر امیدیار موســس 
وب سایت e-Bay یک ایرانی - فرانسوی است، نمی داندکه امید 
کردستانی یکی از بنیان گذاران بیزنس گوگل بوده و اگر وی نبود 
اآلن باید در یاهو جســت وجو می کرد،احتماال در جریان نیست 
اگر مدیرعامل قبلی یوتیوب و فرد شــماره هفتم گوگل، ساالر 
کمان گر نبود، یوتیوب وجود نداشــت،  شایدکسی به او نگفته 
اگر آرش فردوســی موسس و بنیان گذار و رییس بخش فناوری 

Dropbox نبود، اآلن باید در هارددیســک شــخصی اش فایل 
 ذخیره می کرد، نمی داند اگر کردســتانی رییس هیئت اجرایی 
و علــی روغنی مدیر اجرایی توئیتر نبود، این وب ســایت وجود 
نداشــت، حتی نمــی داند اگر بــاب ماینر ) ایرانی آشــوری ( 
نبــود اآلن شــرکت پر ســود اوراکل را که وی پایه گذاشــته، 
وجود نداشــت، نمی دانــد اگر شــهرام دبیری نبــود آن گاه 
 بازی ســازان World of Warcraft هم مدیر تولید نداشتند... 
حاال اینکه ترامپ ما را برای کشورش خطرناک بداند یا نداند، مهم 
نیست. متاسف هستیم که این گونه به انسان هایی اهانت می کند 
که در خاک کشور دیگری پرورش پیدا کرده اند و برای آن کشور 
منشــا خدمات بی شــمار بوده اند، اینگونه مورد اهانت از سوی 
کســی قرار می گیرند که اگر مهاجران نبودند، حاال زن نداشت! 

)همسر ترامپ یک مهاجر آمریکایی است.(

چرا این افراد باید در خارج از خاک کشورشــان این گونه 
 افتخار بیافرینند و ارزش ایجاد کنند؟ متاســفانه بخشی 
 از ایــن دالیل مربوط به این می شــود که این کشــورها 
به اتفاق از طرف کشورهای دیگر مورد استعمار قرار گرفته 
و دائم برای کســب و کارشان محدودیت ایجاد می کنند. 
سیاست کشــورهای ابرقدرت در این است که کشورهای 
دیگر باید محدود باشــند تا نیروی کار ماهر آن ها با ترک 
دیارشان به آن ها پیوسته و آن ها در جهان ابرقدرت باقی 

بمانند. آن ها می خواهند این کشورها این گونه باشند. 
از طرف دیگر باز گذاشــتن اقتصاد برای همه، سیاســت 
حفظ آثــار و مالکیت های فکری و معنــوی آن ها، حفظ 
ارزش های ایجاد شده توسط افراد به نام خودشان و دالیل 
دیگری که افراد را مشــتاق به مهاجرت به این کشــورها 

می کنند، باعث شــده تا به طور دائــم نیروهای ماهر کار 
به این کشــورها بروند. کشــورهایی که به دستور ترامپ 
برای ورود به خاک آمریکا با محدودیت مواجه شــده اند، 
متاسفانه نتوانستند کاری کنند که جلوی مهاجرت افراد 
ماهر گرفته شــود و این مشکلی است که در این کشورها 
عموما داخلی است و باید خودشان اقدام به برطرف کردن 
آن کنند. بنابراین بخشــی از مشــکالت خارجی است و 
بخشی داخلی و بهتر است از این فرصت برای بازگرداندن 
ایرانیانی که بسیاری از آن ها نخبه هستند، استفاده کنیم. 
 همان هایی که حاال مردم آمریکا برای نگه داشــتن شــان 
 بــه مخالفت بــا دســتور اجرایــی ترامپ برخاســتند 
 و در شــهرهای مختلف آمریکا تظاهرات کردند. گوشه ای 

از این تظاهرات را می توانید در عکس های زیر ببینید.

غوغایی تنها برای ده روز
باب دومباب اول

پســر ایرانی االصل، در فرودگاه بین المللی لس آنجلس،  مادربزرگ 
75 ســاله اش را که برای دیدنش به آمریکا آمده بوده و دستگیرش 
 کرده بودنــد، در آغوش گرفته اســت؛ این مادربــزرگ مدتی پس 

از دستگیری آزاد شده بود.

یکی از زنان عضو شورای سیتل، شاما ســاوانت، روز شنبه در مقابل 
هــزاران تظاهرات کننده که در فرودگاه بین المللی ســیتل گردهم 
آمده اند با بلندگو در حالی که دســت چپش را باال آورده، سخنرانی 

می کند.

 تظاهرات کننــدگان در فــرودگاه بین المللــی سن فرانسیســکو 
به کسانی که به ســالن فرودگاه می رسند، خوش آمدگویی می کنند. 
تظاهرات کنندگان برای اعالم مخالفت خود با دستور اجرایی ترامپ 

در فرودگاه سن فرانسیسکو تجمع کرده اند.

عبیر عبدالرحمان در ســمت چپ خواهرش، اریج علی را در فرودگاه 
بین المللی تــام بردلی در آغــوش گرفته که در روز دوشــنبه همین 
 هفته اریج علی با اینکه کارت ســبز دارد، اما دستگیر شــده بود. وی 

با کمک وکیل توانسته بود پس از بازپرسی  آزاد شود.

افرادی که در فرودگاه برای تظاهرات و مخالفت با دســتور اجرایی 
ترامپ گردهم آمده بودند برای حمایت از نمازگزارانی که قصد اقامه 
نماز در سالن فرودگاه را داشتند، به دور آن ها دیوار انسانی تشکیل 

دادند و از آنان حمایت کردند.

 یک دختر ایرانی االصل در فــرودگاه منتظر پدربزرگش ایســتاده 
با پــالکاردی که روی آن به صورت دســت نویس نوشــته شــده: 
پدربزرگ من را آزاد کنید. پدربزرگ این دختر 18 ساله، کارت سبز 

داشته و بعدا آزاد شده است.

پلیس در فرودگاه بین المللی لس آنجلــس مراقب تظاهرات کنندگان 
 اســت. افراد بــا پالکاردها در بیــرون فــرودگاه  ایســتاده اند؛ یکی 
از تظاهرات کننــدگان در پالکاردی محور شــرارت را پوتین، ترامپ و 

استیو بنن -مدیر ارشد استراتژیست- ترامپ قلمداد کرده است.

طریق ســالم10 ســاله به همراه مادرش مانال حلیــم که اصالت 
ســودانی دارند، بــه تظاهرات کننــدگان در فــرودگاه بین المللی 
سن فرانسیســکو پیوســته اند تا مخالفت خود را با دستور اجرایی 

ترامپ اعالم کنند و از خانواده خود دفاع کنند.

نماد تظاهرات کنندگان به دســتور اجرایی ترامپ برای مانع شدن 
ورود افراد مسلمان هفت کشور ایران، سوریه، عراق، لیبی، سودان، 
ســومالی و یمن که در فرودگاه بین المللی جان.اف کندی در شهر 

نیویورک گردهم آمده اند.

میهمانــداران هواپیمایی خطوط ســعودی عربســتان در مقابل 
گیت های امنیتی منتظرنــد تا اجازه عبور به آن ها داده شــود. این 
میهمان داران روز شــنبه در فرودگاه بین المللی لس آنجلس به نام 

فرودگاه تام بردلی حضور داشتند.

 صفیه راشه خانمی که لباس سفید دارد به کمک همراهش و پلیس 
از معرکه دور می شود. به این فرد توسط پلیس دیگری که قصد داشت 
 جمعیت را متفرق کند، اسپری فلفل پاشیده شــده  است. این اتفاق 

در فرودگاه بین المللی سیتل رخ داده است.

زنی که از یک پرواز بین المللی به فرودگاه سن فرانسیسکو رسیده و 
در جمع تظاهرات کنندگانی که علیه دستور اجرایی ترامپ گردهم 
 آمده اند، به ســالن ترانزیت می رود. این زن بــه خاطر وضعیتی که 

در آن قرار گرفته، گریه می کند.

زاینده رود
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
پنج گام برای رسیدن به رویاها

 اکنــون زمان آن رســیده کــه خاطرات خــوش، نگاه 
خــوش بینانه و واقــع بینانــه را به همه ابعــاد زندگی 
بیندازید. یک فرد موفق و پولــدار مراحل زیادی را طی 

کرده است تا به ثروت و دارایی امروزش برسد...
 گاه ما با نگاه کــردن به یک فرد موفــق و ثروتمند آرزو 

می کنیم که جای او باشیم.
 مــا فقــط آرزو داریم بــه همان انــدازه پــول و ثروت 
داشته باشیم، اما به ندرت حاضر خواهیم شد مراحلی که 

او طی کرده را نیز بپذیریم. 
مثل این است که شــما آرزو دارید مانند فالن قهرمان 
قوی و سریع باشید، اما حاضر نیســتید ورزش کنید یا 
 مانند فالن دانشــمند و اســتاد، جایگاه بــاالی علمی 
 داشته باشــید، اما حاضر به از خود گذشتگی در مطالعه 

و تحقیق نباشید.
اگر انتظار دارید مانند یک فرد موفق و ثروتمند باشــید 
باید مراحل آن را طــی کنید، باید بی خوابی بکشــید. 
 باید سختی ها و فشــارهای مختلف را تحمل کنید. باید 
صبح ها زودتر بیدار شوید و شب ها دیرتر از بقیه بخوابید. 
باید یاد بگیرید به اندازه چند نفــر کار کنید وگرنه واقعا 

مسخره است که رویای ثروتمند شدن داشته باشید.

 - زندگی راجع به پیدا کردن خودت نیســت، زندگی راجع 
به ساختن خودت است. 

- باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید!
- جهان کهنه مرده اســت، جهان نو در پدیدار شدن تاخیر 

دارد و در این سایه روشن، هیوالها سر بلند می کنند. 
 - بدل شــدن به ثروتمندترین مرد جهان که در گوشه ای 
 از قبرســتان آرام گرفته است برایم ارزشــی ندارد، این که 
هر شــب موقع رفتــن به رختخــواب احســاس کنم کار 

ارزشمندی انجام داده ام چیزیست که برایم مهم است. 
- نیکی و بدی همچون نخ های ســفید و ســیاه یک رشته 
 اند، گاهی چنان تنگ به هم تنیده اند که نمی توان آن ها را 

از هم جدا کرد.
- مرد فاضل و کامل بهترین رفیق خویش است و از تنهایی 
لذت می برد؛ همچنان که شخص عاری از فضایل و کماالت، 

دشمن خویش است و از تنهایی در وحشت می ماند. 
- وقتی فکرش را بکنی ناامید کننده است که چطور آدم ها 

هم مثل خانه ها بین هم دیوار کشیده اند. 
- مانند دیگران نباش، حتی اگر تو تنها کســی هستی که 

مانند دیگران نیست. 
- حقیقت غالبا عکس شایعاتی است که رواج دارند. 

- شاید رتبه و جایگاه از آسمان ببارد، شاید دارایی، خودش 
به دنبال ما بیاید؛ ولی خرد را باید به دست آورد.

دلنوشته

دانستنی ها

- همه خطوط تلفن ایاالت متحده و کانادا در ســال 1922 در زمان 
خاکسپاری الکســاندرا گراهام بل به احترام او، به مدت یک دقیقه 

قطع شدند.
- باهوش ترین اســب جهان اسبی اســت که می تواند تا 19 عدد را 
تشخیص داده و مشــخص کند! این حیوان رکورد جهانی تشخیص 
بیشترین عدد در بین اســب ها را در کتاب گینس به نام خود ثبت 

کرده است. 
- در آمریکا شما می توانید بدون هیچ مجوزی از یک پلیس در حین 
انجام وظیفه فیلم بگیرید و این کار کامال قانونی است. این در حالی 
 اســت که پلیس ها اجازه ندارند بدون مجوز رسمی فیلم های شما 

از خودشان را ببینند. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

حکایت  های کوتاه

رویا پردازی 

لذت زندگی سود وکو

هایالیت

زندگی به وقت خوشبختی!
داشتن احســاس خوب در زندگی با وجود همه مشکالت، آنقدرها 
 هم سخت نیست. داشتن زندگی شــاد و لذت بردن از زندگی یکی 

از دیرینه ترین آرزوهای بشر بوده است.
بپذیرید دیگران در کنترل تان نیستند

موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است، باور به محدود بودن انسان 
برای کنترل رفتارهای دیگران اســت. ما توان کنترل احساســات، 
رفتار و افکار دیگران را نداریم. در نتیجه بســیاری از اتفاقات خارج 
 از حیطه کنترل ماســت. اگر واقعا باور کنیم کــه اختیار و کنترلی 
بر این موضوعات نداریم، توقع بیش از حد و غیر واقعی هم نخواهیم 
داشت. مهم ترین عامل احساس شکســت، ناکامی و غم همخوان 
نبودن شرایط با توقع و انتظار ماست. اگر ما باور کنیم تنها چیزی که 
تحت اختیار انسان قرار دارد، تنها و تنها رفتار خود اوست، دیگر انتظار 
بی مورد ایجاد نمی شود که سپس با ارضا نشدن آن، دچار احساس 
ناکامی و غم شویم. برای مثال من انتظار دارم چون به دیگری محبت 
می کنم، او نیز باید به من محبت کند و اگر این گونه نباشد، احساس 
 غم خواهم کرد. در حالی که رفتار فرد ثالث خارج از کنترل من است 
و محبت کردن من به او الزامی برای پاســخ مشــابه دادن برای فرد 

مقابل ایجاد نخواهد کرد زیرا او یک انسان مستقل است.
برای سوال های بنیادی تان پاسخی بیابید

موضوع بعدی پاسخ دادن به ســواالت وجودی است. مانند: دلیل 
زندگی چیســت؟ چرا به دنیا آمده ام؟ پس از مرگ چه خواهد شد؟ 
زندگی من چه چیزی به این دنیا اضافه خواهد کرد؟ و ... . این گونه 
سواالت بنیادی، مهم ترین منبع ایجاد معنا در زندگی است. زندگی 
بدون معنا و هدف، زندگی خمود و بدون لذتی است، اما اگر بتوانیم 
به این سواالت پاسخی شخصی و منحصر به فرد برای خود بدهیم، 
می توانیم در لحظات ســختی با یادآوری اهــداف و معنای زندگی 
خود انگیزه ادامه دادن را در خود ایجاد کنیم. در همین راســتا، باور 
عمیق و واقعی به اینکه مرگ در هر لحظه در کمین است، می تواند 
باعث ترسیم یک افق هدفمند در زندگی شود. ما می دانیم که روزی 
خواهیم مرد، اما باور واقعی به آن نداریم و ســعی می کنیم به مرگ 
فکر نکنیم. تفکر در مورد مرگ می تواند غم افزا باشد، اما باور به مرگ، 
شــادی آور اســت. باور به اینکه هر لحظه امکان دارد بمیرم، نگاه و 
 معنی آینده را تغییر خواهد داد. این تغییر می تواند باعث لذت بیشتر 

از نعمت های زندگی شود.

یکی از بزرگان به غالمش گفت: از مال خود گوشتی 
بستان و از آن طعامی ســاز تا بخورم و تو را آزاد کنم. 
غالم شاد شد. گوشتی خرید و بریانی ساخت و پیش 

او آورد. خواجه خورد و گوشت را به غالم سپرد.
دیگر روز گفت: بدان گوشــت، آبگوشــتی زعفرانی 
تهیه کن تا بخورم و تــو را آزاد کنم. غالم فرمان برد. 
دوباره تکه گوشت را به غالم ســپرد که کمی روغن 
بستان و با آن گوشت، طعامی برای دیگر روز فراهم 

کن تا بخورم و تو را آزاد سازم.
 غالم گفــت: ای خواجــه تــو را به خدا بگــذار من 

همچنان غالم تو باشم و این تکه گوشت را آزاد کن!

 دوره گــرد بســاط عینــک را کنــار 
پیاده رو پهن کرده بود، نخ و سوزنی در 

دست داشت و جار می زد:
 ایها الخالیــق، احتیاجی نیســت پول 
خــودت را دور بریــزی و بدهــی نمره 
عینک برای تــو تعیین کننــد، یکی از 
این عینک ها را بردار روی چشم بگذار، 
اگر توانستی این نخ را در سوراخ سوزن 
کنی، عینک مناســب چشــمت است. 

بردار و حالش را ببر!
  پیرمــردی عصــا بــه دســت کــه از 

پیــاده رو عبور مــی کرد مکــث کرد. 
دوره گرد عینک را بر چشــم او گذاشت 
و نخ و ســوزن را بــه دســت او داد، اما 
پیرمــرد که بــا عینک، نخ و ســوزن را 
تشــخیص مــی داد هر قدر خواســت 
 نــخ را در ســوزن کنــد نتوانســت و 
عینک فروش هم نمی دانست که دست 
های لرزان پیرمرد قــادر نخواهد بود نخ 
را در ســوزن کند. عینک را از چشم او 

برگرفت و در بساط خود گذاشت.
پیرمرد ناامیدانه به راه خود ادامه داد.

بخیلی حکیمــی را دید که به محنت بســیار 
ســنگ از معدن نقره می کند، ریزه می ساخت 
 بعــد از آن می گداخــت و قراضــه ای حاصل 
می کرد و با آن معاش می گذراند.بخیل گفت: 
ای حکیم، معیشت از این آسان تر میسر است، 

این همه محنت چرا می کشی؟
گفت: به این محنت و مشــقت زر حاصل کردن 
 بر من هزار بار آســان تر اســت که از مشت تو 

یک فلس بیرون آوردن.

دو رفیــق بــا یکدیگر مشــغول 
صحبت بودند.

رفیق اول گفت: گمان می کنم تو 
به هیچ چیز اعتقاد نداشته باشی!

رفیق دوم پرســید: چطــور؟ من 
فقط به آن چه مــی فهمم معتقد 

هستم!
رفیــق اول گفت: من هــم برای 

همین می گویم.

برای هر انســانی در جهان، رســیدن به رویاها و آرزوهایش، 
توام بــا شــیرین ترین احســاس موفقیــت اســت. بزرگی 
می گوید: » رویاهایت را در چشــمانت نگه نــدار؛ زیرا همچون 
 اشــک جاری مــی شــوند و فرومــی ریزنــد؛ پــس آن ها را 
در قلبت حفظ کن تا با هرتپش به یاد بیــاوری که باید آن ها را 
به حقیقت تبدیل کنی. با بانویی قدرتمند آشــنا می شوید که 
 دل به رویاهایش ســپرده و باتمام وجود اندیشه دوران کودکی 

و نوجوانی اش را به واقعیت تبدیل کرده است.
پنج گام مهم برای رسیدن به رویاهای تان

گام اول

 فهرستی از تمام خواسته های تان تهیه کنید.
گام دوم

 شــور و اشــتیاق رویاهــای تــان را بــاال ببریــد. توجــه 
 داشــته باشــید اگــر آرمانــی موجــب تغییــری در تپش 

قلب تان نشود، قطعا خواسته مناسبی نیست.
گام سوم

را می نویســید،  ایــن خواســته  اســت  اولین بــار  اگــر   
 مانعــی وجــود نــدارد، امــا اگــر قبــال هم ایــن رویــا را 
در سر داشته اید و هنوز به آن نرســیده اید، از خود بپرسید که 

علت این ناکامی چه بوده است؟ 
 پــس یــا در دوره هــای مهارت آمــوزی بــرای رســیدن 
به هدف تان شرکت کنید یا از کســانی کمک بگیرید که امروز 

به خواسته مشابه شما رسیده اند.
گام چهارم

 ســعی کنید همیشــه به بهترین روش ها فکر کنیــد و برای 
رسیدن به آرزوهای تان همین امروز قدمی بردارید.

گام پنجم
شــهامت و جرات خود را با هر شکستی از دست ندهید. یادتان 
باشد در دل هر حادثه ای که در مسیر رویاهای تان رخ می دهد، 

درسی نهفته است که الزم است آن را خوب بیاموزید.
از پــروردگار مهربــان می خواهــم ســال دیگــر در همین 
 روز تک تک شــما عزیــزان به آرزوهای تان رســیده باشــید 
 و رویاهای تــان به خاطره ای شــیرین تبدیل شــده باشــد 

و ایمان دارم که این امر محقق خواهد شد.
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بخیل و حکیمنخ و سوزنشرط آزادی اثبات نادانی

پنج گام برای رسیدن به رویاها

محدودیت های اصلی خود را مشخص کنید 
قانون80/20 در مورد محدودیت های شما در زندگی و کار نیز صادق 
 اســت. به این معنا که80 درصد از محدویت ها یا عواملی که شــما را 
از رســیدن به هدف های تان باز می دارد عوامل درونی هســتند. این 
عوامل بازدارنده در درون شما هســتند. در ویژگی های شخصیتی، 

توانایی، عادت ها، انضباط فردی و توانایی های بالقوه شما. 
تنها20 درصد از عوامل محدود کننده خارجی هستند و به سازمانی 

که در آن کار می کنید، مربوط می شوند. 
عامل تعیین کننده و محدود کننده شما ممکن است عاملی کوچک 
باشد و همیشه هم واضح و روشن نیست. گاهی برای مشخص کردن 
آن الزم است تمام مراحل انجام را لیست کنید و هر مرحله را به دقت 
بررســی کرده و آنگاه دقیقا عامل بازدارنده پیشرفت خود را مشخص 
کنید. به عنوان مثال برخی اوقات این عامل فقط یک برداشت منفی 
یا مخالفت از سوی مشتریان تان است که باعث می شود تمام مراحل 

فروش به کندی صورت گیرد و نتیجه کار موفقیت آمیز نباشد. 
گاهی فقط عدم وجود یکی از شــرایط ضروری مانــع افزایش فروش 

محصول یا حضور موفق در ارایه خدمات می شود. 
صادقانه به ســازمان خود نگاه کنید. به رییس، همکاران و پرســنل 
سازمان تان دقت کنید تا ببینید آیا نقطه ضعفی در آنها وجود دارد که 

سازمان را از پیشرفت و دست یابی به اهداف اصلی باز دارد. 
در زندگی فردی نیز بایــد صادقانه به خودتان نــگاه کنید تا بتوانید 
 آن عامل محدود کننده یا بازدارنده را که تعیین کننده ســرعت شما 

در رسیدن به هدف های فردی تان است، دقیقا مشخص کنید. 
انسان های موفق همیشه برای تجزیه و تحلیل عوامل محدود کننده 
از این پرســش آغاز می کنند: چه ویژگی در من وجــود دارد که مرا 
 از پیشــرفت باز می دارد؟ این افراد مســئولیت کامل اعمال شــان را 
 می پذیرند و برای پیدا کردن علت و نیز راه حل، مشــکالت شــان را 

در خودشان می جویند. 
مدام از خودتان بپرسید: چه عاملی اســت که مــی تواند سرعت 
 پیشــرفت را طوری تنظیم کنــد که مــن بتوانم به نتیجــه ای که 
می خواهم برسم؟ تعیین عامل محدود کننده روشن می کند که برای 

از بین بردن آن باید از چه روشی استفاده کنید. 
شکســت در تعیین عامل بازدارنــده واقعی یا تعییــن عامل محدود 
 کننده نادرست شما را گمراه می کند. در این صورت وقت شما صرف 

حل کردن مشکل اصلی نشده است.

رفعت که مي دانســت با کمــي گذشــت مي تواند صاحب 
ثروت پدرشوهر شــود، ناگهان از در محبت وارد شد و شوهر 
را برانگیخت تا براي آســایش پدرش به خانــه او نقل مکان 
کند. فرحزادي که خیال مي کرد همسرش دلواپس پدر پیر 
 اوســت با او همراه شــد... و بعد از آن که پیرمرد سکته کرد 
و حالش رو به وخامت گذاشت و قطعه زمین شهریار را به نام 
پســرش کرد... کم کم با اطمینان این که بقیه اموال او را هم 
صاحب خواهد شد مدتي از او پرستاري کردند... اما آقابزرگ 
روز به روز زمین گیرتر شد و سکته دوم حال و روزش را بدتر 
از قبل کــرد... آن قدر که نه قادر به راه رفتــن بود و نه انجام 
کارهاي شخصیش. رفعت که دیگر با وجود سه فرزند تحمل 
این وضعیت را نداشت... کم کم صدایش درآمد... اما چاره اي 
نبود... رفعت نمي دانست آقاجون چه طور دستش را خوانده 

و قبل از فوت چه آشي براي پسر و همسرش پخته است.
وقتي آقاجون هم فوت کرد و وصیت نامــه قانونیش که نزد 
وکیلش بود قرائت شد تنها کسي که پریشان شده بود، رفعت 
بود. چون آقا جون به جــز برخي اموال مثــل زمین کرج و 
شمال که وقف کرده بود و سهم دخترانش که از خانه قدیمي 
 عین الدوله پرداخت مي شــد، ســند مغازه و خانه خودش را 
 به نام ) میــالد ( زده بود. ) فرحــزادي ( با آن کــه غافلگیر 
 شــده بود ته دلش راضي و خشــنود بود چون مي دانســت 
با وجود رفعت هرگز نمي توانست تا این اندازه نسبت به آینده 
 میالد زمینه اطمینان بخشي فراهم کند. میالد20 ساله بود 
و کم کم باید براي آینــده اش فکر مي کرد. بعد از ســربازي 
میالد کرکره مغازه آقابزرگ را باال کشید و پدرش هم طبقه 
باالي خانــه را برخالف میل رفعت براي او به طور مســتقل 
آماده کرد. حاال صاحبخانــه میالد بود. میــالد، راحله را از 
 همان سال هاي دور نوجواني مي شناخت. مادر راحله دوست 
و همســایه صمیمــي مادربزرگش بود. میالد مي دانســت 
برادران راحله هم هرگز نســبت به پدر و مادرشــان متعهد 
نبودنــد و راحلــه از همــان نوجوانــي درســت زماني که 
دانش آموز مدرسه بود تا امروز که 22 ساله است و دانشجوي 

حسابداري، به پدر و مادر پیر و بیمارش رسیدگي مي کند.

پدر راحله بازنشسته راه آهن اســت، اما حقوق بازنشستگي 
 او کفــاف دارو و درمــان او و همســرش را بــه زور مي دهد 
و از آن جا که خانه دو طبقه قدیمي آنهــا در اصل یک خانه 
محســوب مي شــود، امکان اجاره دادن یکي از طبقات هم 
وجود نداشته و راحله ناچار است به خاطر آن که، هم از پدر 
و مادرش نگهداري کند و هــم مخارج زندگي و تحصیلش را 

تامین کند، در خانه کار کند.

راحله به جز دو روز در هفته که دانشــگاه مي رفت و آن روز 
معصومه خانم همســایه قدیمي دیوار به دیوار خانه شــان 
حواسش به پدر و مادر تنهاي اوســت، بقیه مواقع حساب و 
کتاب دو شــرکت را به خانه مي آورد، این کارها را هم از یکي 
از اساتیدش براي او دســت و پا کرد که او را به شرکت هایي 
 که مي شــناخت معرفي کــرد تا راحلــه راحت تــر بتواند 
 به خانواده اش برســد. براي راحله پدر و مــادر پیرش بیش 
از هر چیز اهمیت داشــت، او تا امروز، خواستگاران مناسبي 
 را به خاطر آنها از دســت داد، اما هرگز خم بــه ابرو نیاورد. 
) فرحــزادي ( ته دلــش از راحله خوشــش مي آمد و خوب 
 مي فهمیــد کــه راحلــه همســر ایده آلي براي پســرش 
خواهــد بود. بــه نظر او دختــري که تــا این انــدازه براي 
خانواده اش از خودگذشــتگي دارد، براي شوهرش، همسر 
باگذشــتي اســت، اما رفعت خوش نداشــت ایــن وصلت 
 ســر بگیرد. براي همین قضیــه بیماري پدر و مــادر راحله 
و نگهداري از آنها را پیش کشید، راحله در همان برخورد اول 
 به خاطر حساسیت نســبت به خانواده اش نقطه ضعفش را 
به رفعت نشان داده بود... و او مي دانست اگر کمي بیشتر او را 

بیازارد به نتیجه مي رسد. بنابراین گفت:
- خب... با این حساب خانوم... اگر شــوهر کنین... اون وقت 
قراره پدر و مادرتون هم ســر جهیزیه تون باشــن، یا این که 

براشون تصمیم دیگه اي گرفتین؟
- منظورتون چیه؟ چه تصمیمي باید بگیرم؟!

- ببخشین ها... آسایشــگاه ســالمندان رو براي همچنین 
مواقعي گذاشتن...

راحله احســاس کرد دیگر قادر به تحمل نیســت. از جایش 
برخاســت. پدر راحله چنــدان متوجه حرف ها نشــده بود، 
 اما مادر راحله که آرام صحبت مي کرد، در حالي که اشــک 

در چشمانش حلقه زده بود تالش کرد، راحله را آرام کند...
- نه خانوم ما مزاحم خوشبختي بچه مون نمي شیم. خونه رو 
مي فروشیم یه جاي کوچک تر مي گیریم بعدشم یه پرستار... 
این دختر تــا همین حاال هــم وظیفه اي نداشــته من دلم 

نمي خواد عمرش رو روي ما بذاره...

عشق هاي ماندگار
) قسمت دوم (

آخرین بار کی خندیدی؟
خندیدن برحســب تحقیق های علمی مثل بمب خوشبختی عمل 
می کند، معموال ما خنده های مــان را از یاد نمی بریم. یادمان نمی رود 
آخرین مرتبه که از ته دل خندیدیم چه زمانی بود. شــاید هم یادمان 
برود، مخصوصا اگر از آن آدم های عیب جو و کینه ای باشــیم که نبض 
زندگی مان را به دســت تلخی ها داده ایم. با این حــال، اگر اهل خنده 
باشــیم، کم پیش می آید که خنده های از تــه دل را فراموش کنیم؟ 

آخرین مرتبه که از شدت خنده دل درد گرفتید کی بود؟
 » هیچ چیز به اندازه خنده آدم را شــاد نمی کند. « چه بســا به تعداد 
موهای سر یک انسان پرمو این جمله را شنیده باشیم. این جمله آن قدر 
پرتعداد شده که باورش سخت به نظر می رسد. مثل ضرب المثل ها که 

گاهی آن قدر می شنویم شان که معنای شان را از یاد می بریم. 
یادمان می رود که تجربه شده اند و حاال به کمک ما می آیند. این جمله 
 نیز از فرط تکراری بودن، از معنای خود خارج شــده است. جای علت 
و معلول در آن تغییر کرده و به نظر می رسد امیدی به تحقق آن نیست. 

خنده در اولویت
درباره خندیدن یک واقعیت وجود دارد، واقعیتی که سال های طوالنی 
است در ذهن ما خانه کرده و دست از ســرمان برنمی دارد. می گوییم 
مردمان شادمانی نیستیم و به نشانه افسوس سر تکان می دهیم و گاهی 
یادمان می رود که خودمان در این تعریف نقش بازی می کنیم. به هر 
حال ما هم مردمانی هستیم، مردمانی که به دیگرانی که خنده از روی 
لبان شان پاک نمی شود القاب منفی می دهیم. » فالنی که سرخوش 
 اســت «، » بهمانی که دیوانه شــده «. اگر بخواهیم مثبت تر بگوییم، 
به طرف مقابل می گوییم » دلشــاد « یا » خجســته «. امــا از این دو 
صفت به عنوان لقبی منفی اســتفاده می کنیم. منظور واضح مان این 
است که یک تخته اش را کم آورده و دست از ســر خنده برنمی دارد. 
باورتان نمی شــود؟ خودتان را چنین آدمی نمی بینید؟ به دوروبرتان 
نگاه کنید. به همکارتان، به دوســت، آشــنا، خانواده، به آن کســانی 
 که صدای خنده شــان هیچ وقت پایین نمی آیــد. آن هایی که اصوال 
هر ســوژه ای را که برای خندیدن پیدا می کنند، تا مدت ها لبخند از 
 روی لب های شان پاک نمی شود. آن ها که بعد از حقوق دیرشده یا بچه 
در بیمارستان مانده، می توانند به خنده خاطره ای بگویند. آن همکارانی 
که با بی خیالی ظاهری و با شانه ای که باال می اندازند، می توانند بگویند 
 امروز از جلوی سوپرمارکت راهش را کج کرده تا مبادا بقال او را ببیند 

و به خاطر حساب وکتاب عقب افتاده، بی آبرویش کند.

کاریکاتورخنده درمانی
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پیشنهاد سردبیر: 
سبقت فوتبال ایران از فیفا!

مستطیل سبز

بازی عجیب فوالد- ســیاه جامگان جزئیــات پنهان 
زیادی دارد که یکی یکی مشــخص می شــود. بعد از 
بازی گفته شد که نعیم ســعداوی به  داور بازی گفته 
که از پنالتی صرف نظر کند. رییــس دپارتمان داوری 
بالفاصله این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد حیدری 
در مشــورت با داور چهارم تصمیمش را تغییر داده؛ اما 
در برنامه نود مشخص شد که بازبینی ویدئویی صحنه 
پنالتی به کمک داور آمــده و او تصمیم گرفته به جای 
پنالتی از دراپ بال استفاده کند. بازبینی ویدئویی یکی 
از بحث های جنجالی دنیای فوتبال اســت و فیفا هنوز 
در این مورد به جمع بندی نرســیده است. حاال به نظر 
می رسد که فوتبال ایران در این مورد از فیفا جلو زده و در 
یک بازی لیگ برتر برای تشخیص یک صحنه حساس 

از بازبینی ویدئویی استفاده کرده است. 

اشکان دژاگه با امضای قراردادی 6 ماهه به ولفسبورگ 
تیم ســابق خود بازگشــت. این بازیکن 30 ســاله که 
پیش تر در العربی قطر بازی می کرد، درباره حضورش در 
ولفسبورگ، گفت : از بازگشت به ولفسبورگ هیجان زده 
و خوشحال هستم. دلم برای بوندسلیگا تنگ شده بود. 
خیلی خوشحالم که بار دیگر به اینجا آمدم و امیدوارم که 
با عملکردم در زمین مســابقه بتوانم پاسخ اعتماد سران 

ولفسبورگ را بدهم.
دژاگه ادامــه  داد: به خوبی می دانم کــه در حال  حاضر 
ولفسبورگ در شرایط سختی قرار گرفته و می خواهم به 
تیم کمک کنم تا هر چه  سریع تر از این بحران خارج شود 

و به رتبه بهتری در جدول رده بندی دست پیدا کند.

سبقت فوتبال ایران از فیفا!

می خواهم به ولفسبورگ 
کمک کنم

فضای مجازیک

جاری شــدن دوباره آب بر بســتر زاینده رود باعث خوشحالی مردم 
اصفهان شده و خیلی از آنها را طی روزها و شب های اخیر به پارک ها 
و پل های مجاور این رودخانه سابقا بی آب کشانده است. ورزشکاران 
و فوتبالیست های ساکن اصفهان هم طبیعتا از این قاعده مستثنی 

نبوده اند.
 مرتضی تبریزی، سیدمحمدرضا حســینی و مهدی مهدی پور سه 
بازیکن ذوب آهن هســتند که پس از بازگشــت از تبریز و در فاصله 
هفته های نوزدهم و بیستم لیگ برتر در معیت یکدیگر به پل خواجو 

رفتند و عکسی را به یادگار در کنار زاینده رود پرآب ثبت کردند.

 بازیکنان ذوب آهن 
در جوار زاینده رود 

اتفاق روز

جام جهانی کشــتی آزاد روزهــای 16 و 17 فوریه )28 و 
29 بهمن( در کرمانشاه برگزار می شود. جام جهانی کشتی 
آزاد که هر ســاله برگزار می شــود یکی از تورنمنت های 
بین المللی مهم کشــتی اســت.  پیش از این نمایندگان 
کشتی ایران و آمریکا در مســابقات خیابانی نیویورک در 

سال 2013 با هم دیدار داشتند.
ریچ بندر مدیر اجرایی فدراســیون کشــتی آمریکا درباره 
حضور تیم کشتی آمریکا در مســابقات ایران گفت :» این 
مسابقات مسیر همکاری و حســن نیت بین کشتی ایران 
و آمریــکا را ادامه می دهــد و نمونه ای از سیاســت های 
تاثیرگذاری است که از طریق ورزش، ملت ایران و آمریکا 
را نزدیــک می کند. این مســابقات در ســطح بین المللی 
بسیار اهمیت دارند و ما منتظر هستیم تا بتوانیم در مقابل 

بهترین تیم های کشتی جهان مسابقه دهیم.«

ریچ بنــدر افزود:»آمریکایی هــا قصد دارند کــه در این 
مسابقات شرکت کنند. به فدراسیون آمریکا این اطمینان 
از ســوی ایرانی ها داده شده که به درخواســت آنها توجه 
ویژه ای خواهد شد. ما قوانین و دستورات دولتی را رعایت 
کرده و سعی می کنیم با توجه به قوانین به صورت درستی 
مدارک ورزشــکاران را ارائه دهیم تا همه آنهــا بتوانند به 

آمریکا بیایند و هم ما بتوانیم به ایران برویم.«
جردن بــاروز ، قهرمان کشــتی آمریکا نیز پیــش از این 
نیز اعالم کرده بود که در ســفرش به ایــران هواداران در 
فرودگاه تهران دور او جمع شــدند و با او سلفی گرفتند و 
در ماه ژوئن فدراســیون ایران به مناسبت تولد دختر باروز 

هدیه ای برای او فرستاده است.
بندر در ادامــه صحبت هایــش اظهار کرد: »کشــتی در 
تاریخ نشان داده است که از سیاســت فراتر بوده و با وجود 

اختالفات سیاســی و دولتــی همچنان انجام می شــود. 
این زیبایی ورزش و جنبش  المپیک اســت. االن مسئله، 
مسابقه اســت نه سیاست. ممکن اســت به ما بگویند چرا 
خطر می کنید و ریسک این که شاید نتوانید به آنجا بروید 
را مــی پذیرید؟ خب  بایــد بگویم که جایزه این ریســک 
شرکت در مسابقات است و این برای ورزشکاران ما بسیار 
مهم اســت.«آمریکا از ســال 1998 بعد از یک غیبت 20 
ساله، تیم کشتی خود را برای مســابقات به ایران فرستاد. 
از سال 1998 تاکنون تیم کشتی آمریکا 9 بار در شهرهای 

مختلف ایران مسابقه داده است.
آمریکا در ســال 1998 در مســابقات قهرمانی جهان در 
ایران شرکت کرد. در سال 2010 فدراسیون کشتی آمریکا 
تیمی را برای مسابقات جام امامعلی حبیبی و عبدا... موحد 
به قائمشهر ایران فرستاد. در ســال 2013 تیم آمریکا در 
مسابقات جام جهانی آزاد در تهران شرکت کرد و در سال 
2014 نیز تیم آمریکا در مســابقات جام جهانی کشــتی 

فرنگی در تهران حضور یافت.
عالوه بر  این، تیم باشــگاهی Titau mercury آمریکا 
نیز در سال 2014 در مســابقات باشــگاه های جهان در 
جویبار حضور داشــت. این تیم در ســال 2015 نیز برای 
شرکت در همین مسابقات به مازندران سفر کرد؛ بنابراین 
بعد از انقالب اســالمی تیم های ملی و باشــگاهی آمریکا 

تاکنون 15 بار به ایران آمده اند.
تیم ایران نیز بارها برای شــرکت در مســابقات کشــتی 
به آمریکا ســفر کرده است. در ســال 1995 تیم کشتی 
ایران در مســابقات قهرمانی جهان آتالنتا شرکت کرد. در 
ســال 1996 بازی های  المپیک در آتالنتا برگزار شد، که  
تیم کشــتی ایران در آنجا حضور داشــت. در سال 1998 
مســابقات قهرمانی جهان در پریم  و مسابقات جام حسن 
نیت در نیویورک برگزار شد که تیم کشــتی ایران در آن 
تورنمنت ها مسابقه داد. در سال 2003 مسابقات قهرمانی 
جهان در نیویورک و در ســال 2015 این مســابقات در 
الس وگاس برگزار شدند که ایران در هر دوی این دوره ها 
حضور داشــت. به عالوه تیم ایران در سال 2013 در یک 
مرکز تمرینی در آمریکا تمرین داشــت. تیم ایران در سال 
2013 در مسابقات خیابانی در شهر نیویورک نیز شرکت 
کرد؛بنابرایــن تیم ایران از ســال 1990 تاکنون 16 بار به 
آمریکا سفر کرده است. تیم کشــتی آمریکا که قصد دارد 
برای مســابقات جام جهانــی آزاد در ماه فوریــه به ایران 
سفر کند 13 ورزشــکار، دو مربی ، یک داور، یک پزشک، 
یک تصویربردار و چند مســئول دارد. تیم کشتی آمریکا 
در مســابقه دادن با تیم های کشورهایی که رابطه سیاسی 
خوبی با دولت آمریکا ندارند، سابقه طوالنی دارد. در زمان 
جنگ ســرد ، تیم آمریکا مرتبا با تیم شوروی و چند کشور 
دیگر در آسیای شرقی مســابقه داده است و این تیم ها نیز 
به آمریکا رفته اند. از زمان انقالب کوبا، تیم کشتی آمریکا 
چندین بار با تیم کوبا مســابقه داده که هر دو این تیم ها به 

کشورهای هم سفر کرده اند.

می خواهیم به ایران برویم؛

 ورزش فراتر از سیاست است

تیم کشــتی آمریکا قصد دارد  نفراتی را به مسابقات جام جهانی کشــتی آزاد در کرمانشاه بفرستد که مدیر 
اجرایی این فدراسیون نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد.

فدراسیون جهانی بسکتبال در نخستین جلسه 2017 با تغییر قوانین 
مربوط به منع حجاب بازیکنان موافقت کرد. بعد از اتمام دوره آزمایشی 
دو ساله برای تغییر قانون مربوط به پوشــش سر )بند4،4.2 ( بازیکنان 
بسکتبال که در ســپتامبر 2014 آغاز شــده بود، فدراسیون جهانی 
بسکتبال گزارشی درباره تاثیرات مربوط به استفاده از پوشش متفاوت در 
این دوره دریافت کرد. در نهایت هیئت رییسه فیبا با اصالح قانون مربوط 
به پوشش سر موافقت کرد و به کمیسیون فنی دستور داد که پیشنهادی 
برای چگونگی استفاده از این پوشش ارائه کنند تا امنیت بازیکنان نیز 
حفظ شود. این پیشــنهاد باید در کنگره اواسط ماه می میالدی به فیبا 
ارائه شــود. قوانین بازدارنده مربوط به پوشش ســر، شامل حجاب در 
میان بانوان بسکتبالیست مسلمان و همچنین پوشش بازیکنان هندی 
می شد که در سال های گذشته اعتراضات زیادی به آن شده بود. گزارش 
فیبا جزئیات دیگری در این باره منتشر نکرده و مشخص نیست که آیا 
پوشش پیشنهادی بانوان بسکتبالیست ایرانی به طور کامل با موافقت 
فیبا روبه رو می شــود یا نه، با این وجود با توجه بــه اینکه طرح جدید 
پیشنهادی ایران، شباهت زیادی به لباس های رسمی بسکتبال دارد، 

به نظر می رسد این طرح شانس زیادی برای تایید نهایی داشته باشد.

رییس سازمان بسیج ورزشــکاران اســتان اصفهان در مورد برنامه های سازمان 
بسیج ورزشــکاران ویژه گرامیداشــت دهه فجر، اظهار داشت: ســازمان بسیج 
ورزشکاران به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر برنامه های زیادی در حوزه های 

مختلف با حضور پرشور ورزشکاران برگزار می کند.
 وحیــد رجبــی گفــت: بــه مناســبت ورود امــام خمینــی )ره( بــه میهن 
همایش دوچرخه ســواری با همــکاری ســازمان ورزش شــهرداری و هیئت 
 دوچرخه ســواری اســتان اصفهان از چندین نقطه از شــهر اصفهان به ســمت 
 گلســتان شــهدا برگزار شــد؛ همچنین همایش پیــاده روی ویژه ســربازان

 نیروهای مســلح دیروز ســاعت 7 و 30 دقیقه صبح از ورزشــگاه 22 بهمن تا 
گلستان شهدا برگزار شد.

رجبی ادامه داد: تکریم خانواده های شــهدا، فضاســازی فرهنگی در محل های 
برگزاری مســابقات مختلف ورزشــی، برگزاری جلســات حلقه های صالحین و 
مسابقات مختلف ورزشی به خصوص مســابقات تیراندازی ویژه نیروهای مسلح 

از برنامه هایی است که در ایام دهه فجر انجام می شود.
رییس سازمان بسیج ورزشــکاران اســتان اصفهان تصریح کرد: ساعت 7 صبح 
روز پنجشــنبه 21 بهمن ماه همایش کوهپیمایی در کوه صفه برگزار می شــود. 
همچنیــن مراســم عطرافشــانی و غبارروبی گلزار شــهدای شــهر اصفهان و 

شهرستان ها با حضور پررنگ ورزشکاران انجام می شود.
وی بیان کرد: در تمام برنامه هایی که توسط ســازمان ورزش شهرداری اصفهان 
به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر برگزار می شود سازمان بسیج ورزشکاران نیز 

همکاری می کند و ورزشکاران ما در این برنامه ها حضور فعالی دارند.
رجبی عنوان کرد: مســابقات والیبال مردان ویژه کارکنــان اداره های دولتی در 

ســالن 17 شــهریور ورزشــگاه تختی از 16 بهمن ماه به مدت یک هفته برگزار 
می شــود.رییس ســازمان بســیج ورزشــکاران اظهار کرد: همایش ویلچررانی 
ویژه جانبازان و معلوالن روز پنجشــنبه 14 بهمن ماه توســط ســازمان ورزش 
شهرداری اصفهان و با همکاری سازمان بســیج ورزشکاران از ساعت 14 از محل 
آسایشگاه جانبازان به سمت گلستان شــهدا برگزار می شود؛ همچنین همایش 
 پیاده روی خانوادگی ســاعت 7 صبــح روز جمعه 15 بهمن ماه در ملک شــهر 

برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: ســاعت 9 صبح روز 22 بهمن ماه تمامی ورزشکاران جهت 
شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه در ورزشــگاه تختی تجمع کرده و به صورت 

منسجم به سمت میدان امام )ره( حرکت می کنند.

خبر خوب برای دختران بسکتبال؛ 

حجاب آزاد شد

رییس سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان :

سازمان بسیج ورزشکاران، به استقبال دهه فجر می رود

آگهی تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آب 
زیرزمینی محدوده مطالعاتی کاشان در استان اصفهان

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان
م الف: 19410 

پیرو آگهی ممنوعیت شــماره 90/40055/700 مورخ 90/11/17 بر اساس نتایج مطالعات 
و بررســی های به عمل آمده، افت سطح آب زیرزمینی و کســری حجم مخزن در محدوده 
مطالعاتی کاشــان همچنان ادامه دارد. لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت ســطح آب 
زیرزمینی در محدوده یاد شــده، به موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، ممنوعیت حفر 
چاه عمیق، نیمه عمیق  و احــداث قنات و یا هر گونه افزایش بهره بــرداری از منابع آب ) به 
اســتثنای موارد مندرج در آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوب سال 84 و در حد سقف تخصیص آب ابالغ شده( در محدوده مطالعاتی مذکور 
طبق نقشــه های موجود در دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت 
مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان از تاریخ اتمام 
آگهی فوق الذکر ) 1395/10/13( به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 1400/10/13 با حدود اربعه 

به شرح ذیل تمدید می گردد.
شــمال: از نقطه ارتفاعی 922 در امتداد مرز محدوده مطالعاتی) بخشی از حاشیه دریاچه 
نمک( به محل تالقی مرز محدوده های مطالعاتی کاشــان، قم- کهک و دریاچه نمک و در 

ادامه در امتداد مرز مذکور تا نقطه ارتفاعی 2237 کوه اناربنه
غرب: از نقطه ارتفاعــی 2237 کوه اناربنه  در امتداد مرز محــدوده مطالعاتی به کوه های 
الرها) نقطه ارتفاعی 3109(، گرک، ولیجــا )نقطه ارتفاعی 3330(، زردبلند )نقطه ارتفاعی 

2864(، اردهال) نقطه ارتفاعی 3463( و قده و از آنجا تا خط الراس کوه کمردوالآب
جنوب: از خط الراس کوه کمردوالآب در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به کوه های گهروز، 
چال )نقطه ارتفاعی 3508(، کرگــز )نقطه ارتفاعــی 3588(، کاله برفی ) نقطه ارتفاعی 
3155( پنجه علی و هیمند و در ادامه در امتداد مرز مذکور تــا محل تالقی مرز محدوده با 

ایستگاه راه آهن ده آباد
شرق: از محل تالقی فوق الذکر در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقاط ارتفاعی 2288، 

943 و 1138 و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 922 

آگهی مزایده عمومی 95/17 
شرکت عمران شهر جدید بهارستان

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بهارستان
م الف: 19624

به مناسبت فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران
در نظر دارد تعداد محدودی 

از زمین های تجاری- خدماتی- کارگاهی - انبار- درمانی مسکونی ویژه و ورزشی
واقع در شهر بهارستان را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش برساند:

متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 95/11/9 تا تاریخ 95/11/23 
به شــرکت عمران بهارستان واقع در شهر بهارســتان- خیابان الفت شــرقی- انتهای خیابان امیرکبیر 

مراجعه و یا با شماره تلفن 96-36803090 داخلی 209 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
www.BNT.ir :پایگاه اینترنتی

نوبت دوم

 خبر خوب برای مربیان 
بدون مدرک ایرانی

کنفدراســیون فوتبال آسیا رســما اعالم کرد که قانون 
داشتن مدرک Aسرمربیان امســال اجرایی نمی شود 
و 3 ســال دیگر این قانون به تاخیر افتاد.کنفدراسیون 
 Aفوتبال آسیا رسما اعالم کرد که شرط داشتن مدرک
مربیگری برای سرمربیان تیم های حرفه ای که قرار بود 

امسال اجرایی شود تا سال 2020 تعویق افتاد.
AFC قرار بود این تصمیم خود را امسال اجرایی کند و با 
اجرایی شدن این قانون بسیاری از سرمربیان لیگ برتری 

ایران نمی توانستند در نیمکت مربیگری بنشینند.
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با مسئوالن

پیشنهاد سردبیر: 
استاندار اصفهان مطرح کرد:باغ پرندگان تا 15 بهمن ماه تعطیل است

 چنگ اندازی بیهوده دشمنان 
بر چهره انقالب اسالمی

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل بوستان جنگلی مهدیه تا پایان 
سال جاری

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل خیابان 45 متری ارزنان 
در آینده نزدیک

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی عملیات اجرایی 
بوستان شهاب

اســتاندار اصفهان در مراســم به صدا درآوردن زنــگ گلبانگ انقالب 
در اصفهان، با گرامی داشــت یاد فجرآفرینان انقالب اســالمی اظهار 
کرد: انقالب اســالمی، پیروزی حق بر باطل و پیروزی مستضعفان بر 
مستکبران بوده که نور امید را در دل آزادی خواهان عالم، روشن و آنها را 

برای پیروزی امیدوار و استوار کرد.
رسول زرگرپور با گرامی داشت یاد شــهدای نهضت امام راحل، انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و آتش نشــانان، تاکید کرد: امروز 
هرچه آســایش و امنیت داریم به برکت خون پاک شهداست و صبر و 

استقامت خانواده معزز شهدا را ارج می نهیم.
وی بابیان اینکه کشــور بزرگ و پهنــاور ایران دارای ســابقه حداقل 
هفت هزارســاله و یکی از سه کانون تمدن بزرگ بشــری است، گفت: 
سرزمین ایران خواستگاه علم و دانش، ذوق و هنر، مدنیت و شهرنشینی 

و دارای مردمی پرتالش، خالق و تمدن ساز است.
مدیر ارشد اجرایی استان اصفهان، با اشــاره به بی کفایتی و بی تدبیری 
پادشاهان مستبد در چند سده اخیر کشــور به ویژه پادشاهان قاجار و 
پهلوی که مایه عقب ماندگی کشور و وابســتگی اش به دیگران شدند، 
تصریح کرد: در اوج ظلمت، فساد و وادادگی، مردی از تبار خوبان سیدی 
از خاندان فاطمه زهرا )س( در 15 خرداد 1342، نهضت اسالمی خود را 

برای برون رفت از این فضا آغاز کرد.
زرگرپور ادامه داد: امام بزرگوار با همراهی و همگامی مردم بااستقامت، 

دین دار، مجاهدان و مبارزان، انقالب اسالمی را رقم زدند.
وی با اشاره به ســالروز ورود معمار کبیر انقالب اسالمی به میهن، آن را 
دمیدن روح تازه ای در کالبد کشور، توصیف و اظهار کرد: ایشان فرمودند 
»من باید در کنار مردمم باشم«؛ امروز بعد از گذشت 38سال از پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی در 22 بهمن 57، با وجود همه توطئه ها، 
جنگ ها، تحریم ها و ترورها، این انقالب اســتوارتر و بالنده تر به راه خود 

ادامه می دهد.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: امروز انقالب و کشــور اســالمی ایران 
به عنوان قدرت برتر منطقه تثبیت شده؛ همچنین به عنوان بازیگر اصلی 

در منطقه و جهان در حال ایفای وظایف خود است.
زرگرپور با اشاره به سنگ اندازی دشمنان و استکبار جهانی علیه نظام 
جمهوری اسالمی گفت: دشــمنان و مخالفان مردم و انقالب اسالمی 
در خارج، به صورت این انقالب چنگ می زنند که کاری عبث و بیهوده 
است. تاسف من از این اســت که عده ای قلیل، ســاده انگارانه به دلیل 
مسائل جزئی و حزبی، اقداماتی را به منظور تضعیف نظام و انقالب انجام 

می دهند.
وی بابیان اینکه عظمت مردم و انقالب اسالمی جای هیچ سوالی را باقی 
نمی گذارد، اظهار کرد: رهبر معظم انقــالب، دهه چهارم انقالب را دهه 
پیشــرفت و عدالت نام گذاری کرده بودند؛ لذا بایــد در جهت تثبیت و 

استقرار این شعار گام های خود را برداریم.
این مقام مسئول با بیان اینکه در سال های پس از انقالب اقدامات بسیار 
زیادی برای توسعه، رفاه، عدالت و پیشرفت کشور صورت گرفته است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به همه اقدامات موثری که صورت گرفته، هنوز 

هم مسائلی مردم خوب کشور را رنج می دهد.
زرگرپور، مردم اســتان اصفهان را از پیش قــراوالن در تمام میدان ها و 
حرکت های نهضت حضرت امام)ره(، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و 
صحنه های سازندگی کشور بیان کرد و افزود: زندگی در جایگاه رفیع با 
کمترین مشکالت، شأن و مقام مردم شهیدپرور و دین دار اصفهان است.

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: باتوجه به 
آلودگی های صنعتی شمال شــهر اصفهان، احداث فضای سبز 
و پارک جنگلی مهدیه در دســتور کار قــرار گرفت. محمدرضا 
برکت افزود: عملیات احداث بوستان جنگلی مهدیه به مساحت 

27هزار مترمربع در دست اجراست.
وی با اشــاره به اینکه این پــروژه تاکنون 65 درصد پیشــرفت 
داشته است، بیان کرد: این پروژه تا پایان سال تکمیل می شود.

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان ادامه داد: در آینده نزدیک 
2هزار و 500 اصله درخت در این بوستان کاشته می شود. برکت 
اعالم کرد: احداث آبنما و آماده ســازی این مکان برای کاشــت 
گیاهانی که نسبت به شــرایط اقلیمی و کم آبی مقاوم باشد، از 

دیگر موارد در نظر گرفته شده برای این پروژه است.

مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان  اظهار کرد: احداث خیابان 
45 متری ارزنان در خیابان آیت ا... غفاری، جنب حوزه علمیه به 
طول 400 متر در دست اجراست. علی شمسی با اشاره به اینکه 
این پروژه تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است، افزود: احداث 
خیابان ارزنان با اعتبار یــک میلیارد تومــان در آینده نزدیک 
تکمیل می شود. مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان با اشاره 
به دیگر پروژه هــای منطقه گفت: جدول گذاری و ســاماندهی 
فضای سبز رفیوژ میانی خیابات آیت ا... غفاری در محدوده حرم 
زینبیه)س( در دســتور کار قرار گرفت. شمسی اعالم کرد: این 

پروژه با اعتبار 3 میلیارد و 800 میلیون ریال انجام شده است.

مدیرمنطقه 11 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث بوستان 
محلی شهاب برای ارتقای فضای ســبز و ایجاد نشاط بین اهالی 
منطقه 11 در دستور کار قرار گرفت. رســالت با اشاره به اینکه 
عملیات اجرایی بوســتان شــهاب تاکنون 90درصد پیشرفت 
داشته اســت، افزود: این پروژه با اعتبار 3میلیارد و 700میلیون 
ریال در آینده نزدیــک به بهره برداری می رســد. مدیر منطقه 
11 شــهرداری اصفهان عنوان کرد: برای ارائه خدمات بیشــتر 
به شهروندان، در این بوســتان آبنما، زمین اسکیت، موتورخانه، 
آالچیق، زمین بازی کودکان، فضای ســبز، زمین های ورزشی 

روباز و غیره احداث می شود.

در بهمن ماهی که بر پیشانی ســرد تاریخ از شدت قساوت 
ظالمان و استکبار جهانی قندیل ناامیدی آویزان شده بود، 
انقالب ایــران از دل خاک دنیا جوانــه زد و در کوتاه ترین 
زمان از سرشــاخه های درخت پربار جمهوری اســالمی 
ایران، عطــر شــکوفه های اســتقالل، آزادی و جمهوری 

اسالمی در سرتاسر دنیا پراکنده شد.
آری؛ رسیده است از راه، روزهایی که با ندای ا...  اکبر مردم 
تاریخ ســاز اصفهان، آبــی گنبدهای فیــروزه ای پایتخت 
فرهنگی جهان اســالم را تا دل  آســمان امتداد می یابد و 
به یقین همچون همیشــه یــک دنیا عکاس در ســالروز 
پیروزی انقالب شکوهمند ایران اســالمی ناتوان خواهند 
بود از به قاب دوربین کشاندن تصویری از صالبت و اقتدار 

نصف جهان در  میدان نقش جهان.
هوای زمستان ســرد امسال گرم تر شده اســت؛ در میان 
هیاهو و شور نشاط برگزاری جشن های یادبود بهمن ماهی 
که شب های سیاه و زمستانی دنیا را با حضور خویش گرم 
و روشــن کرده اســت و در این میان تمام نهادهای استان 
دست در دســت یکدیگر با اجرای برنامه های مختلف، به 
استقبال سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

می روند.
رژه تاکســی های اصفهان هم زمــان با ورود 

تاریخی امام)ره( به کشور
 همزمان با دوازدهم بهمن ماه، تاکسی های شهر اصفهان 
که با پرچم ایران تزئین شــده بود، از خیابان فرایبورگ تا 
گلستان شــهدا با حرکتی نمادین آغاز دهه مبارک فجر را 
جشن گرفتند. این مراســم با حضور هزار و 200 تاکسی 

شهر از ساعت 9 صبح  دیروز برگزار شد.
جامعه  مدرســه  دانشــجویان  بیانیه  قرائت 

المصطفی در سالروز ورود امام خمینی)ره( به ایران
با توجه به حضور دانشــجویان و طالب تازه مسلمان شده 
از سرتاسر جهان که در مدرسه جامعه المصطفی اصفهان 
تحصیــل می کنند، یکــی از طالب خارجی این مدرســه 
علمیه، بیانیه ای را در سالروز ورود امام به ایران در گلستان 
شــهدا قرائت کرد. همچنین تور گردشــگری در ایام دهه 
فجر به همت ســازمان تبلیغات اســالمی در مسجد شیخ 
لطف ا... و با محوریت سه جشــن اذان، تکلیف و عقد برای 

دیگر ادیان توحیدی برگزار خواهد شد.
تجمــع مدافعان حرم حضــرت زینب)س( در 

مصالی اصفهان
با توجه به تقــارن دهه فجر انقالب اســالمی با روز والدت 
حضــرت زینــب کبــری)س(، تجمــع مدافعــان حرم 
زینب)س( در روز 15 بهمن در مصالی اصفهان از ســاعت 

10 صبح با مداحی و ســخنرانی افراد برجســته کشوری 
انجام می شود.

نورافشــانی شــهر اصفهان چند روز زودتر از 
22بهمن

با توجه بــه تقارن ایــام ا... دهه فجر با دهــه اول فاطمیه، 
نورافشــانی و جشــن ویژه این شب در شــهر اصفهان به 
جای شــب بیســت و دوم بهمن مــاه، در 16 بهمن ماه در 
جوار سی وسه پل و دیگر نقاط مهم شــهر اصفهان برگزار 

می شود.
همراهی ادیان توحیدی با جشن های 22 بهمن 

در نقش جهان
در شــهری که قرن ها تاریخ پرافتخار همدلی میان ادیان 
توحیدی را در ســابقه خود نقش کرده اســت، امسال نیز 
پیــروان ادیان زرتشــتی، مســیحی و  کلیمی، ســالگرد 

بهمن ماه 57 را همپای مسلمانان گرامی می دارند.
بر این اســاس صبــح 20 بهمــن دو دســتگاه اتوبوس از 
ادیان توحیدی اصفهان راهی گلستان شــهدا شده و بعد 
از آن با نثار گل بر ســر مزار شــهدای ارامنه، از کلیســای 
وانک، خانه زرتشــتیان و کنیســه کتر داوود و مســجد 
 شــیخ لطف ا...، بازدید و ســپس بــا اســتاندار اصفهان

دیدار خواهند کــرد. پیروان ادیان توحیــدی در اصفهان 
همانند ســال های گذشــته در راهپیمایی 22 بهمن ماه 
نیز حضوری پرشــور و صمیمی را در کنار مسلمانان رقم 
می زنند که نشــانه اتحاد و همدلی میان ملت ایران از هر 

دین و آیین در پاسداشت ارزش های انقالبی است.
برگــزاری نمایشــگاه ها و برنامه های هنری 

مختلف در دهه فجر توسط حوزه هنری اصفهان
در این هفته واحــد تئاتر حــوزه هنری، بــه اجرای یک 
نمایش خیابانی در شهر اصفهان با موضوع انقالب خواهد 
پرداخت که این نمایش ها از امروز شــروع شــده و تا  22 
بهمن میهمان خیابان های نصــف جهان خواهد بود. واحد 

ادبیات حوزه هنری نیز دو نشست تخصصی یکی در زمینه 
شــعر و دیگری در زمینه ادبیات داســتانی برگزار خواهد 
کرد.  نشست شعر با حضور شاعران جوان اصفهانی، در روز 
شنبه 16بهمن ماه و نشست تخصصی ادبیات داستانی در 

روز چهارشنبه 20بهمن، در خانه ادبیات برگزار می شود.
برگزاری نمایشــگاه گروهی عکس با موضوع 

انقالب و دهه فجر
همچنین نمایشگاه گروهی عکس با موضوع انقالب و دهه 
فجر در گالری نقش خانه حوزه هنری اســتان اصفهان، از 
16 لغایت 21 بهمن به مناســبت دهه فجر برگزار خواهد 

شد.
برگزاری جشن های متعدد در ایام ا... دهه فجر

بنابر اعالم شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی استان 

اصفهان، در طول دهه پرشــکوه پیروزی انقالب اســالمی 
شــاهد برگزاری جشــن های مختلف خواهیم بود که طی 
آنها، اهداف، خاطرات و آرمان های انقــالب برای مردم و 
نسل جوان بازگویی می شود. ستاد دهه فجر با تشکیل 24 
کمیته مختلف، ســعی دارد با مشارکت مردم، مراسم های 
دهه فجــر را  با رویکــرد فراگیری و به صــورت نوآورانه و 

خالقانه برگزار کند.
برگزاری نمایشگاه دستاورد های انقالب

نمایشــگاه دســتاوردهای انقالب اســالمی ایران در ایام 
جشن های دهه فجر، از 19 الی 22 بهمن ماه امسال برگزار 
خواهد شــد. همچنین در این ایام، جنایــات رژیم پهلوی 
 در قالب نمایشــگاه »عبــرت ها« در معــرض دید عموم

قرار می گیرد.

ویژه برنامه های اصفهان در دهه فجر؛

پرچمانقالببرفرازنصفجهان

شهرداری

رییس شــورای اســالمی شــهر گفت: حلقه چهارم 
ترافیکی یا همان حلقه حفاظتی شــهر اصفهان، بیش 
از 10 شهر اصفهان را در مســیر خود دارد و بر اساس 
برآوردها، نیازمند ارقامی بیش از 2 هزار میلیارد تومان 
برای تحقق است که از توان یک شهرداری یا مجموعه 
شهرداری های شــهرهای اطراف اصفهان هم خارج 
است. رضا امینی افزود: هر ساله شــهرداری اصفهان 
ردیفی را در حد توان خود پیش بینــی می کند تا در 
مسیر محدوده جغرافیای شهر اصفهان هزینه شود و 

مراحل آزادسازی پروژه پیش رود.
مدیریت حلقه حفاظتی شــهر اصفهان تشکیل یافته 
است و مقرر شده همه شهرداری های موجود در مسیر 
این حلقه، در ســال آینده ردیف هایــی را پیش بینی 
کنند تا در مقاطع مختلف با اســتفاده از ظرفیت های 
حاشــیه ای این حلقه حفاظتی، برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی زمینه ای فراهم شــودکه هم از منابع 
شهر برای آزادسازی مســیر کمتر استفاده شود و هم 
تحقق پذیر باشــد. در بودجه پیشــنهادی شهرداری 
اصفهان نیز ارقامی پیشــنهاد شــده تا از سال آینده 
مسیر حلقه حفاظتی از بلوار فرزانگان به سمت شهید 
اردستانی در شمال شرق اصفهان در اولویت قرار گیرد.

تکمیل حلقه چهارم ترافیکی 
نیازمند 2 هزار میلیارد تومان

ارشادتبلیغات اسالمیشورا

وقف؛ منبع درآمد پایدار 
شهری

برگزاری دوره علمی آموزشی 
تربیت مربی خانواده

رییس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان اظهار داشــت: دفتر تبلیغات اسالمی 
با توجه به رســالت فرهنگی و تبلیغی خــود به منظور 
انگیزش و ترغیب براي تشکیل خانواده موفق اسالمی، 
تقویت روابــط رضایت بخش اعضای خانواده و ســعی 
در کاهش آســیب های خانوادگی در جامعه ایرانی، به 
برگزاری دوره علمی آموزشی تربیت مربی خانواده اقدام 
کرده است. حجت االسالم مجتبی زنده دل افزود: برای 
برگزاری این دوره، تعــداد 100نفر از طالب عالقه مند 
به فعالیت در عرصه خانواده ثبــت  نام کردند که پس از 
پایان مهلت ثبت  نام و گزینش توســط حجت  االسالم  
دکتر یاری پور، افراد واجد شرایط برای حضور و آموزش 
فراخوان شــدند. ریــس اداره آموزش هــای کاربردی 
مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، با اشاره به اینکه 
تعداد 20 خواهر و 28 برادر پس از قبولی در مصاحبه در 
دوره شرکت می  نمایند، تصریح کرد: در حال حاضر دوره 
تحت نظر ناظر علمی  سعید بهشتی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه آزاد خوراســگان، در حال برگزاری است. وی 
مزایای دوره را اعطای گواهی و کمک هزینه تحصیلی 
و اولویت اعزام به مراکز و شهرها به عنوان مبلغ تخصصی 

خانواده اعالم کرد.

یکی از شــاخص های مهم در سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، مردمی کــردن اقتصاد اســت و در این راه 
استفاده از ظرفیت امور خیر شهروندان، می تواند نقش 
موثری در راستای توســعه و آبادانی شهرهای کشور 

داشته باشد.
تامین نیازهای شــهر در قالب طرح های خیرخواهانه 
درصورتی که بــا اطالع  رســانی های صحیــح برای 
شهروندان همراه شــود، می تواند ثمرات بسیار خوبی 

برای شهر اصفهان داشته باشد.
از همین رو شــهرداری اصفهان با همکاری دانشــگاه 
اصفهان، مدتی اســت که طرحی را تحت عنوان پروژه 
»تحلیل مبانــی و طراحی الگوی ارتقای بخش ســوم 
اقتصاد )وقف( در تامین نیازهای شهروندان« کلید زده 
تا با استفاده از ظرفیت های خیر شهروندان، در ساختن 

شهری آبادتر و شکوفاتر تالش کند.
ســعید ابراهیمی مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه این پروژه 4 بخش  )مطالعات پایه، 
مطالعات شناخت، تحلیل و در نهایت تجویز( را شامل 
می شود، اظهار کرد: هدف اصلی این طرح، استفاده از 
ظرفیت امور خیر شهروندان و شناسایی این ظرفیت ها 

به عنوان منبع درآمد پایدار شهری است.

خبر

مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان با حضور در مراسم سالروز 
ورود امام )ره( به ایران در گلستان شهدا، با آرمان های انقالب 

اسالمی تجدید میثاق کرد.
وی درباره احساس خود از حضور در این مراسم گفت: اینکه 
بعد از ســال ها که از ورود امام )ره( به ایران گذشته، هنوز بعد 

از 38 سال شــاهد حضور مردم و نسل ســوم در این مراسم 
هستیم، نشان می دهد انقالب و جریان انقالب، نشاط آفرین 
و تداعی کننده حس نوســتالژی اول انقالب برای ماست. وی 
ادامه داد: در آغاز انقالب من در ســنین کودکــی بودم و این 
روزها وقتی به گلســتان شــهدا می آیم حس خاصی به من 
دست می دهد و 38 سال گذشــته برای من زنده می شود. در 
آن روزها حس انسان دوستی و محبت و صمیمیت بین مردم 
و جریان های مختلف زیاد بود و دیروز همان حس هم افزایی و 
دوستی و رفاقت را بین مردم شاهد بودیم. جمالی نژاد تاکید 

کرد: باید به گفتمان انقالب اســالمی و شــعار »نه شرقی نه 
غربی« انقالب پایبند باشیم. امروز با حضور در گلزار شهدا، با 
آرمان های آنها تجدید میثاق کرده و سعی می کنیم یاد آنها را 
از خاطر دور نسازیم. شهردار اصفهان در مورد خاطرات خود از 
روزهای اول انقالب گفت: دبستانی بودم که انقالب پیروز شد، 
صف های طوالنی نفت را به یاد دارم و شــور و حال مردم برای 
حضور در تظاهرات را به خاطر می آورم. وی ادامه داد: آن روز 
مردم به دلیل تعطیلی بازار و اعتصــاب، در معاش خود دچار 

مشکل شده بودند و همه سعی داشتند به هم کمک کنند.

به گفتمان انقالب اسالمی 
پایبند باشیم

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
به مناسبت گرامی داشــت دهه فجر، طرح فروش ویژه اجناس در بازارهای روز 
کوثر از دیروز آغاز شــد و تا 22 بهمن ماه ادامه می یابد. اصغر کشــاورزراد اظهار 
کرد: به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر اجناس های بازار کوثر با تخفیف 
20 تا 50 درصدی به شهروندان عرضه می شود. وی افزود: تمامی اقالم مورد نیاز 

شهروندان در بازارهای روز کوثر موجود است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان 
با اشاره به نظارت بازرســان این ســازمان بر بازارهای روز تصریح کرد: بازرسان 
سازمان، روزانه بر نرخ میوه ها و اجناس ارائه شده در بازارهاي روز نظارت دارند تا 

شهروندان کاالی مورد نیاز خود را بدون نگرانی از بازارها تهیه کنند.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: برای اجرای فعالیت های عمرانی و ارائه خدمات 
بیشتر به شهروندان و گردشگران نوروزی، مجموعه تفریحی و گردشگری باغ پرندگان به 
مدت یک هفته تعطیل است.  حسن شفیعی افزود: فعالیت های عمرانی این مجموعه  قرار 
بود تا 8 بهمن ماه تکمیل شود اما به دلیل حجم باالی عمرانی، این مجموعه تا 15 بهمن ماه 
تعطیل است. مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: عملیات اجرایی مرمت سنگ فرش ها، 
رنگ آمیزی تمامی سازه ها و المان ها، نصب تابلوهای راهنما، به روز رسانی تاسیسات و... در 
حال انجام است. شفیعی عنوان کرد: فعالیت های عمرانی و خدماتی برای میزبانی شایسته 
از مسافران نوروزی تنها به باغ پرندگان ختم نمی شود، بلکه در تمامی مراکز گردشگری و 
محدوده پارک جنگلی ناژوان، اقدامات ویژه ای به منظور رفاه حال گردشگران شهر اصفهان 

در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری:

اجرای طرح فروش ویژه اجناس در بازارهای روز کوثر
مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

باغ پرندگان تا 15 بهمن ماه تعطیل است

  رژه تاکسی ها  برگزاری جشن های مختلف

  همراهی ادیان توحیدی  حضور شهردار در گلستان شهدا

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان گفت: همایش تجلیل از فعاالن قرآنی 

استان اصفهان، هم زمان با دهه فجر برگزار می شود.
حجت االسالم ابوالفضل یعقوبی، معاون قرآن و عترت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بااشاره 
به برنامه های قرآنی دهه فجر اســتان اصفهان گفت: 
برنامه های متنوع قرآنی در بخش های مختلف و ویژه 
گروه های سنی گوناگون، توسط ادارات فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، کانون های مســاجد و موسسات قرآنی انجام 

می شود.
وی افــزود: همایش تجلیــل از فعاالن قرآنی اســتان 
اصفهان هم زمان با دهه فجر برگزار می شود که طی آن، 
از فعاالن قرآنی استان اصفهان، چهره های برتر قرآنی، 
خانواده شهدای قرآنی و فرهیختگان این عرصه تجلیل 

می شود.
حجت االســالم یعقوبی ادامــه داد: اســتان اصفهان 
ظرفیت هــا و چهره های فعــال قرآنــی دارد که این 
ظرفیت ها در بخش بانوان چشــم گیرتر و با جمعیت 
بیشتری اســت که در مســابقات ملی قرآن و عترت 
حضور خوب و باشــکوهی دارند که ایــن موضوع در 

سراسر شهرستان های استان مشهود است.

برگزاری همایش تجلیل از 
فعاالن قرآنی استان اصفهان
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

هفتمیــن چاپ کتــاب » پیرمــرد و دریــا« نوشته»ارنســت 
همینگوی« را انتشارات» نگاه « با ترجمه»محمدتقی فرامرزی« 
منتشــر کرد.»پیرمرد و دریا« روایتی است خواندنی که داستان 
صیادی پیر و انتظار او برای رســیدن به هدفش را بیان می کند. 
»سانتیاگو« پیرمرد صبوری اســت که تنها و با قایق قدیمی اش 
به صید ماهی مشغول اســت اما روزهای زیادی است که بخت با 
او یار نبوده و صیدی به دســت نیاورده اســت... .هشتاد و چهار 
روز اســت که پیرمرد حتی یک ماهی هم صید نکرده و مانولین، 
پسرکی  که صیادی  را از ســانتیاگو آموخته در چهل  روز اول او 
را همراهی می کنــد اما  چون بخت با پیرمرد یار نیســت و هیچ 
صیدی ندارد شاگردش هم به خواســت پدر و مادرش او را ترک 

می کند و بــا قایق های دیگر بــه صید مــی رود، مانولین اما به 
پیرمرد عالقه مند اســت و همچنان به او وفادار اســت و او را در 
تدارک دیدن برای صید یک »ماهی بزرگ« یــاری می کند... ، 
تا اینکه ســرانجام پس از مدت ها صبــوری و تالش، صبح یکی 
از روزها که پیرمرد به دریا رفته، ماهی بزرگ صید او می شود  و 
سانتیاگو لبریز از شــادی تالش می کند تا همراه با صید بزرگش 
به بندر بازگردد اما... .داســتان »پیرمرد و دریا« در مقایســه با 
اغلب داســتان ها، از جهات بسیار، اثری اســتثنایی است. دوره 
وقوع حوادث آن بسیار کوتاه اســت و بخش بزرگی از آن در طی 
سه روز و سه شــبی رخ می دهد که پیرمرد در دریا به سر می برد. 
در کشاش این داســتان تالش برای زندگی و ازادی ، پیروزی در 
برابر تنهایی و رنج و آزار و ناکامی و فقر و درد از دیدگاهی انسانی 

و مردمی ، طرح و بررسی و ارائه شده است.

نان سیر با مغز پنیر

لبخندک

گوناگون

کادو های به درد نخور!

این نان ها بسیار خوشــمزه بوده و 
می توانید به عنوان یک میان وعده 
به همراه ســس فلفل، کچاپ یا هر 
نوع ســس دلخواه خود آن را ســرو 

کرده و از طعمش لذت ببرید.
گــرم خمیر  مواد الزم:۴۰۰ 
آماده پیتزا،۲ پیمانه پنیر موزارالی 
رنده شده،۳ قاشــق غذاخوری کره 
آب شده،۳ حبه ســیر رنده شده،۲ 
قاشــق غذاخوری جعفری تازه خرد 
شده،۱ پیمانه پنیر پارمزان رنده شده

طرز تهیه:  فر را با دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد روشــن کنید. خمیر پیتزا را به 
شکل مستطیل باز کنید، ســپس آن را به ۸ نوار باریک و مساوی برش دهید. نوارهای 
خمیری را از طول کشــیده و از عرض، پهن تــر کنید. داخل نوارهــای خمیری، پنیر 

موزارال بریزید  و بعد آنها را ببندید تا پنیرهای داخل خمیر پوشانده شوند.
اکنون به شکل پریتزل آنها را فرم دهید و درون سینی فر بچینید.

کره ها را آب کنید. درون کره آب شده، سیر و جعفری خرد شده بریزید و هم بزنید.
مخلوط کره را روی سطح نان بمالید.

پنیر پارمزان را روی آنها بریزید و ســینی را به مدت ۲۰ دقیقه در فر قرار دهید تا سطح 
آنها کامال طالیی شود.

 در گران ترین رستوران  دنیا 
چه خبر است؟

بعضــی از هدیه هــا هیچ وقت اســتفاده 
نمی شــوند فقط از خانه ای به خانه دیگر 

منتقل می شوند، آیا  الزم است مثال بزنم؟ 
برای نمونه شــکالت خوری هــا، کیک خوری هــا، لیوان های 
پایــه دار، میوه خــوری ها، پتو، ســاعت دیــواری، پارچه های 
پیراهنی و روسری های ساتن! قصد من فقط این بود که منظور 
را برســانم و شــما حتما  می توانید این لیســت را حاال حاالها 
ادامه بدهیــد. در خانه همه ما یک کمد یا انبــاری به چیزهایی 
اختصاص دارد که یک نفر برای مــا آورده و خودمان قصد داریم 
آن را به یک نفر دیگر هدیه بدهیم. باور کنید اگر در جعبه یکی 
از این شــکالت خوری ها یک ردیاب کار بگذاریم می بینیم که 
در طول 5تا6 سال چند صاحب عوض کرده و بعید هم نیست که 
دست آخر دوباره پیش خودمان برگردد! این هدیه های بیچاره 
انگار که نفرین شده باشند، هیچ وقت استفاده نمی شوند، فقط 
از یک خانه به خانه دیگــر می روند و هربار فقط کمی گوشــه 

کارتونشان پاره می شود. 
همان قدر که معلوم نیســت چه کســی اولین بار یکــی از این 
هدیه ها را خریده، معلوم هم نیست که چه کسی باالخره از آنها 
استفاده خواهد کرد. فقط کافی است یک بار از خودمان بپرسیم 
که چقدر امکان دارد آن بنده خدا به این وســیله احتیاج داشته 
باشد و اگر ندارد و گرفتن چنین هدیه  ای خوشحالش نمی کند 
چرا ما داریم زحمت حمل و نقل آن را به خودمان می دهیم؟ آیا 
نمی توانیم این وسایل را به خیریه هایی که مثال برای زوج های 
کم درآمد جهیزیه تهیه می کنند بدهیم؟ نمی توانیم آنها را در 
لوازم  سایت های فروش 
دســت دوم بفروشیم؟ یا 
اگر یکی از دوســتانمان 
بــه آن احتیــاج دارد، به 
رایگان یا حتــی در قبال 
مبلغی پول در اختیارش 
اینکه  از  بگذاریم، قبــل 
کارتون های این وسایل 
بپوســد و آن قــدر کهنه 
شــوند که دیگر بــه کار 

کسی نیایند؟

پیرمرد و دریا

نقش اساسی رژیم غذایی در سالمت پوست)1(
مطالعات انجام شــده بر وضعیت های مختلف پوست نشــان می دهد که رژیم غذایی 
نقش اساسی در حفظ ســالمت پوســت دارد. مواد خاصی در غذاها پوست را در برابر 
تخریب اشعه خورشید، محافظت می کنند و پســوریازیس با افزایش اسیدهای چرب 
ضروری می تواند بهبود یابد. کمبود مواد مغذی خاص باعث خشــکی پوست و التیام 
ضعف زخم ها می شــود. عدم تحمل مواد غذایی خاص باعث بروز اگزما می شود و فرد 

مبتال مجبور به حذف آن مواد غذایی از رژیم خود است.
آووکادو

فواید: حاوی مواد مغذی اســت که به حفظ ساختار پوســت و التیام زخم ها کمک 
می کند.

مفید برای: آکنه، آسیب های ناشی از نورخورشید، التیام زخم و تب خال.
مواد مغذی: ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع با یک باند مضاعف

گوشت قرمز
فواید: حاوی مواد مغذی و پروتئین ا ســت که می تواند به التیام زخم ها و بازســازی 

پوست کمک کند.
مفید برای: التیام زخم ها، سوختگی و پوست هایی که دچار کم خونی اند.

مواد مغذی: روی، پروتئین، آهن
تخمه آفتابگردان

فواید: به بهبود پوست های خشک، پوسته پوسته و حفظ آب پوست کمک می کند.
مفید برای: اگزما، لکه های پوستی خشک و خشکی عمومی پوست.

      E مواد مغذی: روی، پروتئین، اسید چرب، امگا 6 و ویتامین

نداشاه نوری

عده ای به رســتوران عالقه زیادی دارند به طوری 
که حاضرنــد هزینه زیادی را صــرف آن کنند. در 
این مطلب گران ترین رســتوران های دنیا معرفی 

می شوند.
یکی از ایــن مکان هــای جادویی محلــی به نام 
Royal 21 اســت که در آن یک رستوران عجیب 
با معمــاری منحصر به فــرد وجــود دارد که تنها 
مشــتریانی که مبلغ ۱5 هزار دالر برای صرف یک 
وعده شــام در آنجا پرداخت کرده انــد، می توانند 

ساعاتی از روز خود را در آن بگذرانند.
مشــتریان پس از واریز مبلغ برای یک شــب شام 
از یکی از هتل ها توســط خدمتکاران و با استفاده 
 از یک خودروی مجلل به محل رســتوران منتقل 

می شوند.
این رستوران براساس طرح و ایده های خود آقای 
والت دیزنی طراحی شــده اســت و نمایی مانند 
یک کاخ مربوط به داســتان های افسانه ای دارد، 
سالن های درونی رستوران با مبلمانی بسیار مجلل 
تزئین شــده اند و انواع مجســمه ها و نقاشی ها از 
شخصیت های مشهورداستان های والت دیزنی در 

آنجا دیده می شود.
در این رســتوران افراد می توانند برای یک شــب 
مانند اشــراف آمریکایــی زندگی کننــد وتمامی 
امکانات برای راحتی و آســایش آنها فراهم است، 
همچنین بهترین سرآشــپزها در این رســتوران 
مخفی خوراکی و نوشــیدنی های بســیار خوش 

طعمی را در اختیار میهمان ها قرار می دهند.
بنای این ساختمان برای ســال ها به صورت ناتمام 
باقی مانده بود تا سرانجام مالکان دیزنی لندتصمیم 
به اتمام آن گرفتند که مســاحتی بالغ بر ۲ هزار و 
۲۰۰ متر مربــع دارد و در مجاورت قســمت بازی 
مربوط به دزدان دریای کارائیب قرار دارد اما ورود 
آن برای افراد ممنوع اســت و مسیرهای مختلفی 
برای دسترسی به آن وجود دارد که تنها مالکین و 
مستخدمان و مراجعان به رستوران می دانند. پس 
از صرف شــام، میهمان ها مــی توانند برای صرف 
دسر به بالکن رســتوران رفته و به تماشای پارک 
دیزنی لند، آتش بازی و تماشای رودخانه های آن 
منطقه از ایاالت متحــده بپردازند که از بالکن قابل 

مشاهده است.

نحوه فروش با شرایط نقد
شرح شرایطردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ) برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات(.۱
امالک متصرف دار فقط به صورت نقدی و با ارائه وکالت نامه بالعزل به فروش می رسد.۲

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدتکاربریردیف

5۰٪ نقد+5۰٪ اقساط ماهیانه بدون سوددو ساله ) ۲۴ ماهه(تجاری،مسکونی،اداری۱
۳۰٪ نقد +7۰٪ اقساط ماهیانه با سود ٪۲۰

۳۰٪ نقد + 7۰٪ اقساط ماهیانه بدون سوددوساله)۲۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی۲

مبلغ پایه مزایده توضیحات وضعیت کنونی پالک ثبتی مساحت اعیانی مساحت  عرصه کاربری نوع ملک آدرس ردیف
۲,۴۸6,۴۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۲/۴۱6۴ ۲۱۲ ۲69 مسکونی یک باب خانه ۱ شهرضا بلوار آیت اهلل مطهری کوچه مسجد امام حسین ) ۳۸( کوچه شهید بهرامی بن بست قائم پالک 6۱
۴,7۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۲۱۸7/5797 ۱77/7 ۲7۰ مسکونی یک باب خانه بهارستان خیابان ولیعصر)عج( جنوبی خ زمزم کوی زمزم 6 پالک ۳۰۳ ۲
۲59,56۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱۴/۱76 -- 5۱۰/۸۰ زراعی یک درب باغ ۳ داران روستای نهر خلج کوی مسجد امام حسین )ع (  مقابل حسینیه
5۱۳,۰7۲,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱۴/۱۴۲ ۱96 ۲۸۴ مسکونی یک باب خانه داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج کوچه حجت اله صادقی ۴
6۳۰,57۴,56۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۳۸7/۸۱۴ ۱95 ۴6۳/5۰ مسکونی یک باب خانه مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله کریمیان پالک ۲۰ 5

۳,976,۲۰7,۲۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه دفترچه شرکت  شهرک ها ۴۲ 6۴5 ۲۰۰۰ صنعتی کارخانه 6 نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد خیابان گلها
۱,۱۰۸,۸۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱59/7۲۱۴ ۴5 مسکونی  و تجاری ۱۰6/۳5 یک باب خانه 7 بادرود خیابان امام نبش خیابان کشاورز
۱,۴۲۸,۳۳6,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱59/۴۲77 ۲۲۳ ۲67/5 مسکونی یک باب خانه ۸ بادرود خیابان امام خیابان کشاورز انتهای بن بست دوم
۲,7۰۳,۳۰۴,۸۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۸/66۰۲ ۱۴۱/۱5 -------- مسکونی یک باب آپارتمان خیابان امام خمینی )ره( خیابان درخشان روبروی  دبستان درخشان مجتمع صدف A طبقه سوم واحد ۱۴ 9
96۲,۲۸7,۲۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱/۲99۴ ۲۱7 ۳۲۰ مسکونی یک باب خانه ۱۰ سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح

۲,۱96,7۴۱,6۸۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳5 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر سپید ۱۱
۲,۲65,۲۸5,6۸۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۲9 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر گلدیس ۱۲
۲,۲۳۱,۰۱۳,6۸۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳۲ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر زمرد ۱۳
۲,۱۸۸,۳6۰,۲7۲ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳6 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر نسترن ۱۴
۲,۱۳۳,769,56۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳7 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر محال ۱5
۲,۱۸۸,۲۰۱,56۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی استفروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳۳ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر کوثر ۱6
۲,۱6۸,۰۴۱,56۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳۱ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شکوفه ۱7
۲,۱۸9,۰۳۲,۲7۲ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳۰ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر خرداد ۱۸
۲,۱۳۳,769,56۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳۸ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر الله ۱9
۲,۲۱6,۰۲۲,۳6۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۲۸ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر شقایق ۲۰
۲,۱۳۳,769,56۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/۳۴ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر بنفشه ۲۱
۲,۱۳۳,769,56۸ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۴/6۸ 6۱۲ ۱۸7۴/۱7 صنعتی یک باب سوله اردستان ابتدای جاده نطنز چینی گستر صباح ۲۲
5,5۸۴,۳۲۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱96۲/۳6۳۴ ۱6۱/6 --- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح ۲۳
5,۱۰7,۲۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱96۲/۳6۳5 ۱۴۳/۸5 --- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح ۲۴
۳,۸۸۰,۸۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۱96۲/۳6۳6 9۳/۰5 --- مسکونی یک باب آپارتمان کاشان خیابان شهید بهشتی -خیابان ایمان شرقی  حد فاصل خیابان شهید بهشتی و شهید مفتح ۲5
۱,۳96,۴7۲,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۳۴9 ۱۳۰ 9۴۳ مسکونی یک باب خانه زواره خیابان امام ) ره ( ضلع غربی شهرداری و بخشداری پالک ۲۰ ۲6
۸,۲65,6۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۳۳9۰ ۲7۸ ۲۰6/55 مسکونی و تجاری یک باب خانه ۲7 خیابان کاوه میدان ۲5 آبان کوچه امید  نبش کوچه محمد
7,۸۰۸,6۳۳,۲۸۰ مشاع سه دانگ  فروش با وضع موجود متصرف دار ۲۳/۲۳5/۱۱6۱ 9۲۰ ۴۴۰ مسکونی یک باب خانه ۲۸ کاشان نبش خیابان نواب صفوی
۸,۲65,6۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۲/9و۱۲/۱۰ ۴۸9 ۲69 مسکونی یک باب خانه کاشان خیابان شاهد چهار راه شاهد نبش کوچه  شهید سید مهدی جان نثار ۲9
5,۲۴۱,6۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۴۱۸۳/۴ ۴7۳ ۳۴۰ مسکونی یک باب خانه ۳۰ کاشان نبش خیابان درب اصفهان پامنار روبروی کوچه فردوس 9
۸,7۱۴,9۱6,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه 7۱۱/۲۲ ۱9۳/۴۴ --- مسکونی یک باب آپارتمان خاقانی کوچه چهار سوق بن بست هما پالک ۳۸ ۳۱
5,666,۰۸۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۴۲/۴۴5۱ 6۴۰ ۴۰۰۰ صنعتی کارخانه و ماشین آالت نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد شرکت اسبق میسان تجارت ۳۲
5,9۱9,۴۲9,6۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱55۲۸و ۱55۳5 ۱۰۸/6۲ --- مسکونی مسکونی ۳۳ خیابان مردآویج  خ جابر ابن حیان کوچه پنجم  پالک ۱۰۸ مجتمع آفتاب طبقه دوم واحد سه
۳,57۸,۴۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود متصرف دار ۴65۰ ۴۳۲ ۲۳6 مسکونی یک باب خانه کاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید بزرگی ۳۴
۲,۲۱7,6۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۱۴۸7۴/۸7۳9 ۱۲۸/۲ --- مسکونی یک باب آپارتمان اصفهان خ بعثت خیابان برازنده کوی گلشن بن بست میخک  پالک 659 ۳5
9,۳5۲,۰۰۰,۰۰۰ ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود تخلیه ۲۱۳9 ۱۳67 ۴۱۲5 صنعتی یک باب کارخانه کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان یاس ۴ ۳6

توضیحات : 
۱- بانک ملی ایران در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۲- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.
۳- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

۴- سپرده ) ودیعه( شرکت در مزایده معادل5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی 
بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده 

تحویل دهند.
5- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک در ساعت ۸صبح روز شنبه مورخ    95/۱۱/۲۴ در محل اداره 

امور شعب بانک ملی ایران استان اصفهان واقع در میدان امام حسین )ع( ابتدای چهارباغ پایین بازگشایی خواهد شد لذا 
متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.

6- امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با 
نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد.) هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.(

7- برای کلیه امالک ، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرف دار تخلیه ملک 
بر عهده خریدار است.

۸- هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری راجع امالک سرقفلی دار یا دارای حق 
کسب و پیشه بر عهده خریدار است.

9- امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک می باشد.
۱۰- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است و مشارالیه می بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک 

قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
۱۱- متقاضیان خرید می بایست مبلغ دویست هزار ریال به صورت نقدی در هنگام خرید اسناد مزایده پرداخت نمایند و 

رسید آن  را به همراه پاکت حاوی برگه شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
۱۲- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

۱۳- نحوه فروش امالک مازاد بانک به  شرح ذیل اعالم می گردد و خریدار می بایستی ردیف مربوط به نحوه خرید ملک 
را صراحتاً به صورت مکتوب در برگه شرایط شرکت در مزایده اعالم نماید.

بانک ملی ایران در نظر دارد، قسمتی از امالک تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محل های استیجاری  مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صورت نقدی، نقد و اقساط)اجاره به شرط تملیک( به فروش برساند.متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک، دریافت 
اسناد مزایده ) برگه های شرایط در مزایده( و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت ۱۲روز شنبه مورخ  95/۱۱/۲۳    به محل این اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حسین )ع(- ابتدای چهارباغ پایین طبقه سوم دایره ساختمان مراجعه نمایند.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران  استان اصفهان

م الف: 21335اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان
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امام هادی )علیه السالم(:
هركه بر اساس حق رفتار كند، خلق به سوی او روی خواهند آورد.
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