
فوالدمبارکه و ذوب آهن؛ بزرگ ترین بدهکاران شرکت گاز

سوء مدیریت، برخی از واحدهای تولیدی اصفهان را بحران زده کرد

اصفهان بلعیده نشود!
خطر فرونشست را جدی بگیریم؛

رییس کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان
اثربخشی خصوصی سازی در اقتصاد کارگران را منفی می داند؛

اصل مدیریت خصوصی سازی ضابطه 
است، نه رابطه

استاندار اصفهان با اشاره به آمار بیکاری
در سال گذشته  خبر داد:
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3
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30 هزار شغل از دست رفته است

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته در دیدار هزاران 
نفر از کارگران و کارآفرینان، کارگــری را مایه افتخار خواندند و با تاکید بر تامین 
»امنیت شغلی و معیشت« جامعه کارگری افزودند: حضور کارگران و همه قشرهای 
ملت در صحنه، همواره سایه جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت ایران کم کرده 

و در انتخابات پیش رو نیز...
ادامه در صفحه  2

برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
در حوزه علمیه اصفهان

4

انتخاب مدیر ناالیق 
بزرگ ترین خیانت است

6

انهدام باند توزیع ارزهای 
تقلبی در اصفهان

8

سقف نقش جهان باید 
مقاوم سازی شود

10

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از کارگران:

نامزدها عهد ببندند اولویت آنها 
حمایت از قشر ضعیف خواهد بود

چه کسی
مدیر »جم« را کشت؟

4

تولید 180 هزار تن محصول 
باغی در چهارمحال و بختیاری
7

پیشنهادی فرهنگی از دکتر آذر: 

 شهرداری اصفهان
شهرداری فرهنگی کشور شود

اسماعیل آذر در آیین افتتاح خانه شعر و ادب اصفهان که 
با حضور غالمعلی حداد عادل، شهردار اصفهان و جمعی از 
مدیران شهری و هنرمندان برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه 
ما امروز و در آغاز کار، منطقه 3 شهرداری اصفهان و منطقه 

2 آموزش و پرورش را نشانه گرفته و ...
ادامه در صفحه 4

اصفهان، باند کودکان کار 
ندارد

11

تشکیل شعبه رسیدگی به 
جرایم انتخاباتی در اصفهان

11
3

8

سال گذشته بود که تمامی کارشناسان محیط زیست و آب از یک هشدار جدی سخن گفتند؛ هشداری که ظاهرا برای مسئوالن 
امر خیلی هم جدی تلقی نشد و آن، چیزی جز پدیده فرونشست زمین نبود؛ پدیده ای که سبب شد تخریب زودهنگام مدارس 
اصفهان در اثر فرونشســت زمین رخ دهد؛ آن هم در روزهایی که هنوز به پایان سال تحصیلی مانده است. محمدحسین سجاد، مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، با تاکید بر این موضوع که در استان اصفهان پنج هزار کالس تخریبی وجود دارد، گفت: 
کالس تخریبی، کالس هایی است که در برابر حوادث غیرمترقبه، ایمنی الزم را ندارند. در حالی که 6200 کالس نیز نیازمند مقاوم سازی 

است، در مجموع باید اعالم کرد که 11 هزار و 20 کالس درس در استان اصفهان نیازمند تخریب یا مقاوم سازی است. وی...
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يادداشت
اردوغان، العبادی را تهدید کرد

یکی از نمایندگان پارلمان عراق اعالم کرد که »رجب طیب اردوغان«، رییس جمهور 
ترکیه در پیامی به »حیدر العبادی« هشدار داده است که اگر نیروهای الحشد الشعبی 
به سمت »تلعفر« پیشروی کنند نیروهای ترکیه نیز به سمت این منطقه خواهند آمد.

اخبار

به نقل از پایگاه صهیونیستی آروتز شوا؛»محمد الجابر«، سفیر عربستان 
در یمن، در اظهاراتی مضحک مدعی شد ایران قصد تسلط بر این کشور 

را دارد تا فعالیت تروریستی داعش و القاعده را در منطقه گسترش دهد.
وی در ادامــه ادعاهایش افزود: ایران می خواهــد همانطور که بر عراق و 

سوریه مسلط شده، کنترل اوضاع را در یمن نیز به دست بگیرد.
وی اواخر هفته گذشته درباره رزمایش نظامی مشترک عربستان با هشت 
کشور آفریقایی و خاورمیانه با نام »عملیات توفان قاطع« که در سال 2015 
برگزار شد گفت: ما از انجام این رزمایش چندین هدف داشتیم؛ متوقف 
کردن ایران برای آسیب رساندن به مردم یمن، ریشه کن کردن القاعده و 
داعش در یمن و حمایت کردن از دولت مشروع و قانونی این کشور. وی 
همچنین در ادامه اظهارات عجیب خود مدعی شد مداخله نظامی ایران در 
یمن، احتمال تشدید و ادامه جنگ داخلی را در این کشور افزایش می دهد 

و عربستان به همین دلیل در یمن مداخله کرده است.

»دونالد ترامپ« ، رییس جمهوری آمریکا در مراسم یکصدمین روز آغاز دوره 
ریاست جمهوری خود در پنسیلوانیا اعالم کرد که توافق هسته ای ایران اثر 

منفی بر اقتصاد آمریکا داشته است.
بنا بر گزارش شبکه »فاکس نیوز«، ترامپ در ادامه سخنرانی خود گفت، »ما 
هر توافقی را که از منافع کشورمان حفاظت نکند، متوقف خواهیم کرد.تعهد 

به توافق هسته ای با ایران به منافع آمریکا آسیب خواهد رساند.«
رییس جمهوری آمریکا در ادامه اعالم کرد که دولت او طی صد روز گذشته 
دستاوردهای بسیاری داشته است که از جمله این دستاوردها می توان به 
امضای 29 فرمان اجرایی اشاره کرد که در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است.

وی در بخش دیگری از ســخنرانی خود تاکید کرد: »ما در آغاز راه برای 
بازگرداندن شکوه سابق به آمریکا هستیم. دولت قبل یک آشوب و هرج و 
مرج بی سابقه برای ما به ارمغان گذاشته است، اما ما تمام تالش خود را به کار 

خواهیم گرفت تا آمریکا را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.«

ادعای سفیر عربستان: 

ایران، به دنبال تسلط 
بر یمن است!

ترامپ: 

 برجام اثر منفی
 بر اقتصاد آمریکا دارد

شناسایی برخی عوامل حادثه 
تروریستی میرجاوه

ابوالفضل حســن بیگی، نایب رییس دوم کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی ، با بیان اینکه قرار بود با 
حضور هیئت پارلمانی پاکستان حادثه تروریستی میرجاوه در مجلس 
 بررسی شود، اظهار داشــت: به دلیل عدم حضور هیئت پاکستانی

 این جلسه به زمان دیگری موکول شد.
وی با بیان اینکه وزارت  امورخارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی 
و نیروهای امنیتــی در حال پیگیری حادثه تروریســتی میرجاوه 
هستند، ادامه داد: برابر اعالم مقامات امنیتی، تحقیقاتی در زمینه 
 این حادثه تروریســتی انجام شــده و برخی از عوامل آن شناسایی 

شده اند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: برای شناسایی و دستگیری عوامل حادثه تروریستی میرجاوه 
چند روز دیگر زمان الزم است تا کارهای اطالعاتی و امنیتی کامل 

انجام و در نهایت عوامل این حادثه دستگیر شوند.
روز چهارشنبه )6اردیبهشت( ساعت 19 در درگیری اشرار مسلح با 
مرزبانان نیروی انتظامی در میرجاوه، 9 مرزبان شهید، یک نفر مفقود 

و دو نفر مجروح شدند.

جبهه اصولگرایان معتدل تشکیل شد
جبهه اصولگرایان معتدل در انتخابات ریاست جمهوی دوازدهم برای 

حمایت از حسن روحانی تشکیل شد. 
گفته می شــود جبهه اصولگرایان معتدل که قرار است در انتخابات 
پیش رو از کاندیداتوری حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
حمایت کند، متشــکل از شــورای عالی به عضویت حجت االسالم 
والمســلمین ناطق نوری، ســیدرضا اکرمی و کاظم جاللی رییس 
فراکسیون مستقلین مجلس اســت و هیئت اجرایی این جبهه نیز 
شــامل مجموعه ای از اصولگرایان معتدل از جملــه بهروز نعمتی، 

عباسپور تهرانی، سیدشهاب الدین صدر و... است. 
بهروز نعمتی نماینده مردم تهران به عنوان دبیر جبهه اصولگرایان 
معتدل انتخاب شده اســت؛ هرچند روز گذشته برخی سایت های 
خبری به نقــل از اکرمی، خبر حضور ناطق نــوری در این جبهه را 

تکذیب کردند. 

 شکایت سه نامزد انتخاباتی 
از اولین مناظره تلویزیونی

رییس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از 
ارسال شکایت سه نامزد انتخاباتی از اولین مناظره تلویزیونی خبر 
داد. احسان قاضی زاده هاشمی، رییس کمیسیون نظارت بر تبلیغات 
انتخابات ریاســت جمهوری با بیان اینکه زمان اعتراض نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری نسبت به برگزاری مناظره به پایان رسیده 
است، گفت: سه نفر از نامزدها نسبت به برگزاری مناظره به کمیسیون 

شکایت کرده اند.
 وی با تاکیدبراینکه سعی می کنیم جمع بندی خود را نسبت به این 
موضوع در اسرع وقت اعالم کنیم، افزود: کمیسیون نظارت بر تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری تا قبل از روز جمعه و برگزاری مناظره دوم 

نظر خود را اعالم خواهد کرد.
قاضی زاده هاشــمی تصریح کرد: در صورت وارد بودن اعتراضات، 
نامزدها می توانند سخنان و پاسخ هایشــان را به صورت ضبط شده 

ارائه کنند.

عکس روز

خشم زنان مسلمان کشمیری
در تظاهرات ضد دولتی

زنان و دختران مســلمان کشــمیری در خط مقدم تظاهرات ضد 
دولتی در منطقه کشمیر تحت حاکمیت هند حضور دارند.

انتخابات

حمید رســایی، عضو جبهه پایــداری گفت: عده ای 
نیروهای انقالبی را به بهانه تنــدروی و افراطی بودن 
سرکوب می کنند و اگر انقالبی بودن افراطی گری و 
تندروی است پس من به افراطی گری افتخار می کنم.
حجت االسالم حمید رسایی در گردهمایی ستادهای 
مرکزی و شهرســتانی حجت االسالم ســید ابراهیم 
رییســی یکی از 6 نامزد دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری در حســینیه اعظم شهرکرد اظهار 
کرد: انتخابــات بزرگ ترین نعمت انقالب اســالمی 
ایران است که در 38سال گذشــته از اهمیت باالیی 

برخوردار بوده است.
وی افزود: انتخابات ریاســت جمهــوری از اهمیت 
بیشتری در کشــور برخورداراســت و از بزرگ ترین 
نعمت های این انقالب نیز در انتخابات 29 اردیبهشت 

ماه است.
این فعــال سیاســی اصولگرا گفت: کســی که برای 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود اگر وعده ای 
انتخاباتی داد باید آن را عمل کند و نباید رســانه ها 
و روزنامه هــا را متهم کند به اینکه حــرف های او را 
تحریف می کننــد و باید به قولی که بــه مردم داده  

عمل کند.

حجت االسالم محمدزارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی 
اصالحات ، درباره اولین مناظــره نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، اظهار داشت: دولت در این مناظره به 
خوبی نتوانست از عملکردش دفاع کند و طرف مقابل 

در ایجاد جنگ روانی موفق تر عمل کرد.
وی ادامه داد: انتظار می رفت کــه روحانی در مناظره 
عملکرد مناســب تری داشــته باشــد، اما دیدیم که 
جهانگیری بهتر حرف زد و به عبارتی تنها کســی بود 
که از مواضع اصالح طلبان دفاع کرد ، مناظره بیشتر بر 

محور قالیباف و جهانگیری چرخید.
فومنی تصریح کرد: با توجه به برگزاری اولین مناظره 
این احتمــال وجود دارد کــه جهانگیری بــه عنوان 
کاندیدای اصلی اصــالح طلبان و از طــرف دیگر هم 

قالیباف گزینه نهایی انتخاب شود.
وی افزود: فضای مناظره باید سالم و اخالق محور باشد 
و کاندیداها به جای تخریب یکدیگر برنامه هایشان را 
بگویند. وی خاطر نشان کرد: صداوسیما در مناظره اول 
درخشید و توانست مخاطب زیادی به دست آورد؛ چرا 
که رویکرد بی طرفانه ای داشت. بنده پیشنهاد می کنم 
تا در مناظره ها به نخبــگان و جوانان هم اجازه حضور 

دهند تا دیدگاهشان را مطرح کنند.

رسايی:

 من به افراطی گری افتخار
 می کنم

فومنی: 

احتمال ماندن جهانگیری 
وجود دارد

رحمانیان: 

صداوسیما از شبکه های 
اجتماعی هم عقب تر است

کنعانی مقدم:

 مناظره اول »دورهمی« بود، 
فقط مدیری نداشت

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه »شرق«  درباره 
مناظره های کاندیدای دوازدهمیــن دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار کرد: در مجموع پخش مناظره 
میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اتفاق خوبی 
است؛ اما صداوسیمای ما نه تنها از جهان، بلکه از همین 
شبکه های اجتماعی هم عقب تر است و به نوعی  ابتدایی 
با مناظره هــای انتخاباتی برخورد می کنــد. به نظرم 
بهتر است که صداوسیما مقداری از تجارب جهانی در 
برگزاری مناظره های انتخاباتی بهره ببرد. وی با اشاره به 
محل برگزاری مناظره های انتخاباتی، بیان کرد: الزامی 
نیست که مناظره ها حتما در صداوسیما برگزار شوند؛ 
بلکه می توان همانند سایر کشورهای دنیا این مناظره ها 
را در دانشگاه ها و با حضور دانشجویان برگزار کرد که در 
این صورت مناظره ها شــکل زنده تری به خود خواهند 
گرفت. وی خاطرنشــان کرد: یکی از مشکالت مناظره 
اخیر این بود که یکی از کاندیدا تالش می کرد غیرمستند 
صحبت کند؛ این در حالی اســت که هر یک از کاندیدا 
باید مستندتر و محکم تر سخن بگویند و بر عصبانیت  
خودشان غلبه کنند؛ چراکه مردم ما آگاه و عاقل هستند.

حســین کنعانی مقدم، عضو جبهه ایستادگی در مورد 
اولین مناظــره تلویزیونی انتخابات ریاســت جمهوری 
گفت: ســاختار مناظره های ما ساختار درستی نیست. 
جلسه مناظره بیشــتر یک دادگاه بود که وکیل مدافع 
از دولت دفاع می کرد، متهم خــودش را تبرئه می کرد، 
دادستان مدعی العموم بود  بقیه هم شاهدان این دادگاه 
بودند. این روش مناظره نیست زیرا در مناظره افراد باید 
برنامه های خودشان را برای انتخابات توضیح بدهند و 
اثبات کنند چون با نفی دیگران که نمی شود برنامه های 
شخصی را توضیح داد. در این مناظره ما شاهد یک چهار 
قطبی بودیم: روحانی از طرف اعتدال گرایان، جهانگیری 
از ســمت اصالح طلبان و کارگزاران، قالیباف از ســوی 
اصولگرایان و رییسی به همراه میرسلیم و هاشمی طبا 
به صورت مستقل. این مناظره یک دورهمی بود که فقط 
مجری آن مهران مدیری نبود. دوستان حرف تازه ای برای 
گفتن نداشتند و تمام حرف ها کلیشه ای بود.این راهکار 
درستی برای مناظره نیســت. بهتر بود که کارشناسان 
می نشستند و از کاندیداها سوال کارشناسی می پرسیدند 

تا ببینیم چه چیزی به نفع نظام است.

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته 
در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، کارگری را مایه افتخار 
خواندند و با تاکید بر تامین »امنیت شــغلی و معیشت« جامعه 
کارگری افزودند: حضور کارگران و همه قشرهای ملت در صحنه 
همواره سایه جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت ایران کم کرده و در 
انتخابات پیش رو نیز هرکس، »کشور، نظام و امنیت« را دوست دارد 
در انتخابات شرکت کند زیرا این حضور تعیین کننده، شر دشمن را 

از سر کشور کم خواهد کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،رهبر انقالب 
اسالمی با تبریک ســالروز والدت با ســعادت حضرت اباعبدا... 
الحسین)ع(، محبت و معرفت و اظهار ارادت به آن حضرت را مایه 
افتخار ملت دانستند. حضرت آیت ا... خامنه ای، کارگر را »ستون 
فقرات اقتصاد و تولید« خواندند و افزودند: برای داشــتن اقتصاد 
»پیشرفته و مستقل« و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت 
فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات و حقوق شایسته 

برخوردار باشد، باید روی »تولید ملی« تکیه و تاکید کنیم.
رهبر انقالب اسالمی، دلگرم شــدن کارگران در جامعه را موجب 
سامان یافتن وضع اقتصادی دانستند و گفتند: مشکل اقتصاد کشور 
بدون راه حل نیست و گره ای نیســت که بازنشدنی باشد و یکی از 
الزامات مهم در این گره گشایی، مالحظه و رعایت حقوق کارگران 
است. ایشان خاطرنشان کردند: جامعه کارگری باید احساس تکریم 
و احترام و سربلندی کند و قدر کار او دانسته شود و در این صورت، 

خستگی و بی حوصلگی و بی اعتنایی به کار وجود نخواهد داشت.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر »ترویج فرهنگ کار و اهمیت 
کار« افزودند: نفس عالقه و اشتیاق به کار باید در جامعه ترویج پیدا 
کند و کار چنان ارزشمند شناخته شود که کارگر با افتخار بگوید 

کارگر هستم و در گفتن این موضوع، احساس حقارت نکند.
ایشان، »تامین امنیت شغلی« و »تامین معیشت کارگران« را دو 
وظیفه مهم مســئوالن خواندند و گفتند: دولت، کارفرما، کارگر و 
کارآفرین هر یک به سهم خود در سامان یافتن مشکالت جامعه 
کارگری در این زمینه مسئول هستند و باید وظایف خود را دنبال 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای، هدف از بیان این مطالب و تاکید 
بر اقتصاد مقاومتی و نام گذاری ســال ها را ایجــاد یک گفتمان و 
خواســت عمومی خواندند و افزودند: تبدیل شدن یک موضوع به 
خواست عمومی، موجب تحقق آن می شود و مسئوالن نیز در آن 
جهت حرکت خواهند کرد. ایشان با اشاره به نقش آفرینی سیاسی و 
اجتماعی کارگران در کشورهای مختلف و تالش دشمنان برای رو 
در رو قرار دادن جامعه کارگری با جمهوری اسالمی از همان روزهای 
اول انقالب، گفتند: با وجود این تالش ها، کارگران همیشه جانب 
نظام را گرفتند و از آن حمایت کردند و در واقع جامعه متدین و فعال 

کارگری در طول این سال ها به دشمنان کشور سیلی زده است.
حضرت آیت ا... خامنــه ای افزودند: جمهوری اســالمی و همه 
دست اندرکاران باید سپاس گزار و قدردان جامعه کارگری باشند 
زیرا جامعه کارگری همواره در کنار و همراه نظام بوده و پس از این نیز 

به فضل الهی همین گونه خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی با تاکید فراوان بر مسئله اشتغال، این مسئله 

را در درجه اول اهمیت خواندند و افزودند: اگر مســئله اشتغال به 
شکل مناسبی حل شود، آسیب های اجتماعی از جمله مواد مخدر، 
مشکالت جوانان و آفت های ناشی از بیکاری و بیکارگی هم کاهش 
محسوس خواهد یافت. حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: هر 
کس مسئول اجرایی کشور شود و همه کسانی که در دولت آینده 
مسئولیت بخش های اقتصادی را بر عهده می گیرند، باید از همان روز 
اول، همت و تالش خود را به حل مشکل اشتغال معطوف کنند؛ چرا 

که در این موضوع مهم، حتی یک روز تاخیر جایز نیست.
ایشان، توجه به تولید ملی در همه   ابعاد صنعتی، کشاورزی، خدمات 
و دیگر عرصه ها را الزمه حل مشکل اشتغال برشمردند و خاطرنشان 
کردند: مسئوالن دولت بعدی باید در اولین فرصت با برنامه ریزی 
به این موضوع بپردازند. رهبر انقالب در ادامه سخنانشــان با ابراز 
خرسندی از اینکه فضای انتخاباتی در کشور در حال گرم شدن است، 
افزودند: ملت عزیز بدانند حضور در انتخابات در موضوع امنیت ملی 
تعیین کننده است و اگر مردم پای صندوق های رای بیایند، کشور در 
امنیت باقی خواهد ماند. ایشان با استناد به اطالعات موثق افزودند: 
ترس از حضور ملت در صحنه، علت اصلی خودداری دشمنان پررو، 
وقیح و گردن کلفت از هر عمل و اقدام سخت در مقابل ایران است 
چرا که دشمنان از حضور مردم در صحنه، به معنای واقعی کلمه 
می ترسند. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: اگر میان ملت و نظام 
فاصله بیفتد و مردم به صحنه نیایند، دشمنان هر کاری بخواهند 
انجام می دهند؛ چرا که این کارها برای آنها خیلی هم سخت نیست 

همانطور که در جاهای دیگر دنیا این کارها را کرده اند.
رهبر انقالب با انتقاد از کسانی که حضور خود را موجب دور شدن 
سایه جنگ از کشــور می دانند، افزودند: گاهی می شنویم بعضی 
می گویند یا در گذشته گفته اند که وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا 
کردیم، توانستیم سایه جنگ را از سر کشــور رفع کنیم، اما این 
حرف ها درست نیست و واقعیت آن است که در تمامی سال های 
متمادی، حضور ملت در صحنه، موجب رفع سایه جنگ و تعرض 
از سر ایران شده است. ایشان، مهم ترین مظهر این حضور ملی را 
شرکت در انتخابات خواندند و افزودند: هرگز نمی گویم به چه کسی 
رای بدهید یا ندهید، اما اصرار دارم که در پای صندوق رای حاضر 

باشید و به هر کسی تشخیص می دهید رای دهید.
رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان تاکید کردند: 
هرکس کشور، نظام و امنیت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند، 

این حضور تعیین کننده شر دشمن را از سر کشور کم خواهد کرد.
ایشان با تجلیل از پیوندهای عمیق و همراهی مردم با نظام در همه 
دشواری های چهل سال گذشته، افزودند: پیشرفت، اقتدار، آبرو، 
عزت و نفوذ امروز جمهوری اسالمی در منطقه مرهون همراهی و 

همدلی ملت با نظام است.

حضرت آیت ا...خامنه ای با اشاره به ضرورت فکر و تأمل و مشورت 
برای رای دادن به نامزدها افزودند: هرکس براساس منطق و فکر، 
به نامزدی رای دهد، حتی اگر در تشخیص اشتباه کرده باشد، نزد 
خداوند معذور است، اما اگر سرسری و بی دقت انتخاب کند، پیش 
پروردگار و حتی وجدان خود عذری ندارد. رهبر انقالب پس از بیان 
این نکات مهم برای مردم، به بیان چند توصیه به شش نامزد انتخابات 
پرداختند. توصیه اول ایشان به نامزدها این بود که نیت خود را خدایی 
کنید و برای خدمت تالش کنید نه برای قدرت؛ چرا که هرکس برای 
خدمت به مردم به ویژه طبقات ضعیف وارد میدان شود، هر حرف و 
حرکت او اجر و حسنه دارد. دومین توصیه رهبر انقالب به نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری، اعالم صریح حمایت از قشرهای ضعیف 
بود. ایشان افزودند: به گونه ای شعارها و برنامه ها را مطرح کنید که 
همه بدانند با هدف اصلی حمایت از طبقــات ضعیف وارد عرصه 
شده اید و حل این مشکل مهم برای شما در اولویت جدی قرار دارد.

رهبر انقالب اسالمی بار دیگر خطاب به نامزدها گفتند: بین خود و 
خدا عهد کنید که اگر مردم به شما رای دادند، اولویت ها را رعایت 
کنید و به قشرهایی بیشتر توجه کنید که نیاز به مراقبت بیشتر دارند.
ایشان، »کار انقالبی و جهادی« را تنها راه سامان یافتن مشکالت 
کشــور دانســتند و افزودند: مردم و نامزدها بدانند که برای حل 
مشکالت موجود باید مثل یک جهادگر، کمر بسته ی خدمت بود 
و با کار »پرحجم و با کیفیت، مجاهدانه و انقالبی«، بن بست ها را 

شکافت و کشور را به پیش برد.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از کسانی که انقالبی بودن را مترادف 
بی نظمی توصیف می کنند خاطرنشان کردند: نظم از خطوط اصلی 
انقالبی گری است، انقالبی گری یعنی سرگرم تشریفات و حاشیه 
و کارهای زرق و برق دار نشدن و تالش بی پایان و خستگی ناپذیر 
برای حل مشکالت مردم و گشودن گره های تولید و کار و اشتغال 

با راه های میان بر.
رهبر انقــالب در بخش پایانی سخنانشــان به مســئوالن همه 
دســتگاه های ذی ربط در انتخابات اعم از وزارت کشــور، شورای 
نگهبان، صدا و سیما و دیگر دستگاه ها تاکید کردند: آرای مردم امانت 
است؛ در نهایت احتیاط و مراقبت این امانت سنگین را حفظ کنید و 

اجازه دست درازی به احدی را ندهید.
ایشان رعایت دقیق، بدون اســتثنا  و بدون رودربایستی قانون را 
الزمه برگزاری انتخاباتی مطلوب و مورد رضایت پروردگار خواندند 
و این جمله اساسی سال های اخیر خود را تکرار کردند: »رای مردم 
حق الناس است و اگر کسی به حق الناس تعرض کند، از عهده آن 

بر نخواهد آمد«.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در سخنانی ایجاد اشــتغال از طریق توسعه بنگاه های 
کوچک و متوسط را تنها راه موثر اشتغال زایی در جامعه دانست و 
افزود: در چهار سال گذشته حدود 2 میلیون شغل در کشور ایجاد 
شد، اما با توجه به ورودی های جمعیت، این مقدار شغل پاسخ گوی 
نیازها نیست. آقای ربیعی کارگران و بیکاران را از آسیب پذیرترین 
اقشار جامعه خواند و با اشــاره به کاهش قدرت خرید کارگران و 
بازنشستگان، گفت: تالش کرده ایم سیاست تعیین دستمزد را به 
گونه ای نهادینه کنیم که تا حدودی زمینه برای جبران قدرت خرید 

کارگران و بازنشستگان فراهم شود.

 ملت عزيز بدانند 
حضور در انتخابات 
در موضوع امنیت 
ملی تعیین کننده 

است و اگر مردم پای 
صندوق های رأی 
بیايند، کشور در 

امنیت باقی خواهد 
ماند

بین الملل

کره شمالی: 

به اسراییل رحم نخواهیم کرد!
کره شمالی در بیانیه ای هشدار آمیز اسراییل را تهدید کرد. این تهدید 
بعد از اظهارات آویگدور لیبرمن منتشر شده است که انتقاد تندی از 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی کرده بود.به گزارش ایسنا، به نقل 
از روزنامه مســتقل رای الیوم، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسراییل 
اخیرا سیاست رهبر کره شمالی را در جهت ضربه زدن به امنیت کل 
منطقه و ثبات جهانی خوانده و گفته بود، او رهبر تندروی جامعه ای 
بنیادگراست. وزارت خارجه کره شــمالی در بیانیه ای در واکنش به 
 این اظهــارات تصریح کرد: ما اظهارات اســراییلی را چالشــی برای

 پیونگ یانگ می دانیم و پیام ما این اســت که بــه هر کس که عزت 
رهبری ما را خدشه دار کند رحم نخواهیم کرد.

برگزاری کنفرانس 
»عرب و کرد« در قطر!

 کنفرانس »عرب و کرد؛ منافع، نگرانی ها و اشتراکات« از روز شنبه در 
دوحه  قطر آغاز شده که با حضور شخصیت های دانشگاهی و پژوهشگرانی 
از کردهای عراق و سوریه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. بنا بر اعالم 
شبکه رووداو، این کنفرانس به ابتکار »مرکز عربی پژوهش های سیاسی« و 
با حضور 15 شخصیت کرد عراق و 3 تن از کردهای سوریه برگزار می شود 

و از 9 ماه پیش برای ارسال مقاالت، فراخوان داده شده بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار با هزاران نفر از کارگران:

نامزدها عهد ببندند اولویت آنها حمایت از قشر ضعیف خواهد بود
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مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

سوء مدیریت برخی از واحدهای تولیدی 
اصفهان را بحران زده کرد

نرخ تورم فروردین به 6/9درصد رسید
مرکز آمار ایران نرخ تــورم فروردین ماه را 6/9درصد اعالم کــرد؛ نرخ تورم نقطه 
به نقطه نیز 9/4درصد بوده اســت. بانک مرکزی هفته قبل تورم فروردین ماه را 

 توجه به اشتغال زنان9/5درصد اعالم کرده بود.
 اولویت دولت یازدهم بود

وزیر کار، در همایش تجلیل از بانوان کارگر که به مناسبت روز کارگر 
برگزار شد، با اشــاره به اهمیت موضوع زن و کارگر گفت: در مورد 
مفهوم کارگر، فارغ از زن یا مرد بودن، نیاز به اندیشه بیشتری داریم 
چون جامعه بر ستون های تالش و مجاهدت کارگران استوار شده و تا 

رسیدن به جایگاه حقیقی کارگران راه زیادی داریم.
علی ربیعی توجه به اشتغال زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی را 
از اولویت های دولت یازدهم دانست و از زنان خواست تا درخصوص 

پیگیری مطالبات خود، در تشکل های زنان کارگر مشارکت کنند.
وی با بیان اینکــه 5۰ درصد ورودی ها به بازار کار را زنان تشــکیل 
می دهند، افزود: از مجمع ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده در سال گذشته، 

بخش اعظمی از آن به بانوان اختصاص داشته است.
رییس اتحادیه زنان کارگر نیز در این همایش گفت: کارگران با اتحاد 
و همبستگی تشکیالتی خود می توانند به جایگاه واقعی دست یابند و 

حقوق و مطالباتشان را به نتیجه برسانند.
ســهیال جلودار زاده  با بیان اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به 
کارگران است و نمی توان به آن دست اندازی کرد، افزود: همراهی و 
همدلی جامعه کارگری، هم به حفظ منابع کارگران منجر می شود 

و هم آنها را به تحقق مطالبات و خواسته هایشان نزدیک می کند.

سوژه

قیمت انواع
دوچرخه ثابت

بازار

کافه اقتصاد

ورود سبزی به امارات ممنوع!
دولت امارات اعالم کرد که واردات انواع ســبزیجات و 
بعضی از میوه ها از کشورهای مصر، لبنان، اردن، عمان 
و یمن از پانزدهم ماه آینده میالدی ممنوع خواهد شد. 
براساس گزارش وزارت بهداشت امارات، سبزیجات و 
میوه های این کشورها دارای اثرات کودهای شیمیایی 
هســتند که باعث بیماری های خطرناک خواهد شد. 
گفتنی است که بیشترین میوه و سبزیجات امارات را 

همین پنج کشور عربی تامین می کنند.

 احتمال وجود وایتکس 
در لبنیات سنتی

رییس جامعه دامپزشکان ایران، از احتمال استفاده از 
وایتکس و دیگر افزودنی هــا برای کاهش بارمیکروبی 
شیر خام در واحدهای لبنیات سنتی خبر داد و گفت: 
دلیل رشــد 2۰درصدی تب مالت، مصــرف لبنیات 

سنتی است.
»پیام محبی« در همایش روز جهانی دامپزشکی2۰1۷ 
که در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، 
افزود: مردم نمی دانند که با مصرف لبنیات ســنتی، 
درحقیقت محصــوالت حاوی آنتــی بیوتیک، فلزات 
سنگین، افالتوکســین و عوامل بیماریزای تب مالت و 

سل را به بدن خود وارد می کنند. 
وی اضافه کرد: سازمان دامپزشــکی، متولی کنترل و 

نظارت بر بهداشت فرآورده های خام دامی است. 
به گفتــه وی، دولــت نیز بایــد در ســازمان پدافند 
غیرعامل برای جلوگیری از این مشــکالت، به کاهش 
 واحدهای لبنیات سنتی از طریق سازمان دامپزشکی 

اقدام کند.

کارگران امروز تعطیل هستند
رییس فراکســیون کارگری مجلس شورای اسالمی، 
بااشاره به ماده 6۳ قانون کار گفت: روز کارگر بر اساس 
قانون کار، روز تعطیل رسمی برای کارگران محسوب 
می شود و کارفرمایان حق ندارند در این روز کارگران 

را وادار به کار کنند. 
علیرضــا محجوب با اشــاره بــه مــاده 6۳ قانون کار 
جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: عالوه بر تعطیالت 
رســمی کشــور، روز کارگر) 11 اردیبهشت(نیز جزو 
تعطیالت رسمی کارگران به حساب می آید؛ بنابراین 
کارگران در این روز مانند جمعه ها، تعطیل هستند و 

می توانند از تنها روز خود در سال استفاده کنند.

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، با بیان اینکه بسیاری از 
محصوالت کشاورزی آلودگی شــیمیایی دارند، گفت: ارگانیک کردن 

محصوالت کشاورزی نیاز به کار کارشناسی دارد. 
بهروز بنیادی درباره ضرورت ارگانیک کردن محصوالت کشاورزی افزود: 
ارگانیک کردن محصوالت کشــاورزی نیاز به کار کارشناسی و اقدامات 
طوالنی مــدت دارد؛ زیرا اقدامی زمان بر اســت، اما ایــن مهم به منزله 

بی توجهی به بحث ارگانیک کردن این محصوالت نیست.
وی تصریح کرد: بسیاری از محصوالت کشاورزی آلودگی شیمیایی دارند و 
بر اساس آخرین آمار حدود ۳۰ الی ۳5 درصد محصوالت مختلف به جهت 
مصرف بی رویه ســموم و آنتی بیوتیک ها، آلوده و برای سالمتی انسان 
خطرناک هستند؛ لذا باید مورد توجه قرار گیرد و این در حالی است که 

ارگانیک کردن محصوالت کشاورزی به همت همه جانبه نیازمند است.

52۰۰ کیلومتــر خــط هوایــی در اجرای طــرح فراملــی مدیریت 
 آسمان شــهر ایران، با حضور وزیر راه و شهرســازی به بهره برداری

 رسید.
این طرح در چند مرحله اجرا می شــود که مرحله نخســت آن شامل 
15هــزار کیلومتر بود کــه 9 هــزار و ۸۰۰ کیلومتر آن در دو ســال 
 گذشــته افتتاح شــد و دیروز 5 هزار و 2۰۰ کیلومتر به بهره برداری 

رسید.
مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران گفت: با بهره برداری از 
 این خطوط، در شبانه روز 2 هزار هواپیما از خطوط هوایی کشور تردد

 دارند.
رحمت اله مــه آبادی گفــت: ظرفیت نشســت و برخاســت نیز در 

فرودگاه های کشور افزایش یافته است.

 آلودگی شیمیایی
۳۵ درصد محصوالت 

کشاورزی کشور

بهره بر داری از 
۵۲۰۰کیلومترخط هوایی 

کشور

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی، بیکاری جوانان را 
یکی از مهم ترین معضالت اقتصادی کشور دانست و اظهار 
داشت: نرخ بیکاری در کشور بیش از 12/5درصد و در برخی 
از استان ها باالی 2۰ درصد است. آمارهای بیکاری که توسط 
مرکز آمار یا وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی ارائه می شود، 
با آمار بیکاری واقعی در جامعه تفاوت زیادی دارد و آمارها 

صحیح نیست.
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آمار 
بیکاری اصفهان در مقایســه با میانگین کشوری بسیار باال 
بوده و حتی در برخی از شهرســتان های استان چند برابر 
میانگین کشوری اســت و رکود اقتصادی از دالیل افزایش 

بیکاری در جامعه است.
وی  تاکید کرد: رکود می تواند به کل کشور آسیب برساند و 
با رکود موجود، کارگاه های تولیدی ما نمی تواند هزینه های 
جانبی برق، آب و گاز را تامین کند و با عدم پرداخت به موقع 
عوارض و مالیــات، دولت هم با مشــکالت عدیده دیگری 

روبه رو می شود.
موســوی الرگانی اضافه کرد: دولت به جای افزایش میزان 
بودجه واحدهای صنعتی و بنگاه های کوچک، بودجه های 
آنها را کاهش داده و در اختیار سایر صنایعی قرار داده است 

که اشتغال کمتری ایجاد می کنند.

وی به جلســه  احیای صنایع کوچک و بزرگ اشــاره کرد و 
گفت: در این جلسه مقرر شد تا بودجه را در اختیار واحدهای 
صنعتی که کمتر از 1۰۰ نفر نیرو دارند قرار دهیم؛ در حال 
حاضــر این گونه نبوده و دولــت این میــزان از بودجه را به 

واحدهای صنعتی دیگر واگذار کرده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای احیای 
واحدهای صنعتی کوچک، مقرر شده که از بانک ها وام گرفته 
شود؛ اما با پرس و جوی به عمل آمده از مسئوالن و مدیران 
صنایع، متوجه شــده ایم که واحدهای صنعتی که موفق به 
اخذ وام شده اند، تعدادشان بسیار اندک بوده و بسیاری موفق 

به اخذ وام نشده اند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، میانگین مناطق 
شهری و روستایی تحت پوشش گازرسانی استان اصفهان 
را 99درصد اعالم کرد و بیان داشت: در استان اصفهان در 
سال گذشته 2۰ میلیارد مترمکعب گاز مصرف شده که در 
این بین 44 درصد صنایع، ۳۳ درصد نیروگاه ها و 1۸درصد 

نیز در بخش خانگی مصرف شده است.
سید مصطفی علوی با بیان اینکه در حال حاضر در استان 
اصفهان یک میلیون و 6۸6 مشترک وجود دارد، تصریح 
کرد: برای این تعداد مشــترک یک میلیون و 2۰2 هزار 

علمک نصب شده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در ادامه با اشاره 
به گازرسانی به 45 شــهرک صنعتی در استان اصفهان 
ابراز داشــت: در این شهرک ها هشــت هزار و ۳41 واحد 
صنعتی وجود دارند و دو شــرکت بــزرگ صنعتی فوالد 
مبارکــه و ذوب آهــن با مجمــوع بدهــی 5۰۰ میلیارد 
 تومانی، بزرگ ترین بدهکاران شرکت گاز استان اصفهان 

هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه بیش از ۸1 درصد از مصارف گاز 
اســتان اصفهان در محدوده 5۰ کیلومتری شهر اصفهان 
است، گفت:  از این رو برنامه ریزی کرده ایم که تا 25 سال 

آینده در خصوص تامین گاز با مشکلی روبه رو نشویم.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، در ادامه با بیان 
اینکه بر اساس ابالغ وزیر نفت باید طی بازه زمانی سه ساله 
یکهزار و 6۳۰ واحد تولیدی در اســتان اصفهان مصرف 
سوخت مایع را حذف و از گاز استفاده کنند، ابراز داشت: 
برای این امر نیز تا ســقف 24۰ میلیون تومان تسهیالت 

بانکی در نظر گرفته شده است.
وی بودجــه ســال 96 شــرکت گاز اســتان اصفهان را 
22۷میلیارد تومان اعالم کرد و ابراز داشــت: باید توجه 
داشته باشیم که گازبهای دریافتی از مشترکین به خزانه 
کشــور، واریز و اعتبارات مــورد نیاز اســتان بازگردانده 

می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

فوالدمبارکه و ذوب آهن؛ بزرگ ترین بدهکاران شرکت گاز

انرژیپارلمان

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 

نرخ بیکاری در کشور بیش از 1۲/۵درصد است 

JKEXER SHARP 2155 جی ککسر

 13,500,000
ریال

 13,550,000
ریال

JKEXER IMAGE 2070 جی ککسر

 8,950,000
ریال

 9,000,000
ریال

JKEXER Acute 3925 جی ککسر

 24,800,000
ریال

 24,860,000
ریال

سکه تمام بهار آزادی
11,860,000 ریال)طرح جدید(

6,760,000 ریالنیم سکه

3,790,000 ریالربع سکه

2,560,000 ریالسکه یک گرمی

0 1,174,34 ریالیک گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه و طال

سکه 

خصوصی سازی فرآیندی است که بر 
طبق آن مالکیت شــرکت ها و به طور 
کلی دارایی ها از بخش عمومی به بخش 
خصوصی منتقل می شــود و این پدیده موجب می گردد به 

کارایی آن بنگاه یا دارایی افزوده شود.
 در دهه های اخیر برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته دنبال شده 
است. خصوصی ســازی یکی از اجزای برنامه های اصالحات 
ساختاری بوده و هدف آن دستیابی به کارایی باالتر بنگاه ها در 
سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی باالتر 

از بعد اقتصاد کالن است. 
از طرف دیگر با اجرای سیاست های خصوصی سازی به طور 
معمول زمینه بــرای کاهش هزینه های دولت و یا کســری 
بودجه های لجام گسیخته دولتی فراهم می شود؛ لذا با کاهش 
تورم، زمینه افزایش ســرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 

ایجاد می گردد.
سیاست های کلی اصل 44 در اقتصاد ایران که در سال 1۳۸4 
توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد، در واقع با هدف اصالحات 
ســاختاری در ایران صورت گرفت. اهداف این سیاســت ها 
همان طورکه در متن آن اشــاره شده اســت عبارت است از: 
شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی، 

ارتقای کارآیی و بهره وری، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم 
بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی و 
مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و همچنین 

افزایش سطح عمومی اشتغال و... . 
بر اساس تعاریف و تقســیم بندی های از پیش تعریف شده، 
فرآیند سازمان خصوصی سازی به سه حوزه تقسیم می شود 
که شامل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، 
واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص 
حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مســتقیم سهام 
یا دارایی بابت ســهام عدالت اســت. در این میــان برخی از 
کارشناســان اقتصادی بر این باورند که 2 حوزه »واگذاری 
سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و 
حقوقی طلبکار از دولت« )رد دیون( و »انتقال مستقیم سهام 
یا دارایی بابت سهام عدالت«، ارتباطی با خصوصی سازی به 

معنای واقعی ندارند.
اهمیت این موضوع در آن است که در صورت واگذاری سهام 
یا دارایی ها به بخش های خصوصــی غیر واقعی، نه تنها این 
دارایی ها به جامعه تزریق نمی شود، بلکه از کنترل دولت نیز 

خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می گیرد.
یکی از حوزه هایی که دولت یازدهم در بحث خصوصی سازی 
همواره بر آن تاکید داشــته و دارد، »بحث واگذاری سهام به 

بخش خصوصی واقعی« است؛ یعنی عرضه و فروش سهام یا 
دارایی به عموم متقاضیان.

حال سوال اینجاست که در کشور و بخصوص استان اصفهان، 
به چه میزان در زمینه خصوصی ســازی موفق عمل شده و 
برای پیشــبرد اهداف این راه چه گام های اساسی برداشته 

شده است؟
خصوصی سازی تا چه حد توانسته است بر اقتصاد 

بخصوص وضع معیشتی کارگران تاثیرگذار باشد؟
رییس کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان، شرایط 
کارگران را حتی با اجرایی شــدن خصوصی سازی مناسب 
ندانســت و گفت: این قانون به صورت تئوری بسیار مطلوب 
برنامه ریزی شده؛ اما واقعیت امر چیز دیگری است. متاسفانه 
در شرایطی که اصل اجرایی شدن این قانون بر مدار ضابطه 
است، در عمل چیز دیگری را شاهدیم که بیشتر به »رابطه« 

متمایل است.
علی یزدانی تعطیلی بســیاری از واحدهای تولیدی را دلیل 
بر این ادعا دانست و اضافه کرد: واگذاری های انجام شده در 
سال های اخیر که بیشتر بر اساس رابطه بوده، اثرات سویی بر 
اقتصاد و جامعه داشته است که از آن جمله می توان به کارخانه 
کاشی نیلو، کاشی اصفهان و پلی اکریل اشاره کرد که همگی به 
دلیل سوء مدیریت به تعطیلی کشیده شده اند. وی همچنین 
افزود: واگذاری به اهل فن و متخصص، راه حل برون رفت از 

مشکالت حال حاضر است.
وی با انتقاد از مسئوالن به دلیل خالصه کردن روز کارگر در 
برنامه ای به صورت نمادین عنوان کرد: از دولت تدبیر و امید 
انتظار بیشتری برای حل مشکل کارگران )که همان امنیت 
شغلی و قراردادهای موقت است( داشته ایم و تنها اگر دولت، 
پرانتزی برای رسیدگی جدی به مشکالت این جامعه تاثیرگذار 
باز کند، به طور حتم تا حدود زیادی اقتصاد کشور به سمت 

جلو حرکت خواهدکرد.
در پایــان آنچــه در ایــن 
خصوصی ســازی به عنوان 
یک خأل بزرگ محســوس 
می  شود، نبود الگویی مبتنی 
بر اصول و آرمان های بومی 
است که در فرآیند تحقیق و 
توسعه، این الگو شکل گرفته 
باشــد و به صــورت قانون 
مصوب با تکالیــف صریح 
و انعطاف  پذیــر، راه را برای 
توسعه اقتصادی کشور باز 
کند. تحقق ایــن آرمان، به 
عزم و اراده  منطقی مجریان 
و برنامه ریزان عرصه  حقوق 
و اقتصاد وابســته است تا با 

نقد عملکرد گذشته و آسیب  شناسی کارکردهای نادرست، به 
پژوهش های نظری و عملی مبتنی بر اصول علمی دست زده و 

تئوری صحیح و بومی خصوصی  سازی را شکل دهند.

رییس کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان، اثربخشی 
خصوصی سازی در اقتصاد کارگران را منفی می داند؛

اصل مدیریت خصوصی سازی ضابطه 
است، نه رابطه

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: باید توجه داشته باشیم که سوء 
مدیریت، برخی از واحدهای اقتصادی مولد را به واحدهای بحرانی تبدیل کرده است.

محسن نیرومند پیش از ظهردیروز در آیین تجلیل از کارگران و واحدهای تولیدی نمونه 

استان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه همه تالش خود 
را برای حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت اشتغال زایی در استان اصفهان به کار 
گرفتیم، اظهار داشت: در این زمینه  در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین 
ثبت نام صنایع واجد شرایط در سامانه بهین یاب و ارائه تسهیالت به آنها، شاهد اتفاقات 

خوبی بودیم.
وی به کاهش 21 درصدی تجمعات کارگری استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد 
و ابراز داشت: این اقدامات همچنان در دست پیگیری است و باید توجه داشته باشیم که 

رکود همچنان صنایع و چرخ های تولید در استان اصفهان را آزار می دهد.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، همچنین به تشکیل کارگروه بهبود 

اشتغال پایدار در کنار ستاد رونق اقتصادی با بودجه 1/5میلیارد دالری در سطح کشور 
اشاره کرد و افزود: این در حالی است که باید توجه داشته باشیم سوء مدیریت، برخی از 

واحدهای اقتصادی مولد را به واحدهای بحرانی تبدیل کرده است.
 وی در ادامه، نه گفتن به خرید محصوالت خارجی را یک کار مردم نهاد دانست و اضافه 
کرد: اصحاب رسانه، حوزه های علمیه و نهادهای مردمی، در فرهنگ سازی استفاده از 
تولیدات داخلی به صورت جدی  وارد شوند. نیرومند با تاکید بر اینکه باالترین نشان ملی 
را به تولیدکنندگانی اهدا می کنیم که با کاالهای خارجی رقابت می کنند، ابراز داشت: 
باید توجه داشته باشیم که توسعه روابط دولت و کارگر و کارفرما، می تواند به تحقق شعار 

اقتصاد مقاومتی کمک شایانی داشته باشد.

واگذاری های انجام 
شده در سال های 
اخیر که بیشتر بر 

اساس رابطه بوده، 
اثرات سویی بر 
اقتصاد و جامعه 

داشته است که از 
آن جمله می توان 

به کارخانه  پلی 
اکریل اشاره کرد

فاطمه 
کاویانی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2125 | May 1, 2017 |  12 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERYusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2125 | دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 | 4 شعبان 1438



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2125 | دوشنبه 11  اردیبهشت 1396 | 4 شعبان 1438

يادداشت
درخشش حافظ اصفهانی در مسابقات بین المللی قرآن کریم

سخنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: موسی معتمدی نماینده 
اصفهانی شرکت کننده در سی و چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، در 

رشته حفظ کل قرآن کریم موفق به کسب رتبه برتر شد.

عکس روز 

چهره ها

درشهر

برگزاری دوره آموزشی 
عکاسی مقدماتی در فرشچیان

دوره آموزشــی عکاســی مقدماتی با حضور حســین 
شــجاعی منش، از فــردا در مجتمــع فرهنگی هنری 
فرشــچیان برگزار می شود. انجمن ســینمای جوانان 
اصفهان در نظر دارد یک دوره آموزشی مقدماتی عکاسی 

را برگزار کند.
حسین شجاعی منش به عنوان مدرس در این دوره حضور 
دارد و در پایان دوره نیز گواهی معتبر به شرکت کنندگان 
اعطا می شود. حسین شجاعی منش،  عکاس اصفهانی، 
فارغ التحصیل رشــته مرمت بناهای تاریخی، به عنوان 
مدرس برگزیده انجمن سینمای جوانان استان اصفهان 

نیز شناخته شده است.

»خانه حکمت« در اصفهان 
افتتاح  شد

»خانه حکمت« در قالب پنجاه و ششمین پروژه هرهفته 
چند افتتــاح، باحضور غالمرضا اعوانــی رییس انجمن 
حکمت و فلسفه ایران در اصفهان افتتاح شد. این مراسم 
با سخنرانی غالمرضا اعوانی چهره ماندگار سال ۱۳۸۲، 
عضو پیوسته فرهنگستان علوم، رییس انجمن حکمت و 
فلسفه ایران و جمعی از اســاتید برجسته رشته فلسفه، 
شــهردار و اعضای شورای شهر و شــهروندان دوستدار 
حکمت و فلسفه در کشور روز گذشته از ساعت ۱7، در 
محل دائمی خانه حکمت و فلسفه واقع در خیابان شیخ 

مفید شرقی برگزارشد.

برگزاری کرسی های آزاداندیشی 
در حوزه علمیه اصفهان

دبیر کرسی های نظریه پردازی و آزاداندیشی حوزه علمیه 
اصفهان، از برگزاری بیش از 7۰ کرســی آزاداندیشی در 
حوزه علمیه اصفهان خبر داد. حجت االســالم علیرضا 
ناجی گفت: برای نخستین بار در سال گذشته کرسی های 

ترویجی اجرایی شد.
وی با بیان این نکته که تمام کرسی های سال گذشته با 
کیفیت باالیی برگزار شده است تصریح کرد: در ابتدای 
سال 95 نیازسنجی و اولویت ها به مدارس اعالم شد و به 
همین دلیل از اکثر کرسی ها استقبال خوبی به عمل آمد.

حجت االسالم ناجی »حوزه انقالبی« و »سبک زندگی 
اسالمی« را به عنوان دو موضوع اغلب کرسی های سال 

گذشته بیان کرد.

دی کاپریو در راهپیمایی 
سرخپوستان شرکت کرد

تهدید به مرگ بازیگر سرشناس!
 امیرمحمد زند در صحنه فیلمبرداری به مرگ تهدید شد. 

وی با انتشار تصویری در اینستاگرام خود مدعی شد که او را تهدید 
به مرگ کرده اند. این بازیگر در توضیح این رویداد 
نوشت: »این عکس درست موقعی گرفته شده 
که شخصی حوالی مسجد سلیمان در حال 
تهدید من به مرگ بود؛ جالب اینکه گروه 
تهیه و تولید کار صرفا و تنها تماشاچی 
بودند و جالب تر اینکــه به جای اینکه 
من شاکی باشم از نداشتن امنیت جانی 
وســط بیابان، گروه عزیز ادعای شکایت 

مي کنند.
اگر الزم باشد در آینده همه چیز را به مطبوعات و مردم  

عرض خواهم کرد. الزمه بگم دلیل تهدید به مرگ شدنم تنها چند 
ثانیه تاخیر در عکس گرفتن با آن مثال آدم بود؛ درست زمانی که 

وسط تمرین سکانسم بودم.«

خسته نشدید این همه تیتراژ خواندید؟ 
پویا بیاتی خواننده موسیقی پاپ که شب گذشته میهمان برنامه 
»دورهمی« بود، در بخشــی از صحبت هایش از انحصاری بودن 

تیتراژ خواندن در تلویزیون انتقاد کرد.
پویا بیاتی، خواننده جوان موسیقی پاپ که 
شامگاه شنبه میهمان برنامه »دورهمی« 
با اجرای مهران مدیری در شبکه نسیم 
بود، با اشــاره به اینکه تیتراژ خواندن 
در تلویزیون در بیشــتر مطرح شــدن 
خواننده هــای جــوان تاثیــر دارد، از 
انحصاری بودن ایــن موضوع در تلویزیون 
انتقاد کــرد و گفت: »دوســت دارم صدا و 
سیما و مخصوصا تلویزیون از خواننده های جوان حمایت 
بیشــتری کند، در این حوزه تیتراژ خواندن باید به خواننده های 
جوان هم سپرده شــود تا آنها هم بتوانند به واسطه تلویزیون که 

مخاطب بیشتری دارد، اسمشان را بیشتر مطرح کنند. 
اما نمی دانم چه اصراری اســت که تیتراژهای تلویزیون بین چند 
خواننده تقسیم شود. واقعا خود خواننده ها از این موضوع خسته 

نمی شوند؟!«

خبری از دوبله نیست
سیامک اطلســی درباره فعالیت خود بیان کرد که این روزها در 
سریال »نزدیک های بهشــت« به کارگردانی حسن هدایت نقش 
ایفا می کند. ســیامک اطلســی بازیگر و دوبلور، 
درباره حضور خود در سریال های تلویزیونی 
بیان کرد: من سابقه ای از گذشته دارم که 
با کارگردانان خــوب کار کرده ام و االن 
دیگر نمی توانم هر فیلمنامه یا همکاری 

در هر کاری را بپذیرم.
وی ادامه داد: مــردم مرا بــه گونه ای 
شناخته اند که اگر بخواهم نقش ضعیفی 
بازی کنم حســی را که به من دارند از بین 
می رود؛ بــه همین دلیل اســت که در هــر کاری بازی 
نمی کنم. این دوبلور درباره دوبله فیلم و ســریال ها نیز بیان کرد: 
آخرین کاری که دوبله کردم به قبل از عید مربوط می شد و االن 
اصال خبری از دوبله نیســت. به هر حال بودجه ای وجود ندارد و 
فیلمی هم وارد نمی شود؛ بیشتر هم فیلم ها و سریال های چینی 

و کره ای و ژاپنی دوبله می کنیم.

گریم جالب بهنوش بختیاری در فیلم 
»ما خیلی باحالیم«

بهنوش بختیاری عکس زیر را در صفحه اینســتاگرامش منتشــر 
کرد و نوشــت: »با گریم فیلم ما خیلی باحالیم، این روزها مشغول 

فیلمبرداری این پروژه هستیم.«

اینستاگردی

پیشنهادی فرهنگی از دکتر آذر: 

 شهرداری اصفهان 
شهرداری فرهنگی 
کشور شود

اسماعیل آذر در آیین افتتاح خانه شعر و ادب اصفهان که با حضور غالمعلی حداد عادل، شهردار اصفهان و جمعی از مدیران شهری و هنرمندان برگزار شد، ضمن 
اشاره به اینکه ما امروز و در آغاز کار، منطقه ۳ شهرداری اصفهان و منطقه ۲ آموزش و پرورش را نشانه گرفته و بچه های دوره ابتدایی را هدف قرارداده ایم، برای 
اینکه آنها با قلم آشنا شوند، اظهار داشت: حضور مردم در این فضا یا فضایی مانند صائبیه نشان می دهد که مردم به این نوع فضاها عالقه دارند و هرچه این فضاها 
افزایش یابد رفتن به سمت فضاهای مجازی که گاهی توان ذهن ما را بیجا به هدر می دهد کاهش می یابد. مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسالمی 
واحد علوم و تحقیقات تهران افزود: امروز نیاز ما این فضاهاست، من حتی پیشنهاد کرده ام که شهرداری اصفهان را به عنوان شهرداری فرهنگی معرفی کنند؛ 
چراکه یکی از شهرداری هایی که به دنبال فروش فضا نیست شهرداری اصفهان است و نظام دوستی شهرداری و اعضای شورای شهر آن درهم تنیده است. وی 
با اشاره به سخن پیامبر اعظم)ص( تصریح نمود: ایشان فرموده اند »کسانی که کار خوب انجام می دهند را معرفی کنید تا بقیه از آن عبرت بگیرند«. واقعا جای 

تشکر دارد که شهرداری اصفهان در فعالیت های فرهنگی چنین پیشتاز است و مردم به خوبی می فهمند چه تغییراتی ایجاد شده است.

فیلم ســینمایی »ماالریا« به کارگردانی پرویز شهبازی، در هفدهمین 
حضور بین المللی خود در بخش غیررقابتی بیستمین فستیوال بین المللی 
شانگهای از تاریخ هفدهم تا بیست و ششــم ژوئن حضور پیدا می کند.  
گفتنی اســت ماالریا پیش از این در جشنواره های مختلف بین المللی 
حضور داشته و موفق به دریافت جایزه هایی چون جایزه بزرگ بهترین 
فیلم فستیوال ورشو لهستان۲۰۱٦، بهترین فیلم فستیوال بلگراد۲۰۱7 
و بهترین کارگردانی از فستیوال داکا ۲۰۱7 شده؛ همچنین در فستیوال 
ونیز ۲۰۱٦ نیز حضور داشته است. گفتنی است در ماالریا، بازیگرانی چون 
ساعد سهیلی  و آزاده نامداری  نقش آفرینی می کنند و داستان این فیلم 
درباره دختر و پسری است که در تهران گردی های خود با مردی برخورد 

می کنند که مشکلی دارد.

فیلم سینمایی »زیر سقف دودی«، آخرین ساخته پوران درخشنده، عید 
فطر در سینماها اکران عمومی می شود. این فیلم در سی وپنجمین جشنواره 
فجر به نمایش درآمد و توانســت در شش بخش نامزد دریافت جایزه شود 
که مریال زارعی به عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن و ایمان امیدواری به 
عنوان بهترین طراح گریم، سیمرغ بلورین این دوره جشنواره را برای »زیر 
سقف دودی« دریافت کردند. در خالصه داستان »زیر سقف دودی« که به 
موضوع طالق عاطفی در جامعه می پردازد، آمده است: »شیرین که در زندگی 
خانوادگی با فرزند و همسرش به تدریج دچار مشکل می شود، به دنبال پیدا 
کردن راهی برای ایجاد ارتباط با آنهاســت، که موفق نمی شود و به بحران 
می رسد. تالش مجدد او برای برون رفت از این بحران، او را با چالش جدیدی 

رو به رو می کند.« در این فیلم فرهاد اصالنی و مریال زارعی بازی می کنند.

جشنواره شانگهای
در انتظار فیلم »ماالریا« 

اکران »زیر سقف دودی« 
در عید فطر

تئاتر

کارگردان اصفهانی تئاتر با اشــاره به ضعــف تبلیغات در 
اجرای تئاتر در اصفهان گفت: برای اســتقبال مردم از تئاتر 

فرهنگ سازی نشده است.
مرتضی ریحانی با اشاره به وضعیت تئاتر اصفهان اظهار داشت: 
درست است که اجراها بیشتر شده، اما تئاتر اصفهان رشدی 
نداشــته و اگر اتفاقی رخ داده، اغلب به صورت خودجوش 
صورت گرفته اســت. وی افزود: برخــی از ارگان ها از تئاتر 
حمایت می کنند و این حمایت خوب است؛ اما باید در جهتی 
باشد که فقط کار سفارشی ســاخته نشود، زیرا باید جریان 
فرهنگ سازی نیز در آن باشد؛ اگر چه در کارهای سفارشی 

سعی شده نیاز جامعه در بخش های مختلف دیده شود.
این کارگردان اصفهانی تئاتر بیان کرد: مســئله دیگر این 
اســت که اگر گروهی از اصفهان در جشنواره ای مقام آورند 
در اصفهان مورد حمایت و تشویق قرار نمی گیرند؛ به گونه ای 
که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. اگر تشویقی صورت بگیرد 
سبب دلگرمی گروه می شود؛ اما متاسفانه انگیزه افراد از ادامه 
کار سلب می شــود. وی تصریح کرد: چندی پیش تبلیغات 
تئاتری را دیدم که در آن نوشته شده بود »تئاتر با چلوکباب 
7 هزار تومان«. بعد از شنیدن آن مدت ها سردرد داشتم. چرا 

تئاترهای ما به این سمت رفته که در یک ُجنگ همراه با تئاتر، 
غذا سرو می شود؟ این یک فاجعه در عرصه هنر تئاتر است.

ریحانی بیان کرد: این فاجعه از آنجایی شــروع می شود که 
برای مردم  به جــای تبلیغ بر  تغذیــه روح آن، به این گونه 
مسائل پرداخته می شود. من اجراهایی داشته ام که ۳ سانس 
مردم برای نمایش می آمدند بدون اینکه به آنها خورشــت 
قیمه یا کباب بدهم. برای تئاتر باید ذائقه مردم را شناخت و 
براساس نیازهای آنها و اینکه جامعه نیاز به چه چیزی برای 

فرهنگ سازی دارد، برنامه ریزی کرد.

کارگردان اصفهانی تئاتر، از بی مهری به تئاتر در اصفهان گاليه کرد؛ 

تئاتر با چلوکباب 7 هزارتومان!

شعر

مرکز تخصصی شعر وادب فارسی اصفهان در خانه تاریخی 
شاعر و ادیب برجسته اصفهانی مرحوم استاد جالل الدین 
همایی راه اندازی شد. خانه تاریخی استاد همایی از دوره 
قاجار با بیــش از دو میلیارد ریال، مرمــت و به این مرکز 
تخصصی برای رشــد و پــرورش وگردهمایی شــاعران، 

فرهیختگان ودوستداران ادبیات اصفهان تبدیل شد.
رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، در آیین افتتاح 
این مرکز درجمع شعرا ودوســتداران ادبیات گفت: همان 
طور که سعدیه و حافظیه در شیراز محل تجمع دوستداران 
شهر و ادب فارسی است، صائبیه اصفهان از این پس جایگاه 
صاحبدالن خواهد بود. غالمعلی حــداد عادل، از اصفهان 
به عنوان شهر کهن پیش از اسالم با محوریت علم، فرهنگ 
و تمدن یاد کرد وگفت: اصفهان در دوره های مختلف، مهد 
فرهنگ ، علم وهنر ایرانیان بوده است. در این رابطه شاعر 
پیشکسوت اصفهان، افتتاح مرکز شعر و فرهنگ اصفهان 
در خانه اســتاد همایی را اتفاقی مبارک برای شــاعران و 

دوستداران شعر و فرهنگ دانست.
مصطفی هادوی، به عنوان مســن ترین شاعر اصفهان در 
آیین افتتاحیه خانه شعر و ادب اصفهان اظهار داشت: من 

افتخار داشتم که از سال ۱۳۳7 تا ۱۳۳9 در دانشگاه تهران 
شاگرد استاد همایی در درس ادبیات باشم.

این شاعر پیشکسوت که اشــعار خود را با تخلص »شهیر 
اصفهانی« منتشر کرده، ادامه داد: حدود ۲۰ سال قبل بر آن 
شدیم تا خانه استاد همایی به راه بیفتد و در آن سال سعی 
کردیم اولین بزرگداشت را برای ایشان برگزار کنیم که به 
ما اجازه ورود به این خانه داده نشد و من تنها 5 دقیقه وارد 
این خانه شدم و عکسی به یادگار گرفتم. خوشحالم که بعد 

از سال ها درب این خانه باز شده است.

با حضور ريیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی؛

مرکز تخصصی شعر وادب فارسی اصفهان افتتاح شد

اکران

افکارنیوز: شنبه شب سعید کریمیان 
مدیر شبکه جم به ضرب گلوله کشــته شد. شاید با 

بررســی خاســتگاه فکری او و اختالفات جدی سال های 
اخیر با حامیانش، بشــود حدس هایی درباره کشته شدن 

کریمیان زد.
»سعید کریمیان« مدیر شــبکه جم، به دست مهاجمان 
مسلح کشته شد؛ مدیری که ظاهرا مجموعه ای از شبکه های 
ماهواره ای ســرگرمی را پایه گذاری کرده بود. اما واقعیت 
زندگی و حتی شکل کشته شدن این مدیر 47 ساله اهل 
قائن، نشان می دهد که برداشتی چنین سطحی از او اشتباه 
و ساده انگارانه است. شاید حتی با بررسی خاستگاه فکری 
او و جدل های سال های اخیرش بشود حدس هایی درباره 

کشته شدن کریمیان زد.
در زندگی ســعید کریمیان ســه نقطه عطف مهم وجود 
 دارد که با دانستن آنها بهتر می شــود مدیر مقتول جم را

 شناخت:
1. آشنايی با منافقین

پدر کریمیان از اعضای فعال ســازمان منافقین بود که در 
عملیات مرصاد کشته شد. از آن پس سعید و خانواده اش 
حدود ۸ سال در اشــرف زندگی کردند و در همان مقطع 
رابطه نزدیکی میان کریمیان و رأس سازمان شکل گرفت. 
سعید کریمیان شست وشوی مغزی داده شده و برای هر 

نوع فعالیتی به سود منافقین، آماده شد.
در سال ۱۳75 او باخانواده اش، ذیل حمایت ها و پشتیبانی 

عموی خود به سوئیس منتقل و در آنجا پناهنده شد.
ســعید کریمیان که در ســوئیس قصد تحصیل داشت، 
ســرانجام مجبور به ترک تحصیل شــد و در سال ۱۳77 
ســراغ برادرش هادی کریمیان رفت کــه در لس آنجلس 

زندگی می کرد.
2. ورود به عالم رسانه

برادر ســعیدکریمیان که در رادیو صدای ایــران )اولین 
رادیوی ۲4 ساعته فارسی زبان که به منظور مبارزه با نظام 
جمهوری اسالمی در آمریکا تاسیس شد( فعالیت داشت، 
ســعید را در همانجا به کار گرفت. سابقه سیاسی خانواده 
کریمیان برای مسئولین رادیو صدای ایران ایده آل بود و به 
همین دلیل مطالب و مقاالت سعید کریمیان مورد توجه 

گردانندگان این رادیو قرار گرفت.
3. ارتباط رسانه ای با منافقین

کریمیان بعد از یک ســال و نه ماه فعالیت در رادیو صدای 
ایران، از سوی شبکه منافقین دعوت به کار شد. پیشنهاد 

مســئوالن ســیمای آزادی 
)تلویزیون ملی ایران و تلویزیون ۲4 ســاعته 

سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران( 
می توانست موقعیت خوبی برای وی به حساب آید. ارتباط 
کریمیان با منافقین فقط در همین اندازه نبود. او که همیشه  
از عالقه مندان منافقین بود، بعد از رادیو صدای ایران با »رویا 
رضایی« که از خانواده نزدیک یکی از سران منافقین بود و 

۱۰ روز از طالقش می گذشت، ازدواج کرد.
در این میان با کمــک و ارتباط دادن همســر کریمیان، 
رابطه ای محکم تر از قبل میان شبکه او  و سازمان منافقین 
شــکل گرفت. این زمان بهترین موقعیت برای ســازمان 
منافقین بود تا بتواند دست کم بخشی از یک شبکه ظاهرا 
مســتقل و با ظاهری کامال متفاوت از نام و نشان سازمان 
را در دســت بگیرد. به همین دلیل  تلویزیون ۲4 ساعته 
سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران، 
به کریمیان پیشنهاد تاسیس یک شبکه ظاهرا مستقل را 
داد؛ پیشنهادی که می توانســت موقعیت خوبی برای وی 

به حساب آید.
 همه چیز از همان ابتدا حساب شده بود. پیش از راه اندازی 
شبکه، چندین جلسه مشــترک میان مسئوالن سازمان 
منافقین و سعید کریمیان برگزار شد. منافقین که از بعضی 
کشورهای اروپایی کمک  مالی دریافت می کردند، حاضر 
شده بودند در ازای پرداخت مبلغ مناسبی، اهدافشان را با 

روش سعید کریمیان اجرایی کنند.
درنهایت، این شــبکه از ســال ۱۳۸5 به عنــوان یکی از 
شبکه های تلویزیونی »گروه موسیقی و سرگرمی عمومی« 
با محتوای برنامه هایــی نظیر »فیلم های ســینمایی«، 
»مجموعه ها و ســریال های تلویزیونی«، »مســتندهای 
تلویزیونی«، »برنامه های آموزشــی« و سایر برنامه های 

سرگرم کننده آغاز به کار کرد.
 لو رفتن رابطه تشکیالتی با منافقین و تالش 

برای گرفتن ژست جديد
بعد از چند سال پنهان کاری، در نهایت بعضی از افراد شبکه 
جم که از این شبکه جدا می شدند جزئیاتی از فعالیت های 
مدیر این شبکه را بازگو می کردند؛ جزئیاتی که ابتدا حول 
فساد اخالقی کریمیان می گشت، اما بعد، به بازگو کردن 
روابط مشکوک او با منافقین رسید. یکی از مهم ترین اظهار 

نظرها نیز مربوط به »سارا 
رهبری« بود.

سارا رهبری به گفته خود با پیشنهاد و اصرار مدیر شبکه جم 
در این شبکه مشغول به کار شــد. او یکی از عوامل اصلی و 
تاثیرگذار در راه افتادن شبکه بود. همکاری وی با گروه جم 
کمک شایانی به این گروه کرد، اما بر خالف انتظار همگان 

وی به یکباره از این شبکه جدا شد.
در آن زمان هیچکس متوجه جدایی یا اخراج سارا رهبری 
از گروه جم نشد. اما وی بعدها در صفحه فیس بوکش علت 
جدایی خود از شبکه های جم را شرایط کاری موجود در این 

گروه بیان نمود و دست به افشاگری زد.
وی فســاد اخالقی و اقتصادی و همچنین ارتباط سعید 
کریمیان با گروهک منافقین را دلیل اصلی جدا شدن خود 

از شبکه جم اعالم کرد.
جم و منافقین؛ آغازاختالف جدی در شــیوه 

عملکرد
طی دو ســال گذشته، شــبکه جم نگاه سیاســی خود را 
کمرنگ تر کرده و ســعی کرد از مسیر ســبک زندگی و 
فیلم و برنامه های ُجنگ مانند و با شــعارهای عامه پسند و 
ژست حمایت از تولیدات داخل و تالش برای تشکیک در 
اعتقادات و ارزش گزاری های مردم، در میدان جنگ مقابل 
کشور قرار گیرد؛ روش و شیوه ای که مورد اقبال منافقین 
نبود و در مواردی اعتراضشان را به این رویه کریمیان و شبکه 
»جم« ابراز کرده بودند. آنها اعتقاد داشتند شبکه های جم 
که بخش زیادی از منابع مالی آن را منافقین تامین کرده 
بودند باید صریح تر و علنی تر به مقابله با نظام اســالمی و 
 کشور اقدام کند؛ مبارزه ای علنی که کریمیان به آن امیدی

 نداشت.
این اختالف نگاه در شیوه دشمنی و نوع عملکرد، باعث شد 
شکاف میان جم و منافقین بیشتر شود و شاید اگر پرونده 
زندگی مدیر جم با چنین مرگی تمام نمی شد، تا چند ماه 
دیگر یا باید شبکه های جم را تعطیل می کرد و یا برای ادامه 
حیات، رابطه با منافقین را کمرنگ کرده و دست به دامان 

سایر دشمنان قسم خورده کشور می شد.

چه کسی مدیر »جم« را کشت؟
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ویندوز 10 به روزشده را نصب نکنید
مایکروسافت از کاربران خواسته ویندوز 10 را بارگذاری و نصب نکنند. مایکروسافت 
می گوید کاربرانی که فاقد دانش فنی الزم هستند باید از نصب این نسخه از ویندوز به 
سوپرماریو ران، سود چندانی روزشده خودداری کنند، زیرا ممکن است در زمان استفاده از آن دچار مشکل شوند.

برای»نینتندو« نداشت
ســوپرماریو ران )Super Mario Run(، یکــی از موفق ترین 
بازی های موبایلی امســال نینتندو اســت. این بازی تقریبا 1۵0 
میلیون دانلود برای دو پلتفورم اندروید و IOS دارد. با اینکه بسیار 
موفق بوده ولی بیشتر کسانی که این بازی را دانلود کرده اند نسخه  
پولی آن را نگرفته اند. همانطور که بعضی از شما می دانید مراحل 
اول بازی ســوپرماریو ران را می توانید مجانــی بگیرید، اما برای 

دسترسی کامل بازی باید پول پرداخت کنید.
 Fire Emblem ،۲01۷ دومین بازی موفــق نینتندو در ســال
است. این بازی با اینکه پروژه ای موفق بوده ولی کمتر از یک دهم 

سوپرماریو ران دانلود شده است.
باید یادآوری کنیم که این دو بازی مدل تجاری متفاوتی داشتند. 
همانطور که گفتیــم ســوپرماریو را تا چند مرحلــه اول رایگان 
می توانید بازی کنید، اما برای دریافت نســخه کامــل بازی باید 
پرداخت انجام دهیــد. بــازی Fire Emblem پرداخت درون 
 Fire Emblem برنامه ای دارد و درنهایت کاربران برای بــازی
پرداخت بیشــتری داشــته اند و می توان گفت این بازی بیشتر از 

سوپرماریو ران، سودآوری داشته است.

دوربین دوگانه آیفون8 
عمودی خواهد بود

با انتشار تصاویر جدید از قالب CNC و شماتیک آیفون 8، احتمال 
استفاده از دوربین دوگانه عمودی در پرچم دار جدید اپل افزایش 
یافت. تصاویر جدیدی از آیفون 8 منتشــر شــده که در آن، قالب 
پرچم دار جدید اپل قابل مشاهده اســت. آنچه در این تصاویر نظر 
ما را به خود جلب کرده، جایگاه دوربین دوگانه است که به صورت 
عمودی قرار دارد. در آیفون ۷ پالس، دوربین دوگانه به صورت افقی 

در پشت این گوشی هوشمند قرار گرفته بود.
۳ تصویر منتسب به آیفون 8 در فضای مجازی قرار گرفته است که 
در اولی، طرح شــماتیک آیفون 8 دیده می شود و جایگاه دوربین 

دوگانه عمودی، درگاه الیتنینگ و دکمه پاور قابل مشاهده است.
در تصویر دوم و سوم، قالب CNC آیفون 8 نشان داده شده که در 
یکی از آنها جایگاه دوربین دوگانه عمودی دیده می شــود. از این 
تصاویر نمی توان گفت که آیفون 8 اکنون در کدام مرحله از ساخت 
قرار دارد. مورد دیگری که می توان اشاره کرد، نبود قسمتی برای 
تاچ آی دی در پشت آیفون 8 اســت. همین امر باعث می شود که 
فرض کنیم تاچ آی دی با صفحه نمایش ادغام خواهد شد یا قالب 
CNC در مراحل طراحی قرار دارد و متعلق به نسخه نهایی نیست.

البته تصویر منتشرشــده از قالب آیفون 8 بــا تصویری که از قاب 
پرچم دار آینده اپل منتشر شده بود، مطابقت دارد. در آن قاب نیز 

شاهد عدم استفاده از تاچ آی دی در پشت آیفون 8 بودیم.

کنترل انسولین با اپلیکیشن موبایل
گروهی از دانشمندان چینی سیستمی ساخته اند که با استفاده از تلفن 
هوشمند، سلول های مهندسی شده را برای تولید انسولین در بیماران 

دیابتی در زمان مناسب راهنمایی می کند.
گروهی از محققان دانشگاه Haifeng Ye، با الهام از سیستم خانه 
هوشــمند، فناوری مخابراتی را با دو حوزه علم پزشکی پیوند زدند و 
راه حل جالبی برای مشکل افراد مبتال به دیابت یافته اند. آنها از درمان 
سلولی و اپتو ژنتیک )روشی که با نور فعالیت سلول هارا تعیین می کند( 
برای کمک به بیماران دیابتی اســتفاده می کنند. در این روش اپتو 

ژنتیک نقشی مهم در فرآوری سیگنال های موبایل در سلول دارد. 
به هر حال محققان سلول هایی با پروتئین حساس به نور ساخته و آن 
را در موش ها آزمایش کردند.  هنگام روشن شدن چراغ های ال ای دی 
قرمز رنگ، این سلول ها انسولین می سازند. نور و سلول ها در یک ورقه 
از جنس مواد طبیعی کار گذاشته می شوند که زیر پوست موش های 
دیابتی قرار داده شد. این سیستم عالوه بر ورقه گفته شده سه بخش 
دیگر دارد؛  یک اپلیکیشــن اندروید که چراغ ها را از راه دور کنترل 
می کند، دستگاه گلوکز سنج که اطالعات مربوط به قند خون را برای 

تحلیل به تلفن هوشمند می رساند. 
طبق گزارش این آزمایش سطح انسولین موش های مبتال به دیابت 
که روزانه ٤ ساعت در برابر نور قرار داشتند، طی 1۵ روز ثابت بود. تنها 
دو ساعت پس از تابش اشعه ، سطح قند خون آنان به حد نرمال رسیده 

بود. جالب آنکه  در موش ها هیچ گونه عوارض جانبی مشاهده نشد.
البته هرچند این آزمایش موفقیت آمیز بوده، اما قبل از اجرای آن روی 

انسان باید پژوهش های بیشتری انجام شود.

چگونه باتری گوشی و یا تبلت 
را دو برابر سریع تر شارژ کنیم؟

می خواهید محل کار یا منزل خود را با عجله ترک کنید. ناگهان متوجه 
شارژ کم باتری گوشی هوشمندتان می شوید، در این هنگام برای شارژ 

سریع تر باتری چه باید کرد؟ در ادامه با کلیک همراه باشید.
اگر برای ترک محل کار یا منزل عجله دارید و شارژ باتری گوشی تان کم 
است و فرصت کافی نیز برای شارژ کردن آن ندارید، گوشی خود را در 
حالت پرواز )airplane mode( قرار داده و آن را شارژ کنید و به این 

ترتیب باتری حداکثر شارژ ممکن را دریافت می کند.
با فعال کردن حالت پرواز، نه فردی می تواند با شما تماس بگیرد و نه شما 
می توانید با شخصی تماس بگیرید؛ همچنین این حالت تمام  واحدهای 
رادیویی دســتگاه )آنتن،GPS، بلوتوث و غیره( را خاموش می کند و 
این موارد در مدتی که باتری در حال شارژ است، بسیار حائز اهمیت 
می باشد. با غیرفعال شدن تمام این قسمت ها، گوشی نسبت به حالت 
معمولی انرژی کمتری مصرف خواهد کرد و حجم پردازشی سیستم 
را نیز کم می کند که در نتیجه باتری ســریع تر شارژ خواهد شد؛ زیرا 
بیشترین میزان جریان الکتریکی ورودی به جای اینکه در خود گوشی 
استفاده شود به باتری راه پیدا خواهد کرد. این اختالف جریان ورودی 
به باتری در مدت شارژ کردن، بسیار اهمیت دارد؛ تا جایی که در حقیقت 
اکثر گوشی های همراه و تبلت ها زمانی که در حالت پرواز باشند تقریبا 

دو برابر سریع تر شارژ خواهند شد.
الزم به ذکر است که با خاموش کردن گوشی در زمان شارژ شدن نیز 
می توان سرعت را بیشــتر کرد ولی در عوض باید منتظر بوت شدن 
مجدد گوشی ماند. شارژ کردن باتری در حالت پرواز همان مزایای شارژ 
در حالت خاموش بودن گوشی را دارد، با این تفاوت که دیگر الزم نیست 
منتظر بوت شدن دوباره  دستگاه بمانید. واضح است که گوشی در حالت 
پرواز، هیچ تماس یا پیغامی را دریافت نمی کند و باید پس از شارژ شدن، 

گوشی موبایل را به حالت عادی برگردانید.

به نقل از زومیت، پول  رمزنگاری شده یا همان ارز دیجیتال 
 که در مدیریت  آن ، تکنیک هــای رمزنگاری به کار می رود و 
داد و ســتد آن  به طور مســتقل از بانک های مرکزی انجام 
می شــود گزینه ای محبوب در میان کاربران فضای مجازی 
 ،)Ether( به حساب می آید. به تازگی ارزش بیت کوین و اتر
دو مورد از ارزهای رایج و محبوب در این بازار، به باالترین حد 

خود در تاریخ رسیده است.
بر اســاس شــاخص قیمت ارائه شــده توســط وب سایت 
Coindesk، در حال حاضر یــک بیت کوین را می توانید با 
قیمت 1۳٤۳ دالر خریداری کنید. به این ترتیب، ارزش هر 

بیت کوین در یک هفته گذشــته، شش درصد و در یک ماه 
گذشته ۳٤ درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر هر اتــر 6٤/0٤ دالر قیمت دارد که این رقم، 
افزایش ۲٤ درصدی ارزش واحد این ارز دیجیتال را در یک 

هفته گذشته نشان می دهد.
از آنجا که بسیاری از کاربران به مبادله بیت کوین در مقابل 
اتر اقدام می کنند، تغییرات قیمت اتر تا حدودی به نوسانات 
قیمت بیت کوین وابســته اســت؛ البته با ایــن منطق هم 

نمی توان افزایش چشمگیر ارزش اتر را توجیه کرد.
بیت کویــن همچنــان با چالش هــای زیــادی در مرحله 

پیاده سازی و اجرا در ابعاد وسیع دست و پنجه نرم می کند. 
به نظر می رســد توســعه دهندگان این پول مجازی هنوز 
نتوانســته اند بر راهکاری نهایی برای بهینه سازی پروتکل 
بیت کوین به توافق برسند؛ بهینه سازی که به بهبود سرعت 
مبادالت و کاهش هزینه آن  برای کاربران منجر خواهد شد. 
در نتیجه این اختالف نظر، شــاهد افزایش قیمت و کاهش 

سرعت دریافت و ارسال بیت کوین  هستیم.
با تمام این توضیحات، نکته قابــل توجه دیگری هم در این 
افزایش قیمت وجود دارد. آن طور که از شواهد امر پیداست، 
وقتی خبر ناخوشــایندی در ابعاد جهانی منتشر می شود، 
قیمت ها به یک باره اوج می گیرند. به عنوان مثال، در صورتی 

که دونالد ترامپ توئیتی با 
محوریت کره شمالی منتشر 
کند، شانس باال رفتن ارزش 
پول  رمزنگاری شده افزایش 

خواهد یافت.
از سوی دیگر، رویدادهایی 
نظیر اعالم نتایــج دور اول 
انتخابات ریاست جمهوری 
فرانســه منجر بــه کاهش 
شــدید و البتــه لحظه ای 
قیمت این ارزها شد. در این 
انتخابــات، لوپن در جایگاه 
دوم قرار گرفت که نشانه ای 
مثبت برای بــازار ارزهایی 
نظیر دالر و یورو به حساب 
می آیــد. با وجود ایــن و با 
گذشت زمان، باز هم ارزش 
این ارزهــای دیجیتال اوج 

گرفت.
باید اعتراف کرد که پیش بینی تغییرات احتمالی در این سطح 
از بازار همچنان دشوار اســت؛ تغییراتی که تا حد زیادی به 
سیاست های کالن اقتصادی در کشور چین هم وابسته اند. در 
شرایطی که نگرانی های زیادی در خصوص چشم اندازهای 
سیاســی در ابعاد جهانی وجود دارد، پول رمزگذاری شده 

می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری امن باشد.

ایسنا: وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در اولین نشست شورای 
مدیران این وزارتخانه در سال جدید ، از رونمایی شبکه علمی 

اطالعات کشوردر آینده ای نزدیک خبرداد.
در این نشســت که با حضور قائم مقام وزیــر علوم، معاونان، 
مشاوران و مدیران کل ســتادی این وزارت برگزار شد، دکتر 
محمدفرهادی با بیان اینکه سال گذشته، سالی پرفراز و نشیب 
برای آموزش عالی کشور و دانشگاه ها از نظر تخصیص اعتبارات 
بود، اظهار داشت: خوشبختانه در پایان سال گذشته، تخصیص 

مناسبی از بودجه و اعتبارات برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
صورت گرفت و مراکز آموزش عالی توانستند از این اعتبارات 

استفاده کنند.
وزیر علوم در ادامه به برنامه های آموزشی و پژوهشی این وزارت 
در سال آینده اشــاره کرد و گفت: امسال اقدامات اساسی در 
حوزه دانشگاهی در بخش آموزشی و پژوهشی خواهیم داشت 
که از آن جمله می توان به اجرای طرح آمایش آموزش عالی و 
همچنین تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاهی و مراکز 

پژوهشی اشاره کرد.
دکتر فرهادی با اشاره به جایگاه مناسب وزارت علوم در بخش 
IT در میان دستگاه های دولتی افزود : بر اساس گزارش وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات ، حوزه ســتادی وزارت علوم از 
نظر اعمال دولت الکترونیک در بین دستگاه های دولتی رتبه 
مناسبی دارد و امسال هم سعی می کنیم این نوع فعالیت ها 

را ارتقا دهیم .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در ادامه این نشســت، 
مدیران و مسئوالن ســتادی وزارت علوم، گزارش عملکرد و 

برنامه های آینده خود را ارائه کردند.

از آنجا که بسیاری 
از کاربران به 

مبادله بیت کوین 
در مقابل اتر 

اقدام می کنند، 
تغییرات قیمت 

اتر تا حدودی به 
نوسانات قیمت 

بیت کوین وابسته 
است

ارزش بیت کوین و اتر، به باالترین میزان خود در تاریخ تبادل ارز دیجیتال رسیده است.

علم پژوهی

ساخت پوششی منعطف و 
مقاوم در برابر شهاب سنگ

 ناسا، معموال مشغول رونمایی از اکتشافات جالب 
توجه فضایی خود بوده و همین امر پوشش پروژه های 
جالبی که روی زمین در دست توسعه دارد را تحت 
تاثیر قرار داده است، اما »پوشش فضایی« جدید آنها 
که توسط مهندسان آزمایشگاه پیشرانه جت تولید 
 شده، به قدری جالب است که به سختی می توان از آن
  چشم پوشی کرد.محصول مورد اشاره که توسط تیمی

 با رهبری مهندس »رائول پالیت کاسیاس« طراحی 
 شده شبیه به زره های آهنی آینده نگرانه است که 
عالوه بر انعطاف پذیری، مقاومت خوبی را در برابر 
ضربات از خود نشان می دهد و وظیفه آن محافظت 
بر اجرام آسمانی نظیر شهاب  از فضانوردان در برا

سنگ هاست.
این زره با فناوری پرینت سه بعدی و به صورت یکپارچه 

تولید شده است.
 نکته جالب توجه این اســت که پوشــش مورد اشاره

 بر خالف زره هــای آهنی مرســوم، از تکه های مجزا 
ساخته نشده بلکه با بهره گیری از فناوری پرینت سه 
بعدی از ابتدای چاپ به صورت یک جســم یکپارچه 

تولید شده است. 
در همین رابطه مهندس »کاسیاس« عنوان کرده است 
که »ما این روش تولید را پرینت چهار بعدی می نامیم؛ 
چراکه با استفاده از آن می توانیم هم هندسه و هم طرز 

عملکرد این مواد را تعیین کنیم.«
گفتنی است؛ پوشش تازه تولید شــده، موارد کاربرد 
بســیاری خواهد داشــت و عــالوه بر آنکــه زرهی 
انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ســنگ های آســمانی را 
در اختیار فضانوردان قرار می دهــد، ورقه هایی از آن 
را می توان روی وســایل نقلیه فضایی، آنتن ها و دیگر 
تجهیزات فضایی نصب کرد تا در برابر آسیب های ناشی 

از شهاب سنگ ها مستحکم تر شوند.

فناورانه

آبشار خون قطب جنوب، اولین بار در سال 1911 کشف شد. این آبشار قرمز 
رنگ از روی یک تخته سنگ به دریا می ریزد. با اینکه کارشناسان نظر داده اند 
علت رنگ قرمز عجیب آب این آبشار، نوعی جلبک است، اما از زمان کشف، آن 
را با نام آبشار خونین می شناختند. موضوع به این سادگی ها نبود؛ قرمزی این 
آب را آب شور اشباع شده با آهن که پس از مجاورت با هوا اکسید می شد، ایجاد 
می کرد. محققان دانشگاه آالسکا فیربنکس می گویند که این آب زنگ زده از یک 
دریاچه آب شور کوچک در زیر یخچال طبیعی، منشأ می گیرد که ممکن است 
میلیون ها سال عمر داشته باشد. طبق نظر محققان، آب دریاچه آنقدر شور است 
که در دمای عادی قطب، منجمد نمی شود و آهن ته نشین شده از سنگ های 
بستر دریاچه همراه این آب از میان یخ ها به آبشار خون تراوش می کند. آنها نوعی 
رادار را برای تشخیص آب شوری که آبشار خون را تغذیه می کند، به کار برده اند. 
محققان کشف کرده اند که این آب به شکلی باورنکردنی به صورت مایع از محیط 
فوق العاده سرد یخچال طبیعی سرچشمه می گیرد. موضوعی که دانشمندان 

قبال آن را غیرممکن می دانستند.

 معمای 100 ساله آبشار خون 
شارژ باتری موبایل به کمک نورقطب جنوب حل شد

رونمایی از شبکه علمی اطالعات کشور در آینده ای نزدیک

محققان مشغول ساخت نوعی باتری هســتندکه می تواند با نور، خود را شارژ 
کند. محققان دانشگاه مک گیل در کانادا در حال ساخت نوعی باتری هستند 
که با نور، شارژ می شود. پروفســور جورج دموپولوس از محققان حاضر در این 
پروژه می گوید:اکنون می توان تمام اطالعــات کاری را در تلفن همراه ذخیره 
کرد. این اطالعات به وسیله اپلیکیشن هایی دانلود شــده اند که انرژی زیادی 
مصرف می کنند؛ بنابراین همیشه باید به باتری و منبع شارژ دسترسی داشت.   در 
همین راستا محققان مشغول فعالیت روی دستگاهی هستند که بتواند نور رابه 
انرژی مورد نیاز تبدیل کند. آنها در تحقیق خود از یک کاتد استاندارد )مربوط به 
یک باتری لیتیوم یونی( استفاده کردند که نسبت به نور حساس است .به عبارت 
دیگر این گروه توانستند فرآیند شارژشدن را با استفاده از نور به عنوان منبع انرژی 
شبیه سازی کنند. در مرحله بعدی تحقیق آندی )بخش ذخیره انرژی( ساخته 
خواهد شد که مدار تولید انرژی را تکمیل کند. به این ترتیب انرژی تولید شده در 
کاتد تبدیل و ذخیره می شود. در صورت موفقیت، آنها نخستین باتری لیتیومی 

100 درصد خودشارژ دنیا را خواهند ساخت.

در حال حاضر هاردهای اکسترنال 1 ترابایتی، فروش باالیی در بازار دارند و به نظر 
می رسد که فضای مناسبی را در اختیار کاربران قرار می دهند؛ اما از آنجایی که 
هر روز مضامین حجیم تری تولید می شوند نیاز به داشتن هاردی با ظرفیت باالتر 
بیشتر احساس می شود. به همین دلیل شرکت وسترن دیجیتال، اولین هارد 1۲ 
ترابایتی خود را راهی بازار کرد. هنوز قیمت هارد 1۲ ترابایتی وسترن اعالم نشده 
است. براساس ادعای شرکت وسترن دیجیتال، این حافظه ها نه تنها 1۲ ترابایت 
فضا در اختیار کاربران قرار می دهند بلکه در مقایسه با حافظه های قبلی شرکت، 
مصرف انرژی کمتری دارند. به طور مثال این هارد در حالت کار، ۷/۲ وات انرژی 
مصرف می کند و مصرف انرژی آن در حالت آماده به کار به ۵/۳ وات می رسد. هارد 
8 ترابایتی این شرکت در حالت کار 9/1 وات انرژی مصرف می کرد که این مقدار 

در حالت آماده به کار به ۵/۷ وات می رسید.
باید به این موضوع اشاره کنیم که این هارد برای کاربران معمولی ساخته نشده 
و بیشتر به درد شــرکت های بزرگ می خورد. وسترن هنوز قیمت این هارد 1۲ 

ترابایتی را اعالم نکرده، اما قطعا ارزان نخواهد بود.

 اولین هارد 1۲ ترابایتی وسترن
 راهی بازار خواهد شد

هوش سنج

آقا و خانمی  یک گالن 1۲ لیتری پر از شیر گاو دارند 
و می خواهند آن را به دو قسمت مساوی یعنی به دو 
قسمت 6 لیتری تقسیم کنند، اما مسئله این است که  
تنها ابزاری که برای این کار در اختیار دارند، یک گالن 
خالی 8 لیتری و یک گالن خالی ۵ لیتری است. به نظر 
شما چطور می توانند این مقدار شیر را به دو قسمت 

مساوی تقسیم کنند؛ یعنی به دو قسمت 6 لیتری؟

جعبه ها را کنار یکدیگــر قرار داده و آنهــا را به ترتیب 
شــماره گذاری می کنیم. ســپس از هر جعبه به تعداد 
شماره آن جعبه از آن حبه قند بر می داریم مثال از جعبه 
شماره 1 ، یک حبه قند و از جعبه شماره ۲ ، دو حبه قند 
بر می داریم و . . . تا جعبه شماره 100 که از آن جعبه صد 
حبه قند بر می داریم . حبه قندهای برداشته شده را وزن 
می کنیم، عدد حاصل را از 5050a  کم می کنیم . عددی 

که به دست می آید شماره جعبه سبک تر خواهد بود !

  معمای شماره ۲1۲5

  جواب معمای شماره ۲1۲4

7Zipper که امروز معرفی می کنیــم آمده تا فایل ها 
را به میزانی فشــرده کند که هم اشــتراک گذاری آنها 
آسان تر شــود و هم بتوانید روی شــان رمز گذاشته و با 
کمترین حجم ممکــن در حافظه ذخیــره کنید. این 
اپلیکیشن کاربردی فایل ها را در سه فرمت زیپ، 7zip و 
jar فشرده کرده و برای این کار تنظیمات متعددی را در 
اختیارتان قرار می دهد؛ از جمله اینکه میزان فشردگی 
چقدر باشد و اینکه عملیات فشرده سازی با چه سرعتی 
انجام بگیرد،اما 7Zipper به جز فشرده سازی فایل از 
پس ده ها کار دیگر هم بر می آیــد که مطمئنا با دیدن 
آنها شگفت زده می شوید. از مبدل عکس و کمیک خوان 
 GIF گرفته تا ماشین حساب و قطب نما و سازنده تصاویر
که همگی رایگان هستند و به درستی هم کار می کنند. 
به جرأت بایــد گفت که 7Zipper مــی تواند یک تنه 
وظایف ده اپلیکیشــن دیگر را به دوش بکشــد، آن هم 

در شرایطی که حجمش به ده مگابایت هم نمی رسد و 
این چیزی است که شاید در هیچ اپلیکیشن فشرده ساز 
دیگری نبینید؛ البته این ابزار ها محدودیت های خاص 
خودشان را هم دارند و طبیعتا نمی توانید روی هیچ کدام 
به اندازه یک اپلیکیشن کامل حساب باز کنید. نکته دیگر 
اینکه توسعه دهندگان به رابط کاربری اپلیکیشن هم به 
7Zip�  شدت ضعیف و سطحی پرداخته اند، طوری که
per از نظر ظاهری در برابر اپلیکیشــن های چند سال 
پیش هم حرفی برای گفتن نــدارد؛ بنابراین اگر بتوانید 
با رابط کاربری ضعیف اپلیکیشــن کنار بیایید، مطمئنا 
از قابلیت های کاربردی اش لــذت خواهید برد. توصیه 
می کنیم که حتما این اپلیکیشن را در موبایل خود نصب 

و تمام قابلیت هایش را شخصا تجربه کنید.
شــما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن این آدرس 

goo.gl/MvFhoy   را در مرورگرتان وارد کنید.

معرفی 7Zipper؛ 

اپلیکیشن قدرتمند فشرده سازی و مدیریت فایل ها در اندروید

برای گرفتن این نرم افزار 
کد  باال را اسکن کنید

کافه اپ

ارزش بیت کوین
به باالترین مقدار خود رسید

ترفند
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يادداشت
فعال شدن 1000 خط همراه اول در تیران و کرون

رییس مخابرات شهرستان تیران و کرون  از فعال شدن بیش از یک هزار خط همراه 
اول دانشجویی، اعتباری، دائمی و دانش آموزی در سال گذشته در سطح شهرستان 

تیران و کرون خبر داد.

با مسئوالن

مسئول نظارت و تايید صالحیت سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان:

کارکنان نیروهای مسلح حق دخالت و 
عضویت در ستاد کاندیداها را ندارند

نطنز: مســئول نظارت و تایید صالحیت سپاه صاحب الزمان )عج( 
اصفهان گفت: هیچ یک از کارکنان نیروهای مسلح حق دخالت و یا 

عضویت در ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری را ندارند. 
 کارگاه آموزشی پیشــگیری از جرایم و تخلفات دینی، سیاسی و 
اخالقی با حضور مســئول نظارت و تایید صالحیت سپاه صاحب 

الزمان )عج( استان اصفهان برگزار شد.   
 سرهنگ دوم پاســدار محمد رضا نریمانی، مسئول نظارت و تایید 
صالحیت سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت : با توجه 
به اینکه امروز کشور دارای شرایط حساسی از لحاظ سیاسی است 
و همچنین با توجه به اینکه دشمنان اسالم به صورت جبهه ای وارد 

شده اند ما بایستی همانند آنها مقابله کنیم.   
نریمانی افــزود: این به ایــن معنا نیســت که نیروهای مســلح 
از شــخص یا فرد خاصی حمایــت کنند بلکــه بایــد از انقالب 
و دســتاوردهای انقالب دفاع کــرد یعنی در برابر هر کســی که 
 انقالب را نشــانه گرفته بایســتی ایستاد و ضربه ســختی به آنها 

وارد کرد.    
نریمانی اظهار کرد: هیچ یک از کارکنان نیروهای مسلح حق دخالت 
و یا عضویت در ستاد کاندیدای خاصی را ندارند و در صورت مشاهده 

جرم محسوب خواهد شد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

خانواده بهترین دارو برای درمان 
افسردگی است

سمیرم: فلوشیپ تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
افسردگی در کشور ایران با توجه به آمار رسمی منتشر شده بیش 

از ۱۲ درصد است.
دکتر رضا امانی در همایش تغذیه و افسردگی تصریح کرد: بر اساس 
آمار منتشر شده توسط نهادهای رسمی کشور، آمار افسردگی در 

ایران بیش از ۱۲درصد است.
امانی با اشــاره به انواع اختــالالت روانی و ایجاد افســردگی های 
مختلف در جامعه افزود: شــیوع افســردگی در بین دانشجویان 
 کشور تا ۶۴درصد گزارش شــده که این موضوع بسیار پر اهمیت

 است.
وی ادامه داد: اوج بروز افســردگی در سن ۴۰ ســال به باال بوده و 
 افراد در این محدوده سنی بیشــتر در خطر ابتال به افسردگی قرار 

دارند.
امانی با اشــاره به فلوشــیپ تغذیه بالینی با موثر دانســتن اثرات 
بیماری های مختلف بر هم اذعان کرد: افسردگی تاثیر بسیار زیادی 
روی بیماران دیابتی دارد و این امر موجب افزایش شدت بروز دیابت 
در افراد مبتال به این بیما ری است و این افراد به خودمراقبتی بیش 

از پیش برای خود نیازمندند.
 وی با اشــاره به میزان باالی چربی موجود در وعده نهار ایرانی ها 
خاطر نشان کرد: نهار سنتی ما ایرانی ها ضد تولید بوده و علت آن 

میزان باالی چربی موجود در آن است.

اخبار

معدوم سازی بیش از 7 هزار 
قطعه پرنده در فریدن

رییس شبکه دامپزشکی فریدن گفت: از بهمن ماه سال 
گذشته تا کنون بیش از 7 هزار قطعه پرنده در پی شیوع 
آنفلوآنزای مرغی در فریدن معدوم شده است. اسماعیل 
کیماســی ، با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزای پرندگان 
اولین بار در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در شهرستان مشاهده 
شد، عنوان کرد: در پی شیوع این بیماری تعداد ۶ کانون 
روستایی و یک کانون شهری درگیر شدند. وی ادامه داد: 
پس از شناسایی کانون ها، بالفاصله عملیات پاک سازی و 
معدوم سازی توسط اکیپ های دامپزشکی آغاز و حدود 
7 هزار و ۵۰۰ قطعه پرنده معدوم شدند.کیماسی افزود: 
با مساعدت اداره کل دامپزشکی استان پرداخت خسارت 
به دامداران و اهالی روستاها شروع شد و هم اکنون نیز 

ادامه دارد.

حفر ۴ حلقه چاه برای تامین 
آب آشامیدنی دردهاقان

مدیر اداره آب وفاضالب روستایی شهرستان دهاقان از حفر 
۴ حلقه چاه برای تامین آب آشامیدنی در روستاهای این 
شهرستان خبرداد. عزیز ا... پناهی، با بیان این مطلب، اظهار 
کرد:حفر چاه تامین آب آشامیدنی در روستای قمیشلو به 
عمق ۹۰ متر به وسیله دستگاه تمام اتوماتیک و به صورت 
تفاهم نامه تضمینی آماده آزمایش پمپاژ است و در صورت 
تامین آب مورد نیاز این روســتا به مدار شــبکه آبرسانی 
روستای قمیشلو وصل می شــود. وی افزود: در روستای 
علی آباد جمبزه و قمبوان نیز چاه هایی با عمق ۸۰و ۵۰ 
متر در حال حفاری می باشــد و چاه شماره یک قمبوان 
بهسازی شده اســت. مدیر آبفار دهاقان با اشاره به اینکه 
مجوز حفر تونل آبرسانی در روستای قمبوان گرفته شده، 
گفت: درصورت تامین اعتبار عملیات اجرایی آغاز می شود.

حضور مبارکه ای ها در 
مسابقات حفظ موضوعی قرآن

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه گفت: 
۴۰۰۰ دانش آموز مقطع ابتدایی تا متوسطه در مرحله 
آزمون حفظ موضوعی قرآن کریم شهرســتان مبارکه 
شــرکت می کنند.علی مبشــری اظهار داشت: دانش 
آموزان مقاطع ابتدایی در مرحله آزمون حفظ موضوعی 
قرآن کریم شهرستان مبارکه شرکت کردند.وی افزود: 
 این آزمون در امامــزاده عزالدین محمــد)ع( مبارکه 

برگزار شد. 

حجت االسالم سیدیوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان 
در همایش روز شــوراها که دیروز به میزبانی سالن شهروند 
نجف آباد برگزار شد، بیان داشت: تغییرات صورت گرفته در 

برخی شهرهای استان طی چند سال اخیر باور کردنی نیست 
و این امر به خوبی نشــان می دهد که انتخاب یک شهردار 
الیق و کاری تا چه میزان بر پیشــرفت یک شهر تاثیرگذار 

خواهد بود.
طباطبایــی نژاد با مهــم خواندن ورود افــراد متخصص به 
شوراهای شهر و روستا بیان کرد: انتخاب یک شهردار خوب 
می تواند ضمن رونق فعالیت های عمرانــی و افزایش رفاه و 
 نشاط اقشــار مختلف مردم، شهر و حتی کشــور را سرافراز 

کند.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان از مجموعه شــورا به 
عنوان »عقل منفصل« مدیریت شهری نام برد و خاطرنشان 
کرد: متخصصانی که در این عرصه مــورد اعتماد مردم قرار 
می گیرند بایستی نهایت تالش خود را برای آبادانی و رونق 
شــهر و روســتای خود به کار گرفته و در اداره بخش های 

مختلف نقطه نظرات کارشناسی و کاربردی داشته باشند.
خارج از خط رهبری، شکست می خوريم

امام جمعه اصفهان در خصوص انتخابات حساس پیش رو نیز 
گفت: برای هر جایگاهی اگر افرادی را خارج از خط رهبری 
و والیت انتخاب کنیم، مطمئنا شکســت خــورده و دچار 
مشکالتی خواهیم شد که بســیاری از کشورهای مسلمان 

امروزه درگیر آن هستند.
طباطبایی نژاد با اشــاره به توصیه های رهبر معظم انقالب 
به کاندیداهای ریاســت جمهوری بیان داشــت: در شرایط 
سخت و حســاس کنونی به یک خدمت گزار واقعی و کسی 
 که نگاهش برای پیشــرفت به داخل کشــور دوخته شود 

نیاز داریم.
 ابوترابــی نماینــده مــردم در مجلــس، مظفــر نجفــی 
 فرماندار و حســناتی امام جمعه نجف آبــاد در کنار طرفه 
معاون عمرانی استانداری از دیگر ســخنرانان این همایش 

بودند.
در این برنامه شهرداران، فرمانداران و اعضای شوراهای شهر 
و روستا از ده ها نقطه استان به میزبانی نجف آباد گرد آمده و 
نهم اردیبهشت روز ملی شوراها را با ویژه برنامه های مختلف 

گرامی داشتند. 

 در شرايط سخت 
و حساس کنونی 

به يک خدمتگذار 
واقعی و کسی 

که نگاهش برای 
پیشرفت به داخل 
 کشور دوخته شود 

نیاز داريم

معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: دولت 
با رفتاری عاقالنه و انجام مذاکرات هسته ای 
برای رفع تحریم ها، زمینه ســاز شفافیت در 

اقتصاد کشور شد.
حمیدرضــا مومنیــان در مراســم تقدیر از 
تالشــگران عرصه کار و تولید افزود: رانت ها 
و فسادهای ســنگینی در زمان تحریم ها به 
وجود آمد و باعث شد اقتصاد کشور شفافیت 
نداشته باشد و مباحث و مبادالت اقتصادی در 

خفا انجام می شد.
وی تصریح کرد: مهم ترین کار دولت در حوزه 

دیپلماســی خارجی و رفع تحریم ها بود که 
یک محور اصلی در گشایش های اقتصادی 
و ســایر حوزه ها مانند پزشــکی و علمی به 
شمار می رفت که امروز شاهد ثمرات آن در 
کشور هستیم.فرماندار کاشان، حل مشکالت 
صادرات را یکی از دستاوردهای مثبت برجام 
دانســت و اظهار کرد: گلوی اقتصاد کشــور 
در زمان تحریم ها فشــرده شده بود و امکان 
مبادله ارز، فروش نفت و امکان بیمه حوزه های 

هواپیمایی و دریایی وجود نداشت.
مومنیان، بــا بیان اینکه اشــتغال و تولید به 

مباحث توســعه صادرات ارتباط دارد افزود: 
صادرات به علت تحریم ها و بی تدبیری ها به 
چند کشور محدود و بسنده شــده بود ولی 
 امروز شــاهد ســرمایه گذاری های عظیم و 
رفــت و آمد هــای گــروه هــای اقتصادی 

کشورهای صنعتی دنیا به ایران هستیم.
وی، با تاکید بر رفتار عاقالنــه دولت در رفع 
تحریم هــای ظالمانه بــر ایــران گفت: در 
سال های گذشــته اقتصاد کشــور با تزریق 
مسکن به صورت اورژانســی درمان می شد 
ولی دولت توانســت با بهره گیــری از اصول 
صحیح و اســتفاده از متخصصان و نخبگان، 

آن را درمان کند.
فرماندار کاشان با اشاره به نام گذاری و توجه 
شــعار ســال به عرصه های تولید و اشتغال 

توســط مقام معظم رهبری گفت: مهم ترین 
راهکار برای گسترش و ایجاد اشتغال و رونق 
تولید، توجه به موضوع اقتصــاد مقاومتی و 

منویات رهبری در این زمینه است.
مومنیان افزود: امروز شاهد اقدامات تاثیرگذار 
و مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی توســط 
دولت هســتیم ولی با وجود اقدامات مثبت 
و زیر ساخت های مناســب در فرآیند های 
تولید مولد در نزدیکی انتخابات مورد هجمه و 

سیاه نمایی برخی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی غافل هستند 
که تخریب دولت، تخریب نظام اســت چون 
دولت را همین مــردم برگزیده اند ولی چون 
منویات سیاسی برخی جناح ها انجام نشده 

دولت را تخریب می کنند.

معاون استاندار و فرماندار کاشان:

اقتصاد کشور با رفع تحریم ها شفاف شد

امام جمعه اصفهان در همايش روز شورا در نجف آباد:

انتخاب مدیر ناالیق بزرگ ترین خیانت است

 امام جمعه اصفهان گفت: يکی از بزرگ ترين مشکالت کنونی کشــور ما دخالت دادن سیاست و رقابت های 
جناحی در انتخاب مديران مختلف است به طوری که اگر در عرصه های مختلف مديران شايسته و اليق را به 
دلیل تنگ نظری های سیاسی کنار بگذاريم، مرتکب بزرگ ترين خیانت در حق اين مردم و کشور خواهیم شد.

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351200578 ابالغنامــه:  شــماره   2 /34
9509980351201004 شماره بایگانی شعبه: 951190 خواهان اسفندیار محمدیان 
فرزند خســرو به طرفیت خوانده آقای داوود گرجی فرزند محمدعلی به خواســته 
مطالبه وجه چک، تامین خواسته، مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 951190 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/4/7 و ســاعت 8:30 تعیین شده است. 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 2172 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9610100351200568 ابالغنامــه:  شــماره   2 /36
9509980351200987 شــماره بایگانی شــعبه: 951172 خواهان آقای سید علی 
اکبر مستولی زاده فرزند مهدی به طرفیت خوانده آقای علی مظاهری کمشچه فرزند 
علی اکبر به خواســته الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجرت 
المثل، اعســار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر در تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 
951172 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/7 و ساعت 9 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان 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 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: 2175 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)194 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351200544 ابالغنامــه:  شــماره   2 /37
9609980351200034 شماره بایگانی شــعبه: 960035 خواهان جمیله موسوی 
زمانی فرزند سید حسن به طرفیت خوانده زهرا بهارزاده فرزند علی، طاهره بهارزاده 
فرزند حیدر، میثم کیوان پور فرزند محمود، محســن تــرازودار بازار فرزند اکبر و 
حمید تفنگ سازی فرزند عبدالخالق به خواســته تنفیذ قرارداد، تسلیم مبیع، 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 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق 
شماره 120 ارجاع و به کالسه 960035 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/4/4 
و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده 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: 2177 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان )197 کلمه، 2 کادر(
مزایده

2/61 اجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مجتمع قضایی )1( در 
نظر دارد در پرونده کالسه 960013 ج ح ا ح م آقای مجید جهانبانی علیه محکوم علیه 
آقای مهدی ساعی جلسه ی مزایده ای در روز دوشــنبه مورخ 96/2/25 از ساعت 
8/30  تا 9 صبح در محل اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان نیکبخت زیرزمین دادگستری اصفهان به منظور فروش 11/174 حبه از 72 
حبه از ششدانگ پالک ثبتی 2269 بخش 2 ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان خیابان 
طیب خیابان میرداماد کوچه بهادرخان بن بســت بهروز برگزار نماید. ضمنًا مبلغ 
طلب خواهان به میزان 421/260/182 )چهارصد و بیســت و یک میلیون و دویست 
و شصت و سه هزار و یکصد و هشتاد و دو( ریال و نیم عشر دولتی 21/063/009 
)بیست و یک میلیون و شصت و سه هزار و نه( ریال طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از مزایده از ملک به نشانی فوق بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کسی 
است که حداقل 10% مبلغ ارزیابی شده را به حســاب سپرده 2171290210008 
واریز کرده و باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید. نظریه کارشناســی: یک باب منزل 
مسکونی حدود 204 مترمربع یک راهرو مسقف که ورودی های دو ملک مجاور در 
آن واقع شده است به همراه یک دستگاه پله بیرون از محدوده دیوار کشی شده نیز 
وجود دارد که به صورت مشترک از آن استفاده می گردد. زیربنای آن با قدمتی بالغ 
بر 40 سال )طاق چشمه( که در زمان بازدید خالی از سکنه و گذر از آن غیر ماشین 
رو بود. نظر به بررســی های صورت گرفته و با توجه به موقعیت جغرافیایی ملک، 
گذربندی، قیمت روز ملک در محل، قدمت بنا، نورگیری و موارد دیگر، ارزیابی ملک 
مورد اشاره مبلغ 2/850/000/000 )دو میلیارد و هشــتصد و پنجاه میلیون( ریال 
برآورد می گــردد. م الف: 2222 شــعبه اول اجرای احــکام دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)308 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/62 اجرای احکام شعبه ســوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالسه 950123 اجرای شعبه سوم دادگاه خانواده له خانم بیتا بانکی با وکالت 
احمد زارعی و علیه آقای حسن قپانچی فرزند مهدی به خواسته مطالبه تعداد 100 عدد 
سکه بهارآزادی و 20 مثقال طالی ساخته شده 180 عیار و مبلغ 169/013/365 ریال 
وجه نقد و مبلغ 3/500/000 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 360/000 ریال هزینه نشر 
آگهی و مبلغ 8/750/666 ریال حق االجرا دولت که توسط محکوم لها پرداخت شده 
است در حق محکوم لها جلســه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 96/2/25 ساعت 
9:30 صبح جهت فروش 7/96 سه دانگ از یک باب آپارتمان واقع در خیابان کاوه خ 
گلستان کوی امیرکبیر بن بست نصر پالک 132 واحد طبقه دوم شمالی برگزار نماید. 
مورد مزایده: ملک مورد مزایده سه دانگ از ششدانگ شماره ملک 55 و 14874/6051 
به شماره ثبت 36126/س که سه دانگ آن در دفتر 174 محلی و صفحه 397 در بخش 
5 ثبت اصفهان به نام بیتا بانکی فرزند مرتضی ســابقه ثبت داشته و دارای 110/99 
متر مربع مســاحت می باشــد و مجتمع دارای یک باب انباری واقع در پشت بام به 
مساحت 8/39 مترمربع با قدرالســهم از عرصه مشاعی و مربوطه می باشد و ملک 
فوق دارای 2 اطاق خواب- سالن- آشپزخانه و سرویس های بهداشتی بوده و کف 
سالن سرامیک- اطاق خواب ها از موکت می باشد. ورودی دربهای داخلی چوبی و 

نمای کلی آن )مجتمع( از آجر سه سانتی می باشد. سیستم گرمایش بخاری گازی و 
سرمایش کولر آبی بوده و دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و دارای قدمت 13 
سال می باشد. با توجه به جمیع جهات، ارزش شش دانگ ملک آن 1/800/000/000 
ریال که ارزش سه دانگ آن 90/000/000 ریال می باشــد که این نظریه مصون از 
هرگونه اعتراضی مانده اســت. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل 
ملک دیدن نموده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ 96/2/25 ساعت 9:30 
دفتر اجرا واقع در خ نیکبخت- مجتمع اجرای احکام حقوقی طبقه اول واحد یک در روز 
مزایده حاضر و فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی است که پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت  بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگســتری واریز نمایند. م الف: 2225 شعبه ســوم اجرای احکام دادگاه خانواده 

اصفهان)380 کلمه، 4 کادر( 
تبادل لوایح

2/80 در خصوص پرونده تجدیدنظرخواهی ناصر قاســمی بــه طرفیت تجدیدنظر 
خوانده 1- محمود فتوحی 2-  شهاب شهابیان 3- شریف شهابیان به دادنامه شماره 
1568 مورخه 93/09/30 مطروحه در پرونده کالسه 92-388 شعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان سجاد- خ ارباب خطاب به تجدیدنظرخواندگان فوق 
جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام 
فرمایید. عدم حضور وفق مقررات اقدام می گردد. الزم به ذکر است فیش به شماره 
990195 به مبلغ 120/000 پیوست پرونده می باشد. م الف: 2127 شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()98 کلمه، 1 کادر(
اخطاریه

81 /2 شماره پرونده: 950905 ش 2 آقای سعید شریف آرا به نشانی مجهول المکان 
فرزند علی اصغر محل حضور شعبه:2 شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان 
ســجاد- ارباب. وقت حضور یک هفته پس از ابالغ )نشر آگهی( صبح. علت حضور: 
مطالبه نفقه. جهت رؤیت نظریه کارشناسی به شــعبه مراجعه نمایید. م الف: 2129 
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان )مجتمع شماره یک()63 کلمه، 1 کادر( 

اجراییه
2/99 شماره اجراییه:9610426796200004  شماره پرونده:9509986796200173 
شماره بایگانی شعبه:950176 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9509976796201128 محکوم علیه حسن اسماعیلی فرزند 
قاسم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 158075000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3146120 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چکهای موصــوف ) 95/1/30- 95/2/6- 95/2/10- 
95/2/3- 95/1/27( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مسیح دوستی فرزند حشمت 
اله به نشانی اصفهان- اصفهان خ آپادانا اول مجتمع آپادانا واحد 3 با احتساب پراخت 
نیم عشر دولتی.  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 پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 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 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: 2165 شعبه 
32 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) مجتمع شماره یک( )404 کلمه، 4 کادر(

اجراییه
شــماره    9610420351400023 اجراییــه: شــماره   2 /134
پرونــده:8509980351400307 شــماره بایگانــی شــعبه:850307 بموجــب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه غیابــی مربوطه 
9609970351400037 محکوم علیه مهــرداد عبدالهی به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 28/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 85/2/31  لغایت وصول و پرداخت مبلغ 557400 ریال 
بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له سید علی انوشه فرزند سید رضا به نشانی 
اصفهان خ کاوه مجتمع مسکونی میالد فاز 1 پلیس قضایی فرعی 4 غربی پ 34 طبقه 
دوم و پرداخت مبلغ 1/400/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
رای صادره غیابی است.  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 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
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 نحــوه اجرای محکومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 2212 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

)410 کلمه، 4 کادر(
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رشد 1/1درصدی آمار ازدواج در چهارمحال و بختیاری
محمدعلی رفیع پور مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 
گذشته 9 هزار و 886 ازدواج در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال 94، رشد 

1/1درصدی داشته است.

اخبار کوتاه

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۵ هزار تن گوشت قرمز در 
چهارمحال و بختیاری تولید شد

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۵ هزار تن 
گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید شد.

ذبیح ا... غریب با اشــاره بــه اینکه ۲۵ هزار تن گوشــت قرمز در 
چهارمحال و بختیاری تولید شــد، اظهار داشــت: چهارمحال و 

بختیاری یکی از تولیدکنندگان گوشت با کیفیت کشور است.
وی عنوان کرد: این استان در تولید گوشت قرمز دام های کوچک و 
بزرگ و همچنین تولید گوشت شترمرغ فعال است. مدیرکل جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۲/4درصد از گوشت 

قرمز کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

درخشش ورزشکار چهارمحالی در 
رقابت های تیراندازی با کمان کشور

ورزشــکار اســتان چهارمحال و بختیاری، مرحلــه اول رنکینگ 
تیراندازی با کمان کشور را با قهرمانی آغاز کرد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال 
و بختیاری، کماندار اســتان چهارمحال و بختیــاری، مرحله اول 

رنکینگ تیراندازی با کمان کشور را با قهرمانی شروع کرد.
مهرداد نادری ورزشکار استان در اولین مرحله رنکینگ تیراندازی 

با کمان، رشته ریکروی بزرگساالن، به مقام قهرمانی دست یافت.
این مسابقات با حضور 9۰ورزشکار در رشته های ریکرو، کامپوند 

و ساحلی برگزار شد.

 تولید 180 هزار تن محصول باغی 
در چهارمحال و بختیاری

حمیدرضا دانش، معاون بهبــود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: سال گذشته میزان 
تولید گندم در اســتان 16۲ هزار تن بوده کــه از این میزان، خرید 

تضمینی 7۰ هزار تن گندم انجام شد. 
وی با اشــاره به وجود ۲۰ درصد تورم در این بخش افزود: در سال 
گذشــته در راســتای خرید تضمینی گندم، 88 میلیارد تومان به 

کشاورزان گندمکار پرداخت شد.
دانش با اشاره به ســهمیه ۲۲ هزار تنی تولید جو در استان، گفت: 
میزان تولید جو در ســال گذشــته به ۲۲ هزار و 9۰۰ تن رسید و 
همچنین ســه هزار و 7۰۰ تن بذر اصالح شده گندم و جو در سطح 
استان توزیع شد. دانش گفت: سال گذشته برای نخستین بار رکورد 
کارخانه قند در اســتان شکسته شــد و 6۲ هزار تن چغندرقند از 
استان به کارخانه قند فرستاده و مابقی از خارج از استان خریداری 
شد. دانش با اشاره به اینکه در سال گذشته مجموع تولیدات باغی 
18۰هزار تن بوده اســت، گفت: بادام از مهم ترین محصوالت باغی 
استان است و سال گذشته دو هزار تن مغز بادام به کشورهای اروپایی 
و هند صادر شده است. وی خاطرنشــان کرد: سال گذشته بیش از 
4۰ هزار تن سیب زمینی به کشورهای ترکمنستان، عراق و آسیای 

میانه صادر شد.

در حالي که  به پایان عمر دشت الله هاي واژگون کوهرنگ نزدیک 
می شویم، مي بینیم که این الله ها واقعا هم واژگون هستند؛ اما 
زیر پاي گردشگراني که به چیزي جز گرفتن چند عکس سلفي 
زودگذر فکر نمي کنند. اردیبهشت که به نیمه مي رسد، الله هاي 
واژگون دشت هاي کشــور نیز به اوج جلوه گري خود مي رسند 
و پذیراي هزاران هزار گردشــگر مي شــوند؛ هرچند ورود این 
گردشگران براي این دشت ها چندان خوش یمن نبوده است، زیرا 
به گفته معاون گردشگري میراث فرهنگي استان چهارمحال و 
بختیاري، طي ۲۰ سال اخیر، 7۰ درصد دشت الله واژگون این 
اســتان در کوهرنگ، به عنوان بزرگ ترین و شناخته شده ترین 
دشت الله هاي واژگون کشور، تخریب شده است.الله واژگون 
که به آن »اشک مریم« یا »الله اشــک« نیز گفته مي شود، از 
منحصربه  فردترین گونه گل ها و گیاهان بومي و وحشي مناطق 
کوهستاني ایران اســت که از طریق پیاز و بذر تکثیر مي شود و 
چراي احشام، تخریب زیستگاه براي ایجاد اراضي کشاورزي و 
چیدن و کندن آن از ریشه براي عرضه به بازار، از مهم ترین عوامل 
تهدید این گیاه است که این مورد آخر، در سال هاي اخیر رواج 
بسیاري یافته است. این گیاه هرساله در نواحي شمالي زاگرس از 
اواخر فروردین تا آخر اردیبهشت و در مناطق جنوبي در اواسط 

تابستان گل مي دهد و در دو رنگ زرد و قرمز در این دشت ها به 
جلوه گري مي پردازد؛ هرچند به عقیده گیاه شناسان، نسل این 
گل سر به زیر، به سرعت در حال انقراض بوده و زیستگاه و تعداد 

این گونه گیاهي بسیار کم شده است.
میزباني از گردشــگران ناآگاه و تخریب گر باعث شــده دشت 
الله هاي واژگون کوهرنگ شادابي و طراوات سال هاي گذشته را 

نداشته باشد و تراکم آنها در واحد سطح بسیار کم شود. 
هر چند الله هــاي واژگون را مي توان در جــاي جاي طبیعت 
زیباي چهارمحــال و بختیاري دید اما دشــت 7۰۰ هکتاري 
منطقه بنواستکي در کوهرنگ چهارمحال و بختیاري، یکي از 
معروف ترین رویشگاه هاي الله هاي واژگون در کشور است که در 

اردیبهشت ماه، میزبان هزاران گردشگر مي شود.
این جاذبه طبیعي بســیار دیدني در فاصلــه 1۰۰ کیلومتري 
شهرکرد و حدود 1۰ کیلومتري شهر کوهرنگ قرار داشته و در 
سال هاي نه چندان دور که هنوز ســیل گردشگران به آن دیار 
سرازیر نشده بود، با شادابي ســحرانگیزي، در اردیبهشت ماه 
گل هاي سرنگون خود را به دل ربایي وا مي داشت و این طراوت 
1۵ روزه بهاري، با بذردهي الله ها در اواخر اردیبهشت به پایان 

مي رسید.

بارگذاري اکوتوریسمي، سرازیر شدن سیل ویرانگر گردشگران 
ناآگاه، انفعال دستگاه هاي متولي و آماده نکردن زیرساخت هاي 
الزم براي این بارگذاري و تبدیل شــدن به یک جاذبه طبیعي 
گردشگري، سبب شده که هرســاله از شادابي و تجدید حیات 
طبیعي الله ها کاسته شود و روند کاهش تراکم الله ها و وسعت این 
اثر طبیعي کم همتا شدت یابد. چیده شدن گل ها و خارج کردن 
غده و پیاز الله ها از داخل خاک توسط برخي از بازدیدکنندگان 
ناآگاه، بیشترین نقش تخریبي را در مجموعه عوامل انساني موثر 
در تشدید روند تخریب و رخوت دشت الله ها داشته است. رشد 
الله هاي واژگون ازطریق  پیاز آن است و در صورت چیده نشدن 
گل و باقي ماندن بذر پس از میوه دهي در خاک تکثیر مي شود؛ 
با این وجود در سال هاي اخیر به دلیل چراي دام، کندن الله ها، 
ناهماهنگي مسئوالن براي حفاظت از این منطقه و فراهم نبودن 
زیرســاخت هاي الزم براي ورود گردشــگران، دشت الله هاي 
واژگون در حال نابودي است؛ تا جایي که امسال این دشت از نظر 
کیفي ۲۰ درصد کاهش داشته و از نظر کمي فقط 1۰۰ هکتار از 

زیستگاه این گل وحشي باقي مانده است.
مدیرکل منابع طبیعي و آبخیــزداري چهارمحال و بختیاري، 
بااشاره به ورود ساالنه ۵۰ هزار گردشگر به این دشت الله هاي 
واژگون، گفت: بزرگ ترین ضربه تخریبي به این دشت، بوته کني 
و کنده شــدن پیاز این گیاه به دست گردشــگران است که در 
سال هاي اخیر سبب از بین رفتن ارزش زیست محیطي و نابودي 
نسل الله هاي وحشي در چهارمحال و بختیاري شده است. علي 
محمدي مقدم افزود: وسعت دشت، تعداد اندک محیط بانان و 
نبود توقف گاه خودرو، از عوامل موثر در تخریب منطقه گردشگري 

دشت الله هاي واژگون است.
به گفته وي ورود خودرو به این منطقه سبب تاخیر در بذردهي، 
گل دهي و تکثیر طبیعي این گل شده است. لطفعلي چراغپور 
رییس اداره منابع طبیعي شهرســتان کوهرنگ گفت: وجین 
علف هاي هــرز و مبارزه با آفــت ســاقه خوار و برگ خوار الله 
واژگون، ازجمله اقدامات انجام شده از سوي اداره منابع طبیعي 
و آبخیزداري براي حفظ این گیاه با ارزش است. وي با بیان اینکه 
هرساله براي حفاظت از دشت الله هاي واژگون، اکیپي در ورودي 
دشت مستقر مي شود، افزود: در روزهاي تعطیل هم گشت سیار بر 
سایر نقاط این دشت سرکشي و نظارت دارد. چراغ پور اضافه کرد: 
راه دسترسي آسفالته، آب آشامیدني، فضاي سبز و دسترسي به 
هتل، از امکانات این دشت است. تصاویري که مي بینید دل همه 
دوست داران محیط زیســت بخصوص دشت الله هاي واژگون 
کوهرنگ را به درد مي آورد و بدین صورت امســال الله ای براي 

دیدن و لذت بردن وجود ندارد.

سلفي هایي که الله های واژگون را نابود مي کنند؛

خداحافظ دشت الله هاي کوهرنگ!

میزباني از گردشگران 
ناآگاه و تخریب گر باعث 

شده دشت الله هاي 
واژگون کوهرنگ 
شادابي و طراوات 

سال هاي گذشته را 
نداشته باشد و تراکم 

آنها در واحد سطح 
بسیار کم شود

جهانبین نیوز : ورود گردشگران به این دشت ها چندان خوش یمن نبوده است؛ زیرا به گفته معاون گردشگري 
میراث فرهنگي استان چهارمحال و بختیاري، طي 20 ســال اخیر، 70 درصد دشت الله واژگون این استان در 

کوهرنگ، به عنوان بزرگ ترین و شناخته شده ترین دشت الله هاي واژگون کشور، تخریب شده است.

با مسئوالن

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

۹۴۲ شعبه اخذ رای در استان 
دایر می شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: 94۲ شــعبه اخذ رای برای انتخابات شــوراهای 
اسالمی شهر و روستا و ریاست جمهوری در چهارمحال و 

بختیاری دایر می شود.
جعفر مردانی با اشــاره به اینکه94۲ شــعبه اخذ رای 
برای انتخابات شــوراهای اســالمی شــهر و روستا و 
ریاست جمهوری در چهارمحال و بختیاری دایر می شود، 
اظهار داشت: شهرســتان لردگان بیشترین شعب  اخذ 
رای را دارد. وی عنوان کرد: تعداد شعب اخذ رای برای 
شهرستان های لردگان، شهرکرد، بن و فارسان، به ترتیب 
۳۰۰، 1۵1، ۲4 و 69 شعبه است. معاون سیاسی امنیتی 
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت حضور 
حماسی مردم در انتخابات، عنوان کرد: مردم با حضور 
حماســی خود، وحدت و یکپارچگی خود را در سطح 
جهان نشــان می دهند و زمینه خنثی شــدن شدت 

توطئه های دشمن را فراهم می کنند.
وی عنوان کرد: حضور مردم در انتخابات، پشتوانه بزرگی 

برای نظام اسالمی به شمار می رود.

مدیر آب وخاک جهادکشاورزی استان:

۲80 قنات در چهارمحال و 
بختیاری خشک شد

مدیر آب وخاک وامور فنی ومهندسی جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: ۲8۰ قنات در چهارمحال 

و بختیاری به صورت کامل خشک شده است.
ســید طاهر نوربخش در گفت و گو با مهر، با اشاره به 
اینکه۲8۰ قنات در چهارمحــال و بختیاری به صورت 
کامل خشک شد، اظهار داشت: این تعداد قنات طی دو 

سال گذشته در این استان خشک شده است.
وی عنوان کرد: کاهش بارش و برداشــت بی رویه آب 
از منابع آب زیرزمینی، دو علت اصلی خشــک شــدن 

قنات های این استان است. 
مدیر آب وخاک و امور فنی  ومهندسی جهادکشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری بیان کــرد: آب خروجی دیگر 
قنات های اســتان چهارمحال و بختیــاری نیز کاهش 
شدیدی داشته است. وی عنوان کرد: باید در برداشت 

آب از منابع زیر زمینی صرفه جویی شود.

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9610100351100532 ابالغنامــه:  شــماره   2 /136
9409980351100841 شماره بایگانی شعبه: 940928 خواهانها سعید زراعتی و 
عذری زراعتی اصفهانی و اعظم زراعتی شمس آبادی و زهرا زراعتی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان محمود زراعتی و صغری زراعتی شمس آبادی و رمضان زراعتی 
شــمس آبادی و علی زراعتی شمس آبادی و نادر زراعتی شــمس آبادی و حسین 
زراعتی و صدیقه زراعتی و بهرام زراعتی و ربابه قاســمی و محمد زراعتی شمس 
آبادی و سکینه زراعتی و فاطمه زراعتی به خواسته الزام به تنطیم سند رسمی ملک 
و مطالبه خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 9409980351100841 ثبت گردیده است 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن مالحظه نظریه کارشناسی 
چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت یک هفته کتبا به شعبه ارائه نمایند. م الف: 2217 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)211 کلمه، 2 کادر(
اجرايیه

شــماره    9510420352400536 اجراییــه: شــماره   2 /138
پرونده:9409980352400221 شماره بایگانی شعبه:940251 بموجب درخواست 
اجراي حکم غیابی مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9409970352401703 
محکوم علیهم 1- امید پاســبان فرزند موســی الرضا به نشــانی مجهــول المکان 
2- مهدی دولت خواه فرزند حسین به نشــانی مجهول المکان 3- آسیه دولت خواه 
فرزند حســین به نشــانی مجهول المکان محکوم انــد به 1- متضامنــًا به پرداخت 
یکصد و نوزده میلیون و سی هزار ریال بابت اصل خواسته و متناصفًا به پرداخت 
8007620 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد به نشانی 
اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی بانک مهر اقتصاد کدپستی 
8173644595 . با وکالت 1- هاجر زرمهر فرزند احمد به نشــانی اســتان اصفهان 
خیابان سعادت آباد جنب آژانس پرستیژ مجتمع پور پونه بلوک دوم طبقه دو دفتر 
وکالت آقای محمد حســین نوری 2-  بنت الهدا کیان ارثی فرزند هوشنگ به نشانی 
اصفهان شهرستان اصفهان چهارراه توحید ســاختمان بهسامان طبقه دوم واحد 
7 کد پستی 8173794591 ، 3- امیر توکلی فرزند حســن به نشانی استان اصفهان 
شهرستان اصفهان چهارراه توحید ساختمان بهسامان طبقه دوم واحد 7 کدپستی 
8173794591 .  محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف اســت خسارت 
تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول 
محکوم به احتساب و متساویًا از خواندگان وصول نماید.2- پرداخت نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق دولت 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 پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 

درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و 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 شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود 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: 2229 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )526 کلمه، 6 کادر(

اجرايیه
شــماره    9510420352400535 اجراییــه: شــماره   2 /139
پرونده:9409980352400240 شماره بایگانی شعبه:940272 بموجب درخواست 
اجراي حکــم غیابی مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9509970352400148 
محکوم علیهم 1- اردشیر نقش نژاد فرزند حســین به نشانی اصفهان خیابان شیخ 
بهایی کوچه شــمس آبادی پالک 13، 2- حمداله اکبری فرزند حفیظ اله به نشــانی 
مجهول المکان محکوم انــد به  1- متضامنًا به پرداخت یکصــد و چهارده میلیون و 
هشــتصد هزار ریال بابت اصل خواســته و متناصفًا به پرداخت 3/899/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و 3/955/200 ریال بابت حق الوکالــه وکیل در حق خواهان 
بانک مهر اقتصاد به نشانی اصفهان خیابان توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی 
بانک مهر اقتصاد کدپســتی 8173644595 . با وکالت 1- هاجر زرمهر فرزند احمد 
به نشانی اصفهان خیابان سعادت آباد جنب آژانس پرستیژ مجتمع پور پونه بلوک 
دوم طبقه دو دفتر وکالت آقای محمد حســین نوری 2-  بنت الهدا کیان ارثی فرزند 
هوشنگ به نشانی استان اصفهان شهرســتان اصفهان چهارراه توحید ساختمان 
بهسامان طبقه دوم واحد 7 کد پستی 8173794591 ، 3- امیر توکلی فرزند حسن به 
نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان چهارراه توحید ساختمان بهسامان طبقه 
دوم واحد 7 کدپســتی 8173794591 .  محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام 
مکلف است خســارت تاخیر را بر مبنای شــاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ 
سررسید لغایت وصول محکوم به محاســبه و وصول نماید. 2- پرداخت نیم عشر 
حق االجرا در حق صندوق دولت 5740000 ریال. 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 پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 

)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه 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: 2231   شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )530 کلمه، 6 کادر(
اجرايیه

شــماره    9610420352400004 اجراییــه: شــماره   2 /140
پرونده:9409980352400058 شماره بایگانی شعبه:940067 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9409970352400742 محکوم 
علیهم 1- شــرکت امتداد زاینده رود بــه مدیرعاملی مهندس علیرضــا ربانی فر به 
نشانی اصفهان هشت بهشت شــرقی روبروی امامزاده علی ابن الحسین ک شماره 
8 شــهید علیرضا نوروزی بن بســت رهبر مجتمع تجاری و اداری هشت بهشت ط 
اول واحد 1 شرکت مهندســی راه و ســاختمان امتداد زاینده رود. 2- محمدحسن 
مغازه ای فرزند ابوالقاسم به نشانی تهران خ شهید بهشتی خ اندیشه 5 غربی پ 13 
طبقه سوم 3- علیرضا فاضلی به نشــانی مجهول المکان 4- علیرضا ربانی فرد به 
نشانی اصفهان خیابان فردوسی ساختمان فردوسی ط 2 واحد 12 محکوم اند به 1- 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی 
و حق الوکاله به میزان مقرره قانونــی و تاخیر تادیه از تاریخ چک 93/08/10 لغایت 
تاریخ اجرای رای در حق محکوم له مصطفی زارع فرزند قنبرعلی به نشــانی استان 
فارس شیراز پل اباددینگان کوچه 30 بن بست 30/7 درب سوم سمت چپ با وکالت 
فاطمه غفوری فرزند حسین به نشانی اصفهان خ شمس آبادی نرسیده به چهارراه 
قصر ساختمان قمرالدوله طبقه ســوم واحد 313 شرکت امتداد زاینده رود. محکوم 
می نماید. رای صادره در خصوص علی رضا فاضلی غیابی است 2- نیم عشر حق 
االجرا در حق صندوق دولت 22500000 ریال. 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 پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) 
مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 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 نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه 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: 2233 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)527 کلمه، 6 کادر(
اجرايیه

شــماره    9610420352400002 اجراییــه: شــماره   2 /141

پرونده:9409980352400867 شماره بایگانی شعبه:940955 بموجب درخواست 
اجراي حکــم غیابی مربوطه به شــماره دادنامه مربوطــه 9509970352400954 
محکوم علیه اقدس مختاری به نشانی اصفهان خ شیخ بهایی جنب بیمارستان مهرگان 
کلینیک اصفهان پ 1  محکوم است به پرداخت مبلغ دویست و دو میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و 6440000 ریال بابت خسارت دادرســی در حق محکوم له بانک 
قوامین به شماره ثبت 397957 به مدیریت سید محمد حســینی به نشانی اصفهان 
خیابان سجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و چهار راه سپهساالر بانک قوامین کدپستی 
8166794361  با وکالت ســید محمد حسینی فرزند ســید ولی به نشانی اصفهان 
خیابان سجاد حدفاصل چهارراه آپادانا و چهار راه سپهساالر بانک قوامین کدپستی 
8166794361محکوم می نماید. ضمنا محکوم علیه مکلف است خسارت تاخیر را بر 
مبنای 31 درصد سالیانه از تاریخ 94/9/1 لغایت وصول محکوم به در حق محکوم 
له پرداخت نماید. 2- نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت 10100000 ریال.  
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: 2234 شعبه 

24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)457 کلمه، 5 کادر(
تبادل لوايح

2/115 شماره نامه: 9610110351000136 شماره پرونده: 9509980351000220 
شــماره بایگانی شــعبه: 950306 در پرونده کالســه 950306 ح 10 شــعبه دهم 
دادگاه عمومــی حقوقی اصفهــان آقای مهدی جعفری نســبت به دادنامه شــماره 
9509970351001147 مــورخ 1395/07/13 تجدیدنظرخواهی نموده اســت و از 
آنجایی که تجدیدنظرخواه در دادخواســت تجدیدنظرخواهــی تقدیمی، تجدیدنظر 
خوانده شــرکت آوای عرفان را مجهول المکان اعالم نموده اســت و تقاضای نشر 
آگهی نموده است لذا دفتر شعبه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
را در یکی از جراید منتشر میکند تا تجدیدنظر خوانده مذکور ظرف مهلت ده روز پس  
از انتشار آگهی در روزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را تحویل بگیرد در غیر این صورت پس از 
انقضای مهلت اعالم شده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدیدنظر استان 
اصفهان ارسال خواهد شد. م الف: 2194 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
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بازنگری آموزش ماماییيادداشت
احمد موحدیان معاون آموزشــی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در اجالس 
معاونین آموزشی از بازنگری شرح وظایف ماماها،  بازنگری آیین نامه هیات علمی 
بالینی مامایی، استانداردسازی آزمون پایان دوره کارشناسی این رشته خبر داد.

حوادث

تسنیم: محمدحسین سجاد، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهان، با تاکید بر این موضوع که در استان 
اصفهان پنج هــزار کالس تخریبی وجــود دارد، گفت: کالس 
تخریبی، کالس هایی است که در برابر حوادث غیرمترقبه، ایمنی 
الزم را ندارند. در حالی که 6200 کالس نیز نیازمند مقاوم سازی 
است، در مجموع باید اعالم کرد که 11 هزار و 20 کالس درس 
در استان اصفهان نیازمند تخریب یا مقاوم سازی است. وی به 
فرونشست زمین در اصفهان اشاره کرد و گفت: فرونشست زمین، 
تعدادی از مدارس اصفهان را به تخریب زودرس رسانده است. در 
شهر اصفهان 60 مدرسه داریم که به تخریب نیاز دارد و اداره کل 
استاندارد 10 روز برای تخلیه آنها زمان داده است. سجاد بیان 
کرد: در این زمان کوتاه نمی شــود درباره این تعداد مدرسه در 
آستانه تخریب تصمیم گرفت؛ البته تاکنون 40 مدرسه جابه جا 
شده اند، اما 20 مدرســه دیگر باقی مانده؛ همچنین در نواحی 
چهار و پنج آموزشی اصفهان که محدوده شمال شهر ر ا شامل 

می شود، شاهد این پدیده هستیم.
ضرب االجل استاندار اصفهان برای »تخلیه مدارس 

فرسوده«
این در حالی اســت که اســتاندار اصفهان نیز چندی پیش در 

جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان، موضوع »تخلیه 
مدارس فرسوده« را مطرح کرد. استاندار اصفهان گفت: براساس 
گزارشات، حدود 60 مدرسه اســتان به دلیل فرسودگی قابل 
استفاده نیست و باید تا 10 روز آینده، تخلیه شوند و با هماهنگی 
فرمانداران، شــهرداران و بخشــداران درخصوص جایگزینی 
دانش آموزان اقدام شــود. وی با تاکید براینکه برای بازسازی 
این مدارس باید با همکاری خیرین اقدامات الزم صورت گیرد، 
بیان کرد: لیست این 60 مدرسه باید توسط اداره کل نوسازی و 
تجهیز مدارس استان به سرعت در اختیار رییس شورای آموزش 
و پرورش استان قرار گیرد تا در جلسه فرمانداران و شهرداران 

این موضوع مطرح شود.
فرونشست اصفهان را نبلعد

این مســئله، در دومین نشســت تخصصــی اداره مطالعات و 
برنامه ریزی شهری معاونت شهرســازی و معماری، با موضوع 
»پهنه بندی فرونشســت زمین در معابر کالنشــهر اصفهان و 

بررسی مشکالت ناشی از آن« نیز مطرح شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، مهم ترین دالیل 
نگرانی و ضرورت توجه به فرونشست در سطح کالنشهر اصفهان 
را کاهش سطح آب های زیرزمینی و بارگذاری های ساختمانی 

در نقاط مختلف شهر دانســت و گفت: عدم تغذیه چشمه های 
زیرزمینی، موضوع فرونشســت زمین را در کالنشهر اصفهان 
بسیار تشدید می کند. وی افزود: در سال های گذشته نشانه ها 
و مواردی در شهرهایی همچون دامنه و دشت مهیار و برخوار 
مشاهده شده که در شهر دامنه سبب ترک خوردگی تعدادی 
از ساختمان ها شده است. جان نثاری بیان کرد: فرونشست ها 
می  توانند به صورت تدریجی و متاسفانه در برخی موارد به صورت 
ریزش ناگهانی ایجاد شوند. هرچند این خطر کل شهر اصفهان 
را تهدید کرده و به نوعی تمام بناهای اصفهان را تحت الشــعاع 
قرار می دهد، اما این خطر در بســتر خود رودخانه حساس تر و 

نگران کننده تر است.
پديده فرونشست در خیابان میر يادمان نرود

با توجه به اینکه سابقه نشست زمین در خیابان میر را نیز شاهد 
بوده ایم باید برای این مســئله چاره ای اندیشیده شود. لطف ا... 
ضیایی کارشــناس حوزه آب معتقد است فرونشست دشت ها 
در تخلیه آبخوان ها، معضلی اســت که در سراســر کشور یک 
خطر جدی محسوب شــده و در اســتان های فارس، همدان، 
اصفهان، کرمان و سمنان به شکل حادی خود را نشان داده است. 
وی می گوید: وقتی ســفره  های  آب زیرزمینی تخلیه می شود 

فضاهای خالی ایجاد شــده در 
میان بافت هــای زیرین خاک، 
با فشار الیه های باالیی نشست 
می کنند. در هــر منطقه ای که 
فرونشست رخ دهد هیچ راه حل 
سازنده ای برای مقابله با آن وجود 
ندارد؛ چون نشســت به یکباره 
انجام نمی شود، بلکه تدریجی و 

نامتقارن رخ می دهد.
به گفته این کارشناس، هر شهر 
و آبادی که به مرحله فرونشست 
برسد جز تخلیه و متروکه اعالم 
شــدن، راهکار دیگری پیش رو 
ندارد. تنها راهکار پیشــگیرانه 
از فرونشســت، کاهــش تخلیه 
ســفره ها و تعــادل بخشــی 
آبخوان هاست که در حوزه زاینده 

رود عمده ترین نقش را رودخانه می تواند ایفا کند؛ اما با خشکی 
آن، این نقش حذف شده و مشکل همچنان ادامه دارد. ضیایی 
با اشاره به اینکه باوجود تخلیه ها، فرونشست یک خطر بالقوه  
به شمار می آید، خاطرنشــان کرد: فرونشست مانند یک زلزله 
خاموش است. خطر بزرگ تر از خشکی زاینده رود در زیر زمین 
در حال رخ دادن است و اگر برای اصفهان فرونشست رخ دهد 

هیچ راه مقابله ای جز تخلیه شهر وجود ندارد.
این بار مدارسی که خطر در آنها احساس شده بود تخلیه شدند؛ 
دفعه بعد فرونشست به سراغ کدام منطقه از اصفهان می آید؟ 
اگر راهکار جدی زیست محیطی اندیشیده نشود، شاید کویر و 
الیه های زمین با حرکت خود در آینده اصفهان را نیز ببلعد؛ شک 

نکنیم که این سکانسی از یک فیلم اکشن نیست!

آخرين وضعیت درمانی قربانی اسیدپاشی 
اصفهان؛

سهیال؛ در انتظار جراحی جدید
ســهیال جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان 
که بهمن ماه سال گذشــته با کمک و مساعدت وزرای 
امورخارجه و بهداشت برای انجام عمل جراحی به آمریکا 
اعزام شد، این روزها خود را برای جراحی آماده می کند 
که برای نخستین بار قرار است انجام شود. جورکش در 
گفت وگو با ایسنا در مورد آخرین وضعیت درمانی خود 
گفت: »در حــال حاضر 10 ماه از آخریــن عملی که در 
اسپانیا روی چشم من انجام شد می گذرد. در این مدت در 
سیاهی مطلق به سر می برم و جز سیاهی مقابل چشمانم 
هیچ رنگی نیســت. در غربت روزگار را سپری می کنم و 
مدت هاست که از دیدن زیبایی های دنیا و عزیزانم محروم 
هستم.« وی افزود: »در آمریکا پزشکان متعددی چشم 
من را معاینه کردند. امیدی برای بازگشت بینایی چشم 
راســت من وجود ندارد. به دســتور دکتر هاشمی وزیر 
بهداشت و با هماهنگی دکتر جلیلیان در شیکاگو، دکتر 
هالند چشم من را معاینه کرد. ابتدا قرار بود عملی روی 
چشم من انجام شــود؛ به این صورت که از چشم مادرم 
سلول بنیادی، برداشته و روی چشم من گذاشته شود؛ 
اما نظر دکتر هالند این بود که چون یکســال برای این 
عمل دیر آمده ام، امید زیادی برای موفقیت وجود ندارد.«

قربانی اسیدپاشی اصفهان اضافه کرد: »با هماهنگی هایی 
که انجام شد دوباره به بوستون آمریکا برگشتیم. توسط 
دکتر سمیعی که از ایشان واقعا تشکر می کنم، هماهنگی 
انجام شد تا پزشکانی در بیمارستان هاروارد، چشم من 
را معاینه کنند. دو نوع عمل برای چشم من، پیشنهاد و 
قرار شد عملی روی چشم من انجام شود که عملی بسیار 
ظریف بوده و برای اولین بار قرار است صورت بگیرد. برای 
انجام این عمل باید مجوزی از FDA صادر شود تا ظرف 
چند هفته آینده این عمل روی چشم من انجام شود. در 
صورتی که این عمل ناموفق باشد، عمل تیپ 2 روی چشم 
من انجام می گیرد.« جورکش در مورد وضعیت شبکیه 
چشم خود نیز گفت: »شبکیه چشم من در حال کشش 

بود اما خوشبختانه در حال حاضر ثابت شده است.«
او با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه عمل جراحی جدیدی 
که قرار اســت انجام دهد اظهار کرد: »امید زیادی برای 
بازگشت بینایی ام دارم. می دانم که خدا امید من را ناامید 
نمی کند. از تمام مردم التماس دعا دارم؛ بخصوص در این 
ایام شــعبانیه و والدت حضرت ابوالفضل)ع( که اعتقاد 
خاصی به ایشان دارم، من را دعا کنند. امیدوارم با دعای 
مردم این عمل را با موفقیت پشت سر بگذارم و با سالمت 
و بینایی به وطن عزیزم برگردم و اقوامم را مالقات کنم. 
به قول دکتر خدادوست، تا ریشه در آب است امید ثمری 

هست و مطمئنم که خدا امیدم را ناامید نمی کند.«

یک کشته در اثر سانحه واژگونی 
اتوبوس اصفهان- شاهین شهر

سال گذشته بود که تمامی کارشناسان محیط زيست و آب از يک هشدار جدی سخن گفتند؛ هشداری که 
ظاهرا برای مسئوالن امر خیلی هم جدی تلقی نشد و آن، چیزی جز پديده فرونشست زمین نبود؛ پديده ای 
که سبب شد تخريب زودهنگام مدارس اصفهان در اثر فرونشست زمین رخ دهد؛ آن هم در روزهايی که 

هنوز به پايان سال تحصیلی مانده است.

عکس روز

معاون اجتماعــی فرماندهی 
انتظامــی اســتان اصفهان 
گفت: اعضای باندی که اقدام 
به تهیه و توزیع ارزهای تقلبی 
می کردند دستگیرشــدند و 
در بازرســی از خودروی آنان 
200هزار پوند تقلبی کشف 

شد.
به گزارش ایمنا، ســرهنگ 
جهانگیر کریمی اظهار کرد: 
ماموران پلیس امنیت عمومی 
این فرماندهی در راستای برخورد با تهیه و توزیع کنندگان ارزهای 
تقلبی در سطح شهرستان اصفهان، به دنبال کسب خبری مبنی بر 
اینکه اعضای باندی در زمینــه تهیه و توزیــع ارز تقلبی فعالیت 
می کنند، موضوع را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان کرد: ماموران پس از انجام تحقیقات گسترده و اقدامات 
علمی و تخصصی سرانجام مخفیگاه سه نفر از متهمان را شناسایی 
کرده و طی هماهنگی با مقام قضائی به همراه اکیپ های عملیاتی 
به محل مورد نظر، اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هر سه نفر را 

دستگیر کردند.
معاون اجتماعی پلیس اصفهان افزود: متهمان پس از دستگیری 
در اعترافات خود دو نفر دیگر از همدستانشان را معرفی کردند که 
ماموران بالفاصله وارد عمل شــده و با شناسایی خودروی آنان در 
یکی از خیابان های سطح شــهر، آنان را نیز دستگیر کردند و در 
بازرسی از خودروی متهمان، تعداد دو پک بسته بندی شده حاوی 
200 هزار پوند تقلبی کشف شــد. وی ادامه داد: در این خصوص 
پرونده تشکیل شد و پنج متهم دستگیر شده،6 جهت سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 انهدام باند توزیع ارزهای تقلبی
در اصفهان

ناجا

خطر فرونشست را جدی بگیريم؛

اصفهان بلعیده نشود!

تنها راهکار 
پیشگیرانه از 

فرونشست، کاهش 
تخلیه سفره ها 
و تعادل بخشی 

آبخوان هاست که 
در حوزه زاينده رود 
عمده ترين نقش را 
رودخانه می تواند 

ايفا کند

اجراییه
2 شــماره اجراییــه: 9610420352400001  شــماره پرونــده:  /142
9509980352400185 شماره بایگانی شــعبه: 950249 بموجب درخواست 
اجراي حكم غیابی مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9509970352401174 
محكوم علیهم 1- سید فرهاد مرتضوی فرزند سیدباقر به نشانی مجهول المكان 
2- سید مهدی هاشمی فرزند سیدصادق به نشانی اصفهان خ محتشم کاشانی 
نبش بن بست کیوان اداره کل پســت بانک اصفهان قسمت اداری 3- اسفندیار 
انصاری فرزند عیدی به نشــانی مجهول المكان 4- فرشــته بابــازاده فرزند 
اسماعیل به نشــانی مجهول المكان 5- محمد ابراهیم پورمتین فرزند حسن به 
نشــانی مجهول المكان محكوم اند به 1- متضامنًا به پرداخت دویســت و سی 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و 8552000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
6720000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محكــوم له تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
حسین کبیری و جواد قاسمی گورتی فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان خ جی 
روبروی خیابان تاالر سرپرستی تعاونی ثامن االئمه. محكوم می نماید ضمنا 
واحد اجرای احكام مكلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک 
مرکزی و از تاریخ سررسید 1394/06/10 لغایت وصول محكوم به احتساب و 
متضامنا از خواندگان وصول و به خواهان ایصال نماید. 2- نیم عشر حق االجرا 
در حق صندوق دولت 11500000 ریال.  محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف 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 بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص 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 درخواســت محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت 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 محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 2237 شعبه 

24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)506 کلمه، 5 کادر(
ابالغ

2/143 شــماره ابالغنامــه: 9510100352415108 شــماره پرونــده: 
9509980352400507 شــماره بایگانــی شــعبه: 950640 ابــالغ شــونده: 

غالم عباس نجــف زاده موضــوع: به نامبرده فــوق ابالغ می گــردد چنانچه 
در خصــوص تجدیدنظرخواهی شــرکت پلیكان نســبت به دادنامه شــماره 
9509970352402087 صادره در کالســه 950640 شعبه 24 دادگاه حقوقی 
اصفهان پاســخی دارد به اســتناد ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این آگهی جهت 
اطالع از مفاد تجدیدنظرخواهی و اعالم نشــانی  و تحویل الیحه دفاعیه به این 
دادگاه) به نشانی اصفهان خیابان نیكبخت دادگستری اصفهان طبقه سوم اتاق 
352( مراجعه نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 
ارسال می گردد. م الف: 2241 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)118 

کلمه، 1 کادر(
 ابالغ

2/144 پیشــنویس آگهی ابالغ شــكایت آقای محمدعلی شــجاعی علیه آقای 
احسان خلیلیان فرزند احمد به اتهام مشارکت در فروش مالی غیر از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 940476 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت  او ممكن نگردیده اســت بدینوســیله در اجرای ماده 
174 قانون آیین دادرســی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــود و در صــورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شــد. م الف: 
 2211 شــعبه 21 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شــماره سه(

)113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

2/146 پیشــنویس آگهی ابالغ حامد مشــتاقی و شــاهین مرادیان و شــاهین 
مشــتاقیان و امیرحســین مظاهری و علی هنری به اتهام مشــارکت در نزاع 
دســته جمعی منتهی به جــرح و...،از طرف این دادســرا در پرونده کالســه 
950126 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه بواســطه معلــوم نبودن محل 
اقامت  او ممكن نگردیده اســت بدینوســیله در اجرای مــاده 174 قانون آیین 
دادرســی در امور کیفری مراتب به نــام برده ابالغ تا ظرف یــک ماه از تاریخ 
انتشــار آگهــی در شــعبه 37 دادیــاری دادســرای عمومی و انقــالب جهت 
پاســخگویی به اتهــام خویش حاضر شــود و در صورت عــدم حضور پس 
از یک مــاه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونــی معمول خواهد شــد. م الف: 
 2215 شــعبه 37 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شــماره سه(

)120 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/197 شــماره صــادره: 1396/02/359095 – 1396/2/7 چــون تحدیــد 
حدود ششــدانگ یكدرب خانه پالک شــماره 1373 اصلی واقــع در بخش یک 
نائین که طبق پرونــده ثبتی به نام آقــای محمدجواد شــادفر فرزند فضل اله 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمــل نیامده اینک 
بنا به دســتور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز یكشــنبه مورخ 96/3/7 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا بــه موجب این آگهی بــه کلیه مالكین و 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق مــاده 20  قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 

2 مــاده واحده قانــون تعییــن تكلیف پرونده هــای معترضی ثبــت معترض 
ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخوســت را اخذ و به 
 این اداره تســلیم نماید.م الف: 47 مهیمن رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک نائین

)177 کلمه، 2 کادر(
آگهی فقدان سندمالکیت

2/198 نظر به اینكه ســند مالكیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 371  فرعی 
3765 اصلی واقع در شــهرخور  بخش پنج که درصفحــه 352 دفتر18 امالک 
ذیل ثبت 2827 به  نام آقای مسلم مســعودی فرزند فرج اله تحت شماره چاپی 
مسلســل062596 الف 94 ثبت  وصادروتســلیم گردیده اســت مالک با ارائه 
در خواست کتبی به شــماره وارده 969210141304395 مورخه 96/02/03 
به انضمــام یک برگ استشــهادیه محلــی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 
16343مورخه 96/02/03 بــه گواهی دفتر خانه 287 خورو بیابانک رســیده 
مدعی است که  سند مالكیت آن به علت جابجایی مفقودشده است ودر خواست 
صدور ســند مالكیت ملک فوق را نموده اســت لــذا مراتب به اســتناد تبصره 
 یک اصالحی ذیل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشــود 
چنانچــه کســی  مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملــک مرقــوم یاوجود 
ســند مالكیــت نزدخــود مــی باشــد ازتاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظرف 
مــدت ده  روز اعتــراض خودراکتباضمــن ارائــه اصــل ســند مالكیــت 
وســندمعامله به ایــن اداره تســلیم ورســید اخــذ نمایید تامراتــب صورت 
مجلس واصل ســندمالكیت به ارائــه کننده سندمســتردگردد بدیهی اســت 
اگر ظــرف مدت مقــرر اعتراضــی نرســدیادرصورت اعتراض اصل ســند 
 معاملــه ارائه نشــوداقدام به صــدور ســند مالكیــت المثنی طبــق مقررات 
خواهد شد. م الف:49بیطرف رئیس اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک 

)198 کلمه، 2 کادر(
فقدان سندمالکیت

2/199 نظر به اینكه سند مالكیت شــش دانگ پالک ثبتی شماره 85 اصلی واقع 
در شــهرفرخی بخش شــش که درصفحه 449 دفتر 5 امالک ذیل ثبت 728 به  
نام خانم ســكینه صفار فرزند گل محمد تحت شــماره چاپی مسلسل644303 
ج 94 ثبت  وصادروتســلیم گردیده اســت مالک با ارائه در خواســت کتبی به 
شــماره وارده 969210141304413 مورخه 96/02/03 به انضمام یک برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 16342مورخه 96/02/03 
به گواهی دفتر خانه 287 خورو بیابانک رســیده مدعی اســت که  سند مالكیت 
آن به علت جابجایی مفقودشده است ودر خواســت صدور سند مالكیت ملک 
فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی میشــود چنانچه کســی  مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالكیت نزدخود می باشد ازتاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده  روز اعتــراض خودراکتباضمن ارائه اصل 
ســند مالكیت وســندمعامله به این اداره تســلیم ورســید اخذ نمایید تامراتب 
صورت مجلس واصل ســندمالكیت بــه ارائه کننده سندمســتردگردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســدیادرصورت اعتراض اصل سند 
معامله ارائه نشــوداقدام به صدور ســند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شــد. م الف: 48 بیطــرف رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک خــور و بیابانک

)199 کلمه، 2 کادر(

مزایده
2/204 اجرای احكام شعبه 5 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 960645 ج ح/5 له آقای عباس یزدانی و علیه آوین عابدی کیچی، مصطفی 
عابدی کیچی، طاهره عابدی و مقدســه میزری مبنی بر مطالبه 885/678/351 
ریال و مبلغ 348/235/988 ریال شعبه سوم اجرای احكام مبنی بر فروش پالک 
ثبتی 2 فرعی از 2186 اصلی بخش 6 اصفهان به نشــانی قلعه شــور روستای 
گیچی کوچه جابرانصاری کوچه شــهید رجایی در شــمال و حاشیه روستا 
جلسه مزایده ای در تاریخ 96/3/10 ساعت 9:30 الی 10 صبح در اجرای احكام 
شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیكبخت دادگستری مرکزی دادگستری 
اصفهان طبقه زیرزمین برگــزار نماید. طالبین خرید می تواننــد 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده از مورد مزایده بازدید و با واریز 10 درصد از مبلغ کارشناسی 
به شماره حساب 2171290210008 سپرده دادگستری اصفهان )بانک ملی( و 
به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده 
مزایده می باشــند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند. اوصاف 
مورد مزایده: میزان مالكیت مرحوم اســماعیل عابدی 1422 ســهم از 11838 
سهم مشاع از 33358 سهم یک دانگ مشــاع از 6 دانگ به استثناء قدرالسهم از 
خانه های رعیتی و اربابی ملک به صورت زمین بدون کشت و زرع محصور می 
باشد با توجه به عوامل موجود ارزش 1422 سهم مشاع مرحوم 995/400/000 
ریال می باشد. م الف: 3131 شــعبه پنجم اجرای احكام دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)231 کلمه، 3 کادر(
مزایده

2/205 اجرای احكام مدنی شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 960230 ج ح 1 م له 
حســین شــبانی با وکالت محمدجواد منفرد علیه 1- صغری مهرابی کوشكی 
2- مهــرداد 3- مهدی  4- علیرضــا 5- داود 6- محمد همگی حســنی مبنی بر 
فروش 3/7 حبه از 72 حبه ششدانگ یكباب منزل مسكونی به شماره پالک ثبتی 
2187/2003 بخش 6 اصفهان با توجه به نظریه کارشناســی دو طبقه 1/80 و 
طبقه اول واقع در اصفهان، بهارستان خیابان شمشاد، محله سروستان، کوی 
یاســمن 2، پالک 752 دارای 260 متر مربع عرصه و مجموعًا در دو طبقه 312 
متر مربع اعیانی درب ورودی فلزی، کف حیاط و کف اتاق ها موزائیک، دربهای 
بیرونی طبقه 1/80- فلزی و دربهای بیرونی طبقــه اول آلومینیومی، دربهای 
داخلی چوبی و نرده های پله ها فلزی و بالكن دارای رنگ و نقاشــی، سرمایش 
کولر آبی و گرمایش آبگرمكن و بخاری گازی، دارای یک انشعاب برق و گاز و 
آب برای هر دو طبقه بالغ بر 10 سال قدمت طی سند رسمی به مالكیت مرحوم 
منصور حسنی فرزند یداله به ارزش 3/744/000/000 ریال در روز سه شنبه 
مورخ 96/3/2 از ساعت 8:30 الی 9 صبح در محل این اجرا دادگستری خیابان 
نیكبخت طبقه منفی 1 جهت فروش ملک فوق که توســط کارشــناس رســمی 
دادگستری ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار 
نماید لذا طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده می توانند با مراجعه به محل ملک از 
آن بازدید و با تودیع 10% قیمت پایه به حســاب سپرده دادگستری در جلسه 
مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
ضمنًا مبلــغ محكوم به 185/156/037 ریال و نیم عشــر دولتــی 9/057/801 
 ریال می باشــد. م الف: 3191 شــعبه اول اجرای احكام دادگاه مدنی اصفهان

)291 کلمه، 3 کادر(
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میهمان نوازی از گردشگران باید با الگوی وطنی انجام شود
رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: میهمان نوازی از گردشگران 
داخلی و خارجی در ایران باید با الگوی وطنی انجام شــود. بهشتی تاکید کرد: ایران 

پل ارتباط شرق و غرب جهان است و ایجاد تعامل جهانی جزو فرهنگ ایرانیان است.

گنجینه تاریخ

همگی ما با دســتاوردهای لویی پاستور و اکتشــافات مهم تاریخی و 
زیستی اش آشــنایی داریم. دانشمند و زیســت شناسی فرانسوی که 
در قرن نوزدهم می زیست و با کشــف نقش باکتری ها، واکسیناسیون 
و ابداع عمل پاستوریزه، شــهرتی جهانی کســب کرد. خدمات لویی 
 پاستور در بخش پزشــکی به قدری بود که جان بسیاری از انسان ها را 

نجات داد.
 یکی از پروژه ها و تئوری هایی که لویی پاستور روی آن کار می کرد و 
توانست آن را با دالیل و نشانه های کافی رد کند، نظریه خلق الساعه یا 
ایجاد خود به خودی بود. در سال ۱۸۶۴ بود که پاستور با آزمایش تخمیر 

توانست این نظریه را رد کند.
جالب است بدانید که میکروسکوپ پیش رو نیز یکی از لوازم و وسایلی 
است که این دانشمند بزرگ در آزمایشات و کارهایش روی تخمیر از آن 
استفاده می کرد. این میکروسکوپ که نوعی میکروسکوپ مرکب است، 
ساخته شرکتی معروف و فرانسوی به نام نِِشت بوده و قدمتی در حدود 
۱۶۰ سال دارد.امروزه میکروسکوپ تاریخی لویی پاستور در موزه علوم 

لندن نگهداری می شود.

میکروسکوپ پاستور

محمد علی کلی، یکی از سرشــناس ترین چهره های دنیاست که عنوان 
برترین مشــت زن تاریخ را به خود اختصــاص داده اســت. او نه تنها در 
میادین ورزشی محبوب و مورد توجه بود، بلکه به عنوان فعالی اجتماعی، 
چالش برانگیز و جنجالی در خارج از رینگ شــناخته می شد. محمد علی 
کلی در دوازده سالگی ورزش بوکس را شروع کرد و شش سال بعد توانست 
مدال طالی المپیک تابستانه رم ۱۹۶۰ را از آن خود کند؛ البته این تنها آغاز 
موفقیت های محمد علی بود و او بارها و بارها روی رینگ خوش درخشید. 
 جالب است بدانید که این بوکسور افسانه ای در طول زندگی ورزشی خود

 ۶۱ مسابقه داشته که در این بین تنها ۵ بار شکست خورده است.
موسسه اسمیتســونین که بزرگ ترین موزه علمی، تحقیقاتی و فرهنگی 
جهان است، در ســال ۱۹۷۶ میالدی دستکش ها و لباس ورزشی محمد 
علی کلی را برای نمایش در جشن دویست ساله آمریکا به دست آورد. جالب 
آنکه محمد علی در مراسم اهدا و پیش از ازدحام خبرنگاران و تشویق حضار، 
پیشگویی کرد که این دستکش ها به مشهورترین وسایل این ساختمان بدل 
خواهند شد. امروزه دستکش های معروف محمد علی کلی در موزه ملی 

تاریخ آمریکا در شهر واشنگتن نگهداری می شود. 

دستکش های بوکسور افسانه ای

پس از بعثت پیامبر گرامی اســالم و آغاز دعوت مردم به اسالم توسط 
ایشان،  شرایط زندگی در مدینه ســخت بود؛ چرا که پشتیبانی مالی و 
کاری برای مسلمانان وجود نداشــت. در ادامه بزرگان قریش نیز اموال 
مســلمانان در مکه را مصادره کردند و شرایط زندگی سختی برای این 
جمع با ایمان و اندک پیش آمد. چیزی نگذشت که با دستور خداوند، 
جنگ میان مسلمانان و کفار آغاز شد. برخی از آن جنگ های مشهور 
عبارت اند از: بدر، احد، خندق و ... جالب است بدانید که پیامبر اسالم 
با آنکه فرمانده محسوب می شــد، هیچگاه خارج از میدان جنگ باقی 
نمی ماند و همیشه در جنگ ها شــرکت می کرد. امروزه ۹ شمشیر  به 
این حضرت منسوب شده و هر کدام در جایی نگهداری می شوند. یکی 
از آن شمشیرها، »شمشیر الَعضب« است. العضب که در لغت به معنای 
تیز و برنده اســت و گفته می شــود پیش از جنگ بدر به این حضرت 
اهدا شده؛ همچنین در روایات و داستان ها دیده می شود که حضرت 
محمد )ص( از شمشــیر العضب در جنگ احد نیز اســتفاده کرده اند.

امروزه شمشیر العضب در مسجد امام حسین)ع(، در شهر قاهره مصر 
نگهداری می شود.

شمشیر حضرت محمد)ص( 

بسیاری از ما با جاذبه های استانبول آشنایی داریم و قصر باشکوه توپکاپی و 
مسجد معروف ایاصوفیه را می شناسیم. شاید بدانید که درون قصر سلطنتی 
توپکاپی استانبول موزه ای وجود دارد که میزبان گنجینه هایی مقدس و 
ارزشمند اســت. عبای مقدس حضرت محمد )ص( یکی از مقدس ترین 
آثار تاریخی موجود در موزه توپکاپی است که نه تنها برای مسلمانان، بلکه 
برای بســیاری از بازدیدکنندگان اهل کتاب نیز جالب است. بنا بر روایات، 
این عبا را پیامبر اکرم )ص( به شــاعری به نام کعب ابن زهیر اهدا کرده اند. 
عبای پیامبر)ص( که با نام خرقه سعادت هم شناخته می شود، چندین بار 
دست به دست شد. در نهایت در قرن شانزدهم بود که سلطان سلیم، حاکم 
وقت ترکیه توانست در نبردی حاکم مصر را شکست دهد و پس از آن عبای 
سعادت را از آخرین خلیفه عباسی هدیه بگیرد. طول خرقه سعادت در حدود 
۲ متر بوده و از جنس پشم مشکی است و درون جعبه ای طالیی نگهداری 
می شود. هنگامی که جعبه طالیی را باز کنند، خواهید دید که عبای حضرت 
محمد)ص(  درون بقچه ای پارچه ای نگهداری می شود. امروزه تمام این 
مجموعه در اتاق »یادگاری های مقدس« کاخ توپکاپی قرار دارد. متاسفانه از 

این عبای مقدس عکسی در دسترس نبود.

خرقه سعادت

تابستان امسال کجا برویم؟ 

تابستان، فصل خوبی برای سفر و گشت و گذار در دور دنیاست. این فصل هوا گرم و زمان مناسبی است که به خارج گردی تابستانی
جاهایی که رویاشان را در ذهن داریم سفر کنیم و به دنبال سفرهای تابستانی مهیج برای خود و انرژی مثبت 
برای روحمان باشیم. یک برنامه ریزی عالی برای سفر باعث می شــود تا خاطره های ماندگاری را از سفر به 
کشورهای خارجی در ذهن خود ثبت کنید. اگر از آن دسته افرادی هستید که اهل ساحل و آب تنی و میل 
به نوشیدنی خنک کنار ساحل را دارید، تایلند بهترین مکان برای شماست. اگر اهل ورزش و جنب و جوش 
هستید و دلتان می خواهد تا کوهنوردی هیجان انگیزی را هم تجربه کنید، پیشنهاد ما به شما بلغارستان 
است. اگر هم از آن دسته آدم های هنری هستید و دلتان می خواهد درسفرتان از معماری های باشکوه 
و موزه های باکالس دیدن کنید، روسیه می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. اگر هنوز هم به دنبال 
جواب برای سوال تابستان امســال کجا برویم؟ در  ذهنتان هستید، بهتر اســت باما همراه باشید تا 

خاطره های امسال از تابستان کمی هیجان انگیز تر در  ذهنتان ثبت  شوند.

تایلند؛ سواحل باطراوت و زیبا
تایلند در تابســتان آب و هوای گرمی دارد و بارندگی های ســنگینی هم در این منطقه اتفاق می افتد. 
بارندگی های زیاد در تایلند باعث می شود تا طبیعت آن همیشه باطراوت و سرسبز باشد. اگر بارندگی برای 
شما مشکلی ندارد، با سفرتان به این منطقه می توانید بهترین استفاده را برده و از آن لذت کامل را ببرید و با 

جاذبه های گردشگری آن هم کامل آشنا شوید. در تابستان گردشگران کمی به این کشور سفر می کنند و 
قیمت هتل ها، رستوران ها و کافه ها هم در کمترین مقدار خودش است. در کل می تواند سفر ارزانی برای شما 

به حساب بیاید و یکی از فوق العاده ترین مکان ها برای سفرهای تابستانی برای شماست.

روسیه؛ آب و هوای خنک
تابستان یکی از بهترین فصل ها برای ســفر به روسیه است. گرمای این منطقه بســیار لذت بخش بوده و 
جاذبه هایی که در طول سرما قابل مشاهده و گردش نبودند، در این فصل باز هستند و به ساعت طبیعی خود 
مشغول به کارند. اگر در طول تابستان به این منطقه سفر می کنید، سعی داشته باشید چمدانتان سبک باشد 

چون نیازی به لباس های گرم ندارید، اما ممکن است گاهی با باران های زیادی هم رو به رو شوید.

وارنا؛ دمای هوای مطلوب
دمای هوا در وارنا بسیار مطلوب است و می توانید از ســواحل فوق العاده بلغارستان لذت ببرید. گردشگران 
بسیاری در  این فصل به وارنا می آیند تا از ساحل های فوق العاده تمیز با ماسه های طالیی و زیبا لذت ببرند. 
دریای این منطقه بسیار آبی و آفتابش هم فوق العاده درخشان است؛ بنابراین همه چیز برای لذت بردن از شما 

در سفرتان به این منطقه فراهم است.

ایلند
ت

روسیه

وارنا

را بشناسید  شهرهای سبز دنیا 

در میان شلوغی ها و انواع آلودگی هایی که طبیعت و محیط زیست را به خطر می اندازند هنوز هم 
بعضی از افراد در نقاطی خاص  وجود دارند که به طبیعت احترام می گذارند.شــهرهایی که نهایت 
تالششان را می کنند تا طبیعتی زیبا و محیط زیستی پاک داشته باشــند که با  نام شهرهای سبز مشهور 
هستند. اگر می خواهید با این شهرها آشنا شوید با ما همراه باشید. شاید شما هم بخواهید در سفر  بعدی 

خود به یک شهر سبز بروید.     

ادینبرگ  

کل مرکز شهر ادینبرگ به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است و در کل این محوطه هیچ 

ت زیبا و دیدنی 
 در مرکز این پایتخ

ماشینی حق تردد ندارد. همین  باعث سکوت و آرامش خاصی

 شود.                                
ر دارد تا سال ۲۰۵۰ به جمع  شهرهای عاری از کربن اضافه

شده است. این شهر نیز در نظ
مراتع  

گاه ادینبرگ 
این شهر، دارای  فضای وسیعی از درختان و محیط سرسبز است که در نزدیکی دانش

د و مردم شهر 
ر دارد. در فصل تابستان  گروه های مختلف موسیقی در این فضا به اجرا می پردازن

قرا

خود را در این منطقه می گذارند  تا در میان این درختان نفسی بکشند.                                  
نیز قرارهای عصرگاهی 

باغ گیاه شناسی سلطنتی    

اگر به گل و گیاه عالقه مندید باغ گیاه شناسی سلطنتی ادینبرگ از جمله جاهای دیدنی این شهر 

رباره گیاهان نمی د انید، این پارک به قدری زیبا 
ی  اگر چیزی هم د

د دارد. حت
است که ارزش بازدی

تزیین شده که از بودن در آن لذت خواهید برد.    

1
   کپنهاگ  

    شهر کپنهاگ به خاطر قوانین و آیین نامه های زیست محیطی که تنظیم کرده 

شهرت پیدا کرده است. بر اساس این برنامه ها  این شهر تا سال ۲۰۲۵ عاری از 
کربن خواهد بود.                           

باغ های قلعه روزنبرگ 

    در فصل بهار و تابســتان، زمانی که هوا آفتابی است گشــت و گذار در این باغ 

تجربه ای بسیار لذت بخش خواهد بود هم به خاطر وجود  گل های رنگارنگ هم 

آرام و مناسب بودن فضا.                         
جزیره پائور 

این جزیره دارای فضایی آرام و دلنشین است و غذاهای خیابانی آن بسیار شهرت 

دارند. جزیره پائور  جایی است که دانمارکی ها در فصل  تابستان در کنار آب و با 

غذاهای تازه و لذیذ و آسمانی پاک و پر از اکسیژن اوقاتشان را می گذرانند.            

3

 ونکور    

 در کانادا و یکی از تمیزترین شهرهای جهان است. این شهر نیز فضای سبز بکر و 
ونکور پاک ترین شهر

ی دارد و همانند  سایر شهرهای لیست ، ونکور نیز به شهر سبز مشهور است و برای بهتر شدن این 
زیبای

وضعیت قوانین و برنامه هایی در حال اجرا  شدن است.                           

خلیج انگلیسی   

د در کنار این خلیج است. آب های شفاف و کریستالی 
ی از آرام ترین سواحلی که می توانید در این شهر بیابی

یک

ص در روزهای گرم تابستانی قایق سواری روی این آب ها بسیار لذت بخش 
این خلیج بسیار  پاک و آرام است؛ به خصو

ا کرد.                             
د بود. از اینجا می توان  شهر را از نمای متفاوتی تماش

خواه

مرکز اکولوژی دره لین        

ه قرار گرفته و به دل 
قرار دارد. پلی که روی یک رودخان

   این پل معلق در شمال شرقی ونکور و چند قدمی پارکینگ 

طبیعت راه  دارد.           

2

آمستردام   

   آمستردام شهر محبوب دوچرخه سواران اســت . یکی از شهرهای جهان که بیش از جمعیتش 

دوچرخه دارد ! بیشتر مردمان این  شهر با دوچرخه تردد می کنند و همین باعث می شود هوای 

این شهر از پاک ترین ها باشد.              

قایق سواری در کانال ها    

ســتفاده کنید وســیله نقلیه دیگری نیز برای تردد وجود دارد؛ 
 حتی اگر نخواهید از دوچرخه ا

قایق هایی که شما را به گوشه و کنار  شهر می برند.               

پارکینگ دوچرخه ها    

 در حالی که در بسیاری از شهرهای جهان پارکینگ های پر از ماشین می بینیم ، دیدن پارکینگ 

مخصوص دوچرخه ها در شهر  آمستردام شــاید برای مان کمی عجیب به نظر برسد، اما این نیز 

بسیاری دیدنی است که در گوشه و کنار شهر، دوچرخه هایی پارک  هستند و به جای سر و 

صدای بوق ماشین ها و ترافیک ، شهر در آرامش خاصی فرو رفته است.                 

4

    استکهلم        

استکهلم نیز یکی از پاک ترین شهرهای جهان است که در برنامه های زیست محیطی اش تا سال 

۲۰۵۰ عاری از سوخت های  فسیلی خواهد شد.                                 

وکسهلم  

وکسهلم یک روستای کوچک در نزدیکی اســتکهلم است که با یک اتوبوس به راحتی می توان 

ی دارد و برای قدم زدن 
ــبز و شاداب

از مرکز شهر به این روستای بکر  آمد. این روستا فضای سرس

ک روزه خواهد
ه ها و خوردن غذاهای ســنتی گزینه خوبی  برای یک ســفر ی

و تماشــای خان

 

 بود.                 

5
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اکبریان جانشین فغانی در دیدار حساس لیگ یک شد
دیدار دو تیم فوتبال سپیدرود رشت و نساجی مازندران از هفته پایانی لیگ دسته اول 
فوتبال امروز در رشت برگزار می شود و با اعالم دپارتمان داوران، محمدرضا اکبریان 

به جای علیرضا فغانی این بازی را قضاوت می کند.

فصل رویایی احمد اسماعیل پور با کســب عنوانی چهارمی دنیا از سوی 
سایت جهانی فوتسال پلنت به پایان رســید.وی که با درخشش در تیم 
فوتسال گیتی پسند از عوامل موثر در قهرمانی این تیم بود، در جام جهانی 
نیز خوش درخشــید و از ارکان تیم ملی بود و گل هــای زیبای او در جام 
جهانی او را به عنوان سومین بازیکن برتر این تورنمنت معرفی کرد.او در 
ادامه و در بین ده نامزد بهترین بازیکن فوتســال دنیا پس از رای گیری از 
سوی کارشناسان سایت فوتســال پلنت به عنوان چهارمین بازیکن برتر 
دنیا شناخته شد. برترین بازیکنان فوتسال جهان در سال 2016 به ترتیب 
به شرح ذیل هســتند: ریکاردینیو)پرتغال(، میگلین)اســپانیا(، لئاندرو 
استبان کوزولینو)آرژانتین(، احمد اسماعیل پور)ایران(، مارسنیو)برزیل(، 
دیمیتری آناتولی لیسکوف)روســیه(، آالمیرو واپوراکی تلو)آرژانتین(، 

رودریگو)برزیل(، دیویس)برزیل(، پابلو تابوردا)آرژانتین(.

جری بنســون با زدن 2 گل به تیم ســابقش در جدول برترین گلزنان 
فصل ذوب آهــن، از مهدی رجــب زاده 10 گله رد شــد و به یک قدمی 
 مرتضی تبریزی 1۳ گله رســید. تا پیش از دیدار با پرسپولیس از هفته 
بیست و نهم جری بنسون با به ثمر رساندن مجموعا 10 گل در لیگ برتر، 
لیگ قهرمانان آســیا و جام حذفی به طور مشترک با مهدی رجب زاده و 
پشت ســر مرتضی تبریزی دومین گلزن برتر ذوب آهن در فصل جاری 
محسوب می شد. با وجود زدن 2 گل به تیم سابق، بنسون همچنان دومین 
گلزن برتر ذوب آهن باقی ماند با این تفاوت که با افزایش تعداد گل هایش 
به 12 از رجب زاده پیشــی گرفت و به یک قدمی تبریزی 1۳ گله رسید. 
تبریزی که با 10 گل بهترین گلزن ذوب آهن در لیگ شانزدهم به حساب 
می آید با احتساب گل هایی که در لیگ قهرمانان و جام حذفی زده 1۳ گله 

است تا همچنان بهترین گلزن فصل ذوب آهن باشد.

اسماعیل پور چهارمین 
بازیکن برتر فوتسال دنیا

بنسون به یک قدمی 
تبریزی رسید

ســپهر محمدی که چند فصلی اســت درون دروازه تیم فوتســال 
گیتی پسند می ایســتد، با حضور در این باشگاه قراردادش را مجددا 
تمدید کرد. گیتی پسند که فصل گذشــته به عنوان قهرمانی لیگ 
برتر فوتســال ایران رســید، علی افضل را به عنوان سرمربی جدید 
خود انتخاب کرد و در اولین گام، قرارداد محمد کشــاورز با این تیم 
 تمدید شد. گیتی پسند به عنوان قهرمان ایران باید در مسابقات جام 

باشگاه های آسیا هم شرکت کند.

هافبک استقالل در بازی با پدیده موفق شد زیباترین گل فصل 18سپهر محمدی در گیتی پسند ماندنی شد
تیمش و حتی لیگ برتر را به ثمر برســاند. جابر انصاری که بعد 
از پشت سرگذاشتن دوران مصدومیتش مدت ها نیمکت نشین 
بود، با تمرینات خوب و مدام موفق شد بدون حاشیه به ترکیب 
استقالل برگردد و در بازی با پدیده هم یکی از زیباترین گل های 
فصل را بزند. انصاری در دقایق پایانی بازی با یک ضربه آکروباتیک 

زیبا موفق شد دروازه پدیده را باز کند تا پنجمین گل فصل خود را به ثمر برساند .

زیباترین گل فصل استقالل
سه باشگاه از لیگ برتر انگلســتان خواهان به 
خدمــت گرفتن علیرضا جهانبخش هســتند. 
واتفورد، بورنموث و برنلی تیم هایی هستند که با 
پیشنهادی ۹ میلیون پوندی قصد دارند بازیکن 
ایرانی تیم آلکمــار هلند را جــذب کنند. این 
هافبک تیم ملی ایران فصل درخشانی را در لیگ 

هلند پشت سر گذاشته و حاال شانس زیادی برای رفتن به لیگ های مطرح تر اروپایی دارد.

جهانبخش به جزیره  می رود؟

روز شــنبه برادران محمدی در دیدارهای خود درخشیدند 
و توفانی به پا کردند، یکی در اصفهان و دیگری در گروژنی، 
مرکز ایالت چچن؛ دو گل دیدنی در روزی که هم سپاهان و 

هم ترک گروژنی به پیروزی رسیدند. 
میالد و مهرداد محمدی روز شنبه در بازی هایی که به میدان 
رفتند خوش درخشیدند. مهرداد که با لباس سپاهان در برابر 
تراکتورسازان قرار گرفت توانســت عالوه بر به ثمر رساندن 
یک گل فوق العاده دیدنی، بازی بسیار خوبی نیز از خود به 
نمایش بگذارد تا تیم متحول شده کرانچار را به یک برتری به 
موقع و حیاتی برساند. او با گل خود تیمش را پیش انداخت 

تا زمینه ساز کسب سه امتیاز تیمش شود. 
 سپاهانی ها که این روزها روی دور افتادند توانستند در پنج 
بازی اخیر به چهار پیروزی و یک تســاوی دست پیدا کنند 
و در این میان بدون تردید یکی از اصلــی ترین مهره های 
زالتکو کرانچار، رسیدن به سهمیه آسیاست. مهرداد که لیگ 
شانزدهم را نتوانسته بود خوب آغاز کند بازی به بازی بهتر 
شد و با درخشش در دیدار بعدی اصفهانی ها می تواند پایانی 

فوق العاده برای خود رقم بزند.
 در طرف مقابل مدافع مورد نظر کی روش نیز توانســت در 
روسیه بدرخشد، یکی از معتبرترین سایت های روسی درباره 
او می نویسد: میالد موشــک جدید ترک گروژنی است که 

توانسته به اعتماد مربیان این تیم پاسخ مثبت دهد.
این سایت ادامه می دهد: سرمربی ترک گروژنی با توجه به 
سرعت فوق العاده ویرانگر میالد محمدی، وی را در پست بال 
چپ به کار می گیرد تا او در زمان حمله به ســه مهاجم این 

تیم اضافه شود.
 اینگونه مدافع چپ تیم ملی و بال چپ ترک گروژنی موفق 
به گلزنی هم می شــود، او به همراه تیمش در دیداری برابر 
اورال به میدان رفت و توانست با نتیجه پنج بر دو به پیروزی 
 برســد، میالد با حرکت دیدنی خود گل پنجــم تیمش را 

به ثمر رساند. 
 ترک گروژنی این روزها اوضاع مناسبی دارد، آنها با ۳۹ امتیاز 
در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارند و در صورتی که در 
چهار بازی آینده بتوانند اختالف پنــج امتیازی خود با تیم 
کراسنودار را از میان بردارند می توانند در بازی پلی آف یورو 

لیگ نیز حضور پیدا کنند. 
مدافع و مهاجم ســرعتی فوتبال ایران پس از درخشــش 
در تیــم راه آهن، خیلی زود توانســتند پله هــای ترقی را 
بپیمایند و با توجه به پیشــنهادات فراوانی که از تیم های 
لیگ برتری داشــتند یکی راهی اصفهان شــد و دیگری به 
 روســیه عزیمت کرد، انتخاب هایی که تاکنون نشان داده

درست بوده است.

مستطیل سبز

با گلزنی برای سپاهان و ترک گروژنی؛

توفان برادران تاچیبانا از اصفهان تا چچن 

قاب روز

رکورد فوق العاده بازیکن جوان بایرن

رییــس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
قهرمانــی تیم ملــی وزنه برداری 
در رقابت هــای قهرمانی آســیا 
را تبریــک گفت. در پی کســب 
قهرمانی تیم ملــی وزنه برداری 
رقابت هــای  در  کشــورمان 
بزرگســاالن آســیا، دکتر والیتی در 
پیامی این پیــروزی و قهرمانــی را تبریک 

گفت. پیام علی اکبر والیتی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

 کســب مقام قهرمانــی رقابت های وزنه برداری آســیا از ســوی 
غیورمــردان و افتخارآفرینــان اعضــای تیم ملی کشــورمان در 
رقابت های بزرگســاالن آسیا، موجب مسرت، شــادی و غرور ملت 
بزرگ و عزتمند ایران اسالمی شــد که نتیجه عزمی راسخ و همتی 
بلند از ســوی همه اعضای تیم اعــم از ورزشــکاران و قهرمانان، 
مسئوالن و دست اندرکاران ، کادر فنی و ... بوده است. بی تردید این 
رقابت با قدرتمندان آسیا نمایشــی از قدرت و توانایی های جوانان 
این مرز و بوم در همه عرصه ها و بار دیگــر در ورزش قهرمانی را به 
نمایش گذارده و اینجانب پیروزی به دست آمده در کسب قهرمانی 
و ایستادن در ســکوی نخست آسیا را به ملت شــریف ایران، همه 
اعضای تیم، سرپرستان و قهرمانان تبریک گفته، توفیق و سربلندی 

همه این عزیزان آرزومندم.
 علی اکبر والیتی،رییس مرکز تحقیقات استراتژیک

ســرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ با قهرمان 
کردن این تیم در بوندســلیگا موفق 
شد یک رکورد خاص را به نام خود 
به ثبت برساند.کیکر نوشت: بایرن 
مونیخ با هدایت کارلــو آنچلوتی 
توانست قهرمانی زود هنگامی در 
بوندسلیگا به دســت آورد.سرمربی 
ایتالیایی بایرن با کسب این قهرمانی، به 
نخستین مربی در تاریخ تبدیل شد که سابقه 
قهرمانی در چهار لیگ معتبر اروپایی را در کارنامــه دارد. آنچلوتی با 
میالن در سری A، با چلســی در لیگ برتر انگلیس، با پاری  سن  ژرمن 
در لوشامپیونه و با بایرن مونیخ  در بوندسلیگا جام قهرمانی را به دست 
آورده است.تنها لیگ معتبری که او هنوز نتوانسته در آن قهرمان شود، 

اللیگاست.  

پیام تبریک والیتی به مناسبت 
قهرمانی تیم ملی وزنه برداری

رکوردی خاص برای کارلو آنچلوتی

پیام روز

اتفاق روز

تراژدی روز

فوتبال جهان

مدیرعامل باشــگاه صبای قم درباره این 
تیم گفت:فصــل رو به اتمام اســت 
و بازیکنــان هنــوز 6۵ درصــد از 
مطالبات خود را دریافت نکرده اند. 
اگر اوضاع باشگاه به همین منوال 
پیش برود و شــرایط تغییر نکند 
نمی دانم باید به چه شکل کار کنیم. 
در جریان هســتم که اســتانداری قم 
فکر اساســی برای این معضل کرده و در نظر 
دارد امتیاز تیم را واگذار کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد و مشتری 
خوبی پیدا شود. محمدرضا کشوری فرد همچنین در پاسخ به این 
پرسش که آیا تاکنون مشــتری برای خرید امتیاز صبا پیدا شده 
اســت، گفت: فعال اتفاق خاصی در زمینه واگذاری نیفتاده و قرار 
شده امتیاز تیم از طریق مزایده واگذار شود. کشوری فرد همچنین 
درباره آوردن پنج اتوبــوس حامل هواداران تیــم از قم به تهران 
عنوان کرد: به هر حال هواداران صبا احســاس کردند تیمشان در 
خطر جدی ســقوط قرار دارد و ممکن اســت از داشتن تیم لیگ 
برتری محروم شوند. همین موضوع انگیزه آنها را برای حمایت از 

تیم زیاد کرد و به ورزشگاه آمدند.

با وجود رایزنی مهدی تاج با باشگاه های 
لیگ برتــری همچنــان تیم هایی 
مانند تراکتورســازی، ذوب  آهن، 
ســایپا و ســپاهان حاضر به آزاد 
کردن بازیکنان خــود به نفع تیم 
ملی جوانان نیســتند. پس از آغاز 
اردوی تیــم   ملی فوتبــال جوانان 
برای حضور در جــام جهانی کمتر از 
20 ســال کره جنوبی به جز پیــکان و نفت 
تهران همه باشــگاه های لیگ برتر مانع از حضور بازیکنان جوان 
خود در اردوی این تیم شــده اند و با غیبت این بازیکنان مربیان 
پیکان و نفت تهران هم بازیکنان خود را فرا خواندند.اردوی تیم  
 ملی در غیاب لیــگ برتری ها با یازده بازیکن دســته یکی ادامه  
داشــت تا اینکه مهدی تاج صحبتی را با مدیران باشگاه ها انجام 
داد و قرار شد این باشگاه ها بازیکنان خود را حداکثر بعد از پایان 
هفته  بیســت و نهم در اختیار کادرفنی تیم   ملــی قرار دهند.با 
این حال با پایان هفته  بیســت و نهم کمــاکان بازیکنان زیادی 
از ترکیب اصلی تیم   ملی به این تیم ملحق نشــدند. فهرســت 
بازیکنان غایب به این شــرح اســت:نیما مختاری )گســترش 
فوالد(، رضا جعفری )ســایپا(، عارف غالمی )سپاهان(، مهران 
درخشــانی مهر )ذوب آهن(، علی طاهران، محمد امین بهرامی  
و عارف آغاسی )تراکتورســازی(. تیم   ملی تا 2۳ اردیبهشت ماه 
در تهران حضور دارد و ســپس عازم کره جنوبی می شــود تا در 
۳1 اردیبهشت ماه نخستین بازی خود را مقابل کاستاریکا انجام 
دهد. با وجود غیبت بازیکنان اصلی تیم   ملــی نمی توان انتظار 
درخشــش و صعود از مرحله گروهی جام جهانی را داشــت. باز 
هم شــاهد تراژدی ناهماهنگی در بخش تیم های ملی هستیم و 

باشگاه ها همانند دفعات گذشته از منافع خود نمی گذرند.

امتیاز تیم صبای قم واگذار می شود

دستورتاج هم توسط باشگاه ها وتو شد

کینگزلی کومان 20 ساله در پنج سال گذشته پنج عنوان قهرمانی با ۳ تیم کسب کرده است!

ملی پوش اصفهانی کاراته که با پیوستن به یک تیم فرانسوی 
تجربه لژیونری را به دست آورد، مسابقات جام وحدت و دوستی 
و لیگ جهانی اسپانیا و آلمان را پیش رو دارد. هادی عرب اظهار 
کرد: در رقابت های لیگ جهانی امارات که در دبی برگزار شد، 
مدال نگرفتم اما چون دو نفر از قهرمانان جهانی را شکســت 
دادم، از یک تیم فرانسوی به من پیشنهاد شــد. وی افزود: به 
همراه این تیم فرانسوی در مســابقات اپن  شرکت کردم که 
تجربه فوق العاده ای برای من بــود و پس از چند روز تمرین در 
آلمان به کشور برگشتم. ملی پوش اصفهانی کاراته تصریح کرد: 
برای تیم فرانسوی SPN VERNON، پنج بازی انجام دادم و 
در مجموع تیم ما به رتبه پنجمی دســت پیدا کرد. وی گفت: 
این مسابقات هر سال چند بار در فرانسه برگزار می شود و این 

تیم هم جزو مدعیان است.
عرب یادآور شــد: با توجه به اینکه تجربه بین المللی من کم 
است، حضور در یک تیم فرانسوی و شرکت در کاپ بین المللی، 
ارزشــمند بود زیرا هر چه در مسابقات خارجی بیشتر شرکت 
کنم نتیجه ای که در لیگ های جهانی به دست می آورم، بهتر 
خواهد بود. وی با بیان اینکه مســابقات لیگ جهانی اســپانیا 
و آلمان را پیش رو دارم، گفت: در این مســابقات از طرف یک 
باشگاه آلمانی شرکت خواهم کرد زیرا در ایران هیچ باشگاهی 

حاضر به اسپانسر شدن نیست.
این ورزشکار اصفهانی تصریح کرد: فدراسیون کاراته شرایط 
مالی خوبی ندارد و ما برای به دســت آوردن رنکینگ باید در 
تمام 8 دوره از مسابقات لیگ جهانی شرکت کنیم، اما به دلیل 

مشکالت مالی و نبود اسپانسر، امسال مسابقات لیگ جهانی 
هلند و مراکش را از دست دادم.

به گفته عرب، مســابقات لیگ جهانی 8 دوره است و امتیاز و 
رنکینگ کلی یک ورزشکار در مجموع محاسبه می شود.

عرب در ادامه با اشاره به بی توجهی باشگاه های اصفهانی نسبت 
به رشته کاراته گفت: من دوست دارم از طرف باشگاه های شهر 
خودم در لیگ جهانی شرکت کنم، اما در اصفهان تنها به رشته 

فوتبال اهمیت می دهند.
این ورزشکار به شــرایط کاراته اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: 
کاراته اصفهان در حال بازگشت به روزهای اوج است و  مدیریت 
علی دوانیــان خوب بــوده و باید از وی به خاطــر تالش های 
بی وقفه تشــکر کنم. وی متذکر شد: امســال استان اصفهان 
چند ملی پــوش در کاراته در رده های پایه خواهد داشــت که 
این موضوع به  خاطر مدیریت خوب رییس هیئت کاراته است. 
وی تنها مشکل کاراته اصفهان را عدم وجود اسپانسر دانست 
و عنوان کرد: اگر چند اسپانســر قوی به کاراته اصفهان تزریق 
شود، قطعا کاراته استان قطب کاراته کشــور خواهد شد زیرا 
استعدادهای بسیار عالی در این استان وجود دارد و همچنین 
بزرگ ترین مربیان کشور از جمله استاد ناظریان، شاطرزاده، 
ســالم پور و صالحی در اصفهان فعالیت می کنند. ملی پوش 
اصفهانی کاراته با بیان اینکه دغدغه مالی هیئت باید برطرف 
شــود، یادآور شــد: در صورت حمایت مالی از ورزش کاراته 
اصفهان، قطعــا در آینده مــدال آوران المپیکی از این شــهر 

خواهیم داشت.

چادرهــای  گفــت:  ســپاهان  باشــگاه  مدیرعامــل 
ســقف ورزشــگاه نقش جهان دوخته شــده و در حال 
 آماده سازی اســت، اما قبل از آن باید مقاوم سازی سقف

 انجام شود.
محســن طاهری در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا درباره 
پیروزی ســپاهان مقابل تراکتورســازی و صعود به رتبه 
چهارم اظهار کرد: خوشــبختانه همه روند رو به رشــد 
و بازی روان تیم را مشــاهده می کنند. تیــم رو به جلو و 
هجومی بازی می کند و شرایط بسیار خوبی حاکم است، 
امیدواریم برنامه هــای ما برای فصل آینــده هم جوابگو 
باشــد و با حضور هواداران مشــتاق موفقیت به سپاهان 

بازگردد.
وی درباره بحث تمدید قرارداد زالتکو کرانچار با سپاهان 
بیان کرد: ما در حال مذاکره هستیم و به هر حال کرانچار 
و ما نقطه نظراتی داریم که در جلســات و مذاکرات بیان 

می شود؛ در هر صورت امیدوارم به توافق برسیم.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان درباره اینکــه فصل بعد 
این باشــگاه در زمینه تیم های پایه تیمداری می کند یا 
خیر افزود: ما آکادمی خــود را همچنان داریم و روی آن 
ســرمایه گذاری کرده ایم. قطعا تیمداری خواهیم داشت 

هرچند ممکن است استراتژی ما تغییر کند.
طاهری درباره کادر مربیگری ســپاهان در صورت باقی 
ماندن کرانچــار در فصل بعد اضافه کــرد: این موضوع از 
اختیارات خــود کرانچار اســت و در هر صــورت طبق 

پیشنهادی که کرانچار می دهد به توافق می رسیم.
برای مقاوم ســازی ســقف نقش جهان باید 

مناقصه برگزار شود
وی درباره تکمیل سقف ورزشگاه نقش جهان برای فصل 
آینــده گفت: چادرهای ســقف دوخته شــده و در حال 
آماده سازی است. ســقف یک طرح مقاوم سازی دارد که 
شــرکت توســعه و تجهیز باید مناقصه آن را برگزار کند 
و پس از آن امیدواریم کاورهایی که باید روی این قاچ ها 

بیاید برای فصل آینده آماده شود.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان ادامــه داد: مناقصه مقاوم 
سازی سقف در اختیار ما نیست و شرکت توسعه و تجهیز 
باید مناقصه را برگزار کند. ضمن اینکه چادرهای قاچ ها 
هم بر عهده این شرکت اســت و چیزی در اختیار باشگاه 
سپاهان نیست، ما همه امیدواریم شرکت توسعه و تجهیز 
به تعهداتش عمل کند. طاهــری درباره اینکه آیا امیدوار 
است سپاهان در هفته آخر هم رتبه چهارم را حفظ کند 
یا خیر بیان کرد: انســان ها با امید زنده انــد و امیدواریم 
بازی های خوب تیم در آن بازی هم ادامه داشــته باشد 
و نتیجه الزم را کســب کنیم؛ البته کســب سهمیه آسیا 
دست ما نیست و این مسابقه تراکتورسازی و نفت تهران 
است که مشخص می کند تیم چهارم سهمیه می گیرد یا 
خیر. در هر صورت ما این پیش فرض را بــه هوادار ارائه 
دادیم که ما جایگاه چهارمی را هدف گرفته ایم و ســعی 

می کنیم به آن برسیم.

کاراته کار لژیونر  اصفهانی:

دراصفهان تنها به فوتبال اهمیت می دهند
مدیرعامل باشگاه سپاهان:

سقف نقش جهان باید مقاوم سازی شود

 من دوست دارم از 
طرف  باشگاه های 

شهر خودم در لیگ 
جهانی شرکت کنم، 

اما در اصفهان تنها به 
رشته فوتبال اهمیت 

می دهند

 کسب سهمیه آسیا 
دست ما نیست 

و این مسابقه 
تراکتورسازی و 

نفت تهران است 
که مشخص می کند 
تیم چهارم سهمیه 

می گیرد یا خیر
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 مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: مقدمات جلب مشارکت بخش خصوصی در ارتباط با حضور گردشگران 
در پناهگاه حیات وحش قمیشلو و جلب گردشگر در پناهگاه حیات وحش موته انجام شده است.

 حمید ظهرابی با اشاره به اقداماتی که به منظور حفاظت بهتر و ارتقای زیستی مناطق چهارگانه حفاظت شده استان  
انجام شده اســت، اظهار داشت: در این راســتا عملیاتی ساختن اولین 
طرح مطالعه و اجرای سامانه ســطوح بارانگیر در پارک ملی کاله قاضی 
درراستای استحصال آب باران به میزان ۲۰۰ متر مکعب در سطح کشور، 

ازجمله اقدامات مهم اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده است.
وی با بیان اینکه اواخر اســفندماه ســال گذشــته ارتقــای دو منطقه 
حفاظت شده اســتان را شاهد بودیم، ابراز داشــت: در این راستا منطقه 
شکار ممنوع یخاب به پناهگاه حیات وحش و منطقه حیات وحش موته 

به پارک ملی ارتقا یافت. 
ظهرابی افزود: استفاده از مشارکت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد 
زیست محیطی در سرشماری وحوش مناطق، انجام مقدمات جلب مشارکت بخش خصوصی در مورد گردشگری پناهگاه 

حیات وحش قمیشلو و جلب گردشگر در پناهگاه حیات وحش موته، از جمله این اقدامات بوده است.

راه اندازی آزمایشی خط سوم BRT اصفهان 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، از راه اندازی آزمایشی خط سوم 
 BRT شــهر اصفهان از پایانه ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( در اواسط هفته جاری

 خبر داد.

استاندار اصفهان در آیین گرامیداشت روز کارگر اظهار کرد: 
استان اصفهان گرچه به عنوان استان توریستی و گردشگری 

شناخته شده، اما در حقیقت یک استان اقتصادی است.
رسول زرگرپور افزود: اصفهان از بعد صنعتی 15درصد تولید 
ناخالص صنعت کشــور را به خود اختصاص داده اســت و 
1۰درصد صنایع استراتژیک ازجمله صنعت هسته ای، فوالدی 
و ســاختمانی را در بر می گیرد. وی با اشــاره به افراد تحت 
پوشش تامین اجتماعی گفت: یک میلیون نفر تحت پوشش 
تامین اجتماعی استان قرار گرفته اند که این تعداد 6۰درصد 
جمعیت اســتان را در بر می گیرد. زرگرپور خاطرنشان کرد: 
اصفهان با دارا بودن 4۰۰ هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی، 
در حال حاضر موفق به زیر کشــت بردن 3۰۰ هزار هکتار از 
این میزان زمین مرغوب شــده و مابقی این میزان به دلیل 
خشکسالی از دسترس خارج شده است. وی با اشاره به منابع 
بالفعل دیگر استان در بخش کشاورزی تصریح کرد: استان 
اصفهان درزمینه مرغ، تخم مرغ و صنایع لبنی همچون شیر 
نیز منابع زیادی دارد و استان های دیگر را تحت پوشش قرار 

داده است.
اســتاندار اصفهان از قبول ریســک 1۰۰درصدی درزمینه 
آب رسانی به کشاورزان استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با 
تمام مشکالتی که در این مسیر وجود داشت، آب را به بخش 
کشاورزی رساندیم و بخشی از مشکالت کشاورزان را تسهیل 
کردیم. زرگرپور اظهار کرد: در ســال 9۲، 65 هزار توریست 
خارجی در کل ســال از اصفهان بازدیــد کردند که این آمار 
در یک ماه نخست ســال 96، به 85 هزار نفر رسیده و رشد 

چشمگیری داشته است.

استاندار اصفهان با اشاره به ارزآوری هر توریست خارجی برای 
کشور گفت: هر توریست خارجی که به کشور سفر می کند 
مبلغی بین هزار و 7۰۰ تا ۲ هزار دالر ارزآوری برای کشــور 
دارد که این موضوع اهمیت رواج گردشگری را نشان می دهد.

زرگرپور با اشاره به مشــکالتی از قبیل تعطیلی کارخانه ها و 
بیکار شدن کارگران بیان داشــت: در ابتدا اولویت ما حفظ 
فرصت های شغلی موجود بوده و در ادامه به ایجاد فرصت های 

شغلی جدید پرداخته شده است.
وی در همین رابطه بیان کرد: دو طرح اساسی در این دولت 
رقم خورده اســت: طرح اول در قالب ایجاد کارگروه تسهیل 
بوده که طی آن 34 هزار فرصت شــغلی که می توانســت از 
دست برود تثبیت شد و طرح دوم بسته حمایتی واحدهای 
کوچک و متوســط بود و هزار و 7۰۰ واحد مستحق دریافت 
تسهیالت بانکی معرفی شدند و مورد تایید بانک های مربوطه 
قرار گرفتند. اســتاندار اصفهان افزود: در حال حاضر هزار و 
11۰ واحد صنعتی در استان اصفهان تســهیالت 8 هزار و 

7۰۰میلیارد ریالی را دریافت کرده اند.
زرگرپور با ارائه آماری از فرصت های شغلی تثبیت و ایجادشده 
در استان خاطرنشــان کرد: 66 هزار فرصت شغلی در قالب 
دو طرح مذکور، تثبیت و 6۰ هزار فرصت شــغلی جدید نیز 
ایجادشده که این آمار بر اســاس ثبت نام این افراد در تامین 

اجتماعی به دست آمده است.
وی در همین رابطه، از فرصت های شغلی که برای اخذ بیمه 
بیکاری اقدام کرده اند خبر داد و بیان کرد: طی 4 سال گذشته 
۲5 تا 3۰ هزار شــغل ازدست رفته اســت که صاحبان این 

مشاغل برای بیمه بیکاری اقدام کرده اند.

در دیدار شهردار پتروجایا با شهردار اصفهان مطرح شد:استاندار اصفهان با اشاره به آمار بیکاری در سال گذشته  خبر داد:

طی 4 سال 
گذشته 25 تا 
30 هزار شغل 
ازدست رفته است 
که صاحبان این 
مشاغل برای بیمه 
بیکاری اقدام 
کرده اند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

پناهگاه حیات وحش قمیشلو؛ آماده پذیرش گردشگران 

شهردار پتروجایای مالزی با حضور در اصفهان ضمن بازدید 
از اماکن تاریخی این شهر، با شــهردار اصفهان نیز دیدار و 

گفت و گو کرد.
مهدی جمالی نژاد در دیدار با شــهردار پتروجایای مالزی، 
ضمن معرفی ویژگی هــای تاریخی اصفهــان اظهار کرد: 
چشم انداز 5 ساله شــهرداری اصفهان، تبدیل این شهر به 
یک شــهر هوشــمند و دانش محور بوده و در حال حاضر 
نیز اقدامات زیرساختی بســیار خوبی در این زمینه صورت 

گرفته است.
وی با بیان اینکه سازمان فاوای شهرداری در راستای تبدیل 
اصفهان به یک شهر هوشــمند اقدامات زیرساختی انجام 
می دهد، تصریح کرد: اصفهان عضو ســازمان iRIS بوده 

و در حال همکاری با کشورهای عضو این سازمان هستیم.
شــهردار اصفهان ادامه داد: در طرح جامع شــهر اصفهان 
توســعه شــهر و حریم آینده آن مشــخص شــده است، 
صدورپروانه های ساختمانی که در شهرداری اصفهان نیز 

انجام می شود، به صورت مکانیزه صورت می گیرد.
شــهردار پتروجایا نیز در حاشــیه بازدید از مراکز تاریخی 
اصفهان گفت: برای حضور در اجالس شهرداران جهان اسالم 
که در مشهد برگزار شد، در ایران حضور پیدا کرده و بسیار 
خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا از شهر زیبای اصفهان نیز 

بازدیدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اصفهان را شهر شاخصی در تمامی زمینه ها 
دیدیم، تصریح کرد: با ورود توسعه به هر شهری، آثار تاریخی 
کمرنگ شــده و کمتر می تواند خود را نشــان دهد؛ این 
درحالی است که تلفیق بسیار خوبی در این شهر از توسعه در 

کنار سنت دیدیم. در این زمینه عالقه داریم بدانیم مدیریت 
شهری اصفهان به چه شکل موفق شده هر دوی این موارد را 

در کنار یکدیگر حفظ کند.
هاشــم اســماعیل اضافه کرد: با توجه به شــرایط زیست 
محیطــی و جغرافیایی که اصفهان از آن برخوردار اســت، 
اقدامات بســیار خوبــی در زمینه حفظ محیط زیســت و 
مدیریت فضای سبز این شــهر صورت گرفته که می تواند 

الگویی مناسب برای شهری مانند پتروجایا باشد.
وی با بیان اینکه در ســفر به اصفهان ایده های متفاوت و 
خاصی را با شهردار اصفهان به اشــتراک گذاشتیم، ادامه 
داد: موضوع تکنولوژی و فناوری هــای IT، از جمله موارد 
مطرح شده در دیدار با شهردار اصفهان بود که می توان در 

این زمینه از تجارب شهرداری اصفهان استفاده کرد.
شهردار پتروجایا افزود: موضوع جالب برای من این بود که 
مشاغل سنتی در این شهر را همچنان پابرجا دیدم و بسیاری 
از مردم اصفهان همچنان از این مشــاغل برای امرارمعاش 
خود اســتفاده می کنند. این موضوع بســیار مهمی است 
که با وجود رفتن شهر به سمت توســعه و تکنولوژی های 
جدید، همچنان مردم این شهر مشاغل سنتی خود را کنار 

نگذاشته اند.
وی با بیان اینکه در زمینه های مسکن، سرمایه گذاری های 
مشترک، ساخت هتل و جذب توریست، می توان با شهری 
مانند اصفهان همکاری کرد، افزود: ویژگی مشترک اصفهان 
و پتروجایا عبور آب از وسط هر دو شهر است که این موضوع 
می تواند همپوشــانی خوبی برای همــکاری های این دو 

شهر باشد.

این موضوع بسیار 
مهمی است که با 
وجود رفتن شهر 
به سمت توسعه 
و تکنولوژی های 
جدید، همچنان 
مردم این شهر 
مشاغل سنتی خود 
را کنار نگذاشته اند

دادستان عمومی و انقالب اصفهان با بیان اینکه مطابق قانون انتخابات 
شوراهای اسالمی و قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، تبلیغات قبل 
از موعد جرم انگاری شده است، اظهار داشت: در این خصوص دادسرای 
مرکز استان و دادگاه های شهرستان ها شعب ویژه ای را در این خصوص 

راه اندازی کرده اند.
حسن رحیمی با بیان اینکه تاکنون در ســطح استان اصفهان گزارشی 
درخصوص تخلفات انتخاباتی گزارش نشــده است، ابراز داشت: ممکن 
است مواردی وجود داشته باشد؛ اما تاکنون از ناحیه ضابطین گزارشی به 

مراکز دادگستری ارائه نشده است.
دادستان عمومی و انقالب اصفهان در خصوص نظارت بر فضای مجازی 
نیز گفت: این حوزه در زمان کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و 
حساســیت الزم در این خصوص وجود دارد و به صورت مستمر پایش 
می شــود. وی تصریح کرد: در محله تحقیق و تعقیب در مرکز استان و 
شهرستان ها شعبه راه اندازی شده است و در مرحله رسیدگی نیز شعب 

مشخصی را معرفی کرده ایم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
پســماندهای شــهری به دو بخش آلــی و غیر آلــی در مرحله امحا 
تقسیم بندی می شوند و 1۰۰۰ تن پسماندی که روزانه تحویل کارخانه 
کود آلی می شود، عملیات پردازش روی آنها، انجام و در مسیر فرآیند 
پردازش، مواد بازیافتی که قابلیت جداسازی دارند، از آنها جدا می شود.
امیرحسین کمیلی با اشاره به اینکه در کارخانه کود مواد آلی )موادی که 
پایه طبیعی دارد( پسماندها، جدا و به کود کمپوست تبدیل می شود، 
افزود: در حال حاضر کودها با روش هوازی تولید می شود و گازهایی که 

از آن متصاعد می شود، به الیه ازن آسیب می زند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با تاکید بر 
مصرف تکنولوژی های نوین در مدیریت پســماند شــهری اصفهان، 
تصریح کرد: در آینده قصد داریم با راه اندازی کارخانه هاضم بی هوازی 
اصفهان، مواد آلی پســماندها را در مخازن سربسته، جمع آوری و در 
کمتر از یک ماه گازهای متصاعد شده را در ژنراتورهای گاز سوز تبدیل 

به برق کنیم.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان، درخصوص 
وضعیت فروش صنایع دستی اظهار داشت: تولید و اشتغال پایدار حوزه صنایع دستی بدون توجه به بازرگانی امکان پذیر 
نیست و استان اصفهان در حوزه اقتصاد مقاومتی تفکر اصلی را در بحث میراث فرهنگی در ۲ حوزه گردشگری و صنایع 

دستی مستقر کرده است که با توجه و حمایت از این دو حوزه می توان هم 
چراغ هنر را روشن نگه داشــت و هم به رونق تولید و اشتغال هنرمندان 

کمک شایانی کرد.
جعفــر جعفرصالحی افــزود: ما به عنــوان بخش دولتی ســعی کردیم 
زیرساخت های ورود گردشگر را به داخل استان فراهم کنیم و اکنون شاهد 
حضور حجم باالیی از گردشگران داخلی و به ویژه خارجی در شهر و استان 
اصفهان هســتیم؛ اما هنوز برخی از تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع 

دستی، از عدم فروش گالیه مند هستند.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه سعی شده زمینه ها و بسترهای توسعه بازرگانی صنایع دستی در اصفهان ایجاد 
شود، گفت: باید دالیل عدم فروش صنایع دستی در اصفهان آسیب شناسی شود.

سرپرست صنایع دستی اصفهان :

دالیل عدم فروش صنایع دستی آسیب شناسی شود

تلفیق سنت و مدرنیته  در اصفهان30 هزار شغل از دست رفته است 

تشکیل شعبه رسیدگی 
به جرایم انتخاباتی در 

اصفهان

استفاده از تکنولوژی های 
نوین در مدیریت پسماند 

شهری

چهره

درشهر سفر کنید
شــهر اصفهان به عنوان پایتخــت هنر و 
 فرهنــگ جهان اســالم، همــواره محل 
رفت و آمد چهره های هنری فرهنگی بوده و برنامه های فرهنگی 
متنوعی در طول ســال، در شهر جاری اســت. فصل بهار و ماه 
اردیبهشت، فرصت خوبی است برای آنکه در اصفهان سیر و سفر 
کنید؛ از کنسرت خوانندگان مطرح گرفته تا گالری های عکس و 
نقاشی، هرچیزی بخواهید در این شهر دیدنی برایتان مهیاست. 
با ما همراه باشــید تا از تازه تریــن برنامه هایی که در ســطح 
 شــهر اصفهان و در حوزه های مختلف برگزار می شوید، باخبر

 شوید:

تئاتر کمدی »مضراتی«
کارگردان: مهدی ایروانی

زمان: 9 تا 1۲ اردیبهشت ساعت  16 و
 13 اردیبهشت ساعت 1۲:3۰

مکان: دانشگاه اصفهان، تاالر آوینی

»بر ساخت نافرجام«
نمایشگاه و مجموعه ای از رویدادها

زمان: تا 1 خرداد از 16تا ۲۰
مکان: مرکز آفرینش های معاصر اصفهان

خیابان فردوسی، کوی مادی چرخاب، پالک

نمایشگاه گرافیک تئاتر
زمان: تا 14 اردیبهشت

 مکان:خیابــان آمــادگاه حــوزه هنــری 
سوره

با مسئوالن

معاون اجتماعی  فرماندهی  انتظامی  استان:

اصفهان، باند کودکان کار ندارد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان، با اشاره به اینکه در 
آخرین روزهای سال گذشته در استانداری اصفهان جلسه ای ویژه 
برای ساماندهی کودکان کار، دست فروشــان و متکدیان  برگزار 
شد، اظهار داشت: این جلسه با حضور همه دستگاه های متولی در 
این زمینه برگزار شــد و درقالب آن وظایف همه دستگاه ها به آنها 

یادآوری شد.
جهانگیر کریمی با بیان اینکه در ایــام نوروز در قالب طرحی ویژه، 
معتادان متهاجر، متکدیان و دست فروشان از سطح شهر اصفهان 
جمع آوری شدند، اضافه کرد: در این طرح، شهرداری، کودکان کار 
و دست فروشان را جمع آوری کرد و نیروی انتظامی نیز نسبت به 

جمع آوری معتادان متهاجر موظف است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه در این ایام نیروی انتظامی 8۰۰ معتاد متهاجر را جمع آوری 
کرد، بیان داشــت: در نوروز با این اقدام، شــاهد امنیت و آرامش 

خوبی بودیم.
وی با بیان اینکه مطابق با قانون می توان با افرادی که برای چندمین 
بار به عنوان متکدی جمع آوری می شوند برخورد کرد، افزود: البته 
باید مراحل قانونی این کار انجام شــود تا برخوردهای الزم صورت 

گیرد.
کریمی با اشاره به اینکه بسیاری از متکدیان شهر اصفهان مهاجر 
بوده یا از خارج اســتان به اصفهان آمده اند، تصریح کرد: باید برای 
این افراد محیطی ناامن ایجاد شود تا در پاکسازی شهر موثر باشیم.

وی با تاکید بر اینکــه راه قانونی برای مقابله با هیچ گونه آســیب 
اجتماعی بسته نیســت، گفت: از این رو بن بســتی برای مقابله با 
متکدیان نداریم و باید با برنامه ریزی درست این معضل را برطرف 

کنیم.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان همچنین با 
تاکید بر اینکه در اســتان اصفهان هیچ باند کودکان کاری وجود 
ندارد، اضافه کرد: این افراد اغلب به اجبار خانواده سرکار می آیند و 

8۰ درصد آنها همراه با خانواده کار می کنند.

معاون فرهنگــی و امور اجتماعی 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
اصفهان گفت: نســل جوان امروز 
عالوه بر الگوگیری از رشادت ها و 
جانبازی های حضرت عباس)ع(، 
باید به مطالعه وقایع دفاع مقدس 
بخصوص دالوری ها و رشادت های 
جانبازان به ویژه جانبازان اصفهان 

بپردازد.

نسل جوان، نیازمند مطالعه رشادت 
جانبازان است

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان

در شهر

زاینده رود

در قاب شهر

 اعتصاب بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی 
در خیابان آیینه خانه اصفهان 

نصب گیره های پارک دوچرخه به منظور 
تسهیل در پارک دوچرخه ها، در شهر

جشن میالد
 امام حسین )ع(

نمایشگاه 
مردم شناسی ارامنه اصفهان
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امام سجاد)ع(:
عموي ما عباس، داراي بصيرتي نافذ و ايماني استوار بود.
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لبخندک

به چشم محبوب
از همه طرفداران کلــه پاچه عذر می خواهم 
که یک تیتر غلط انداز آنها را به اینجا کشاند. 
راستش را بخواهید من قصد نوشتن در مورد 
صبحانه محبوب هموطنان عزیزم را ندارد و اگر بنویسم هم بعید 
است که کسی آن را ذیل مطلبی راجع به مد و زیبایی منتشر کند. 
داستان از این قرار اســت که ما به تجربه دو چیز را یاد می گیریم، 
اول اینکه عقل مردم به چشمشان است. مردم یعنی خود ما؛ همه 
حقیقت را نمی دانند و چون ناچارهستند که سریع تصمیمشان را 
بگیرند، از روی چیزی که می بینند قضاوت می کنند. برای همین ما 
برای اثر گذاری روی عقل مردم به ناچار باید چشمگیر باشیم. گرچه 
لباس زیبا تنها نشان آدمیت نیست، اما لباس خیلی چیزها را درباره 
ما به بقیه نشــان می دهد. اینکه به کدام طبقــه تعلق داریم، چه 
سن و ســالی داریم و حتی اینکه قابل اعتنا و اعتماد هستیم یا نه؟ 
مردم برای قضاوت درباره ما چندثانیه بیشتر به خودشان فرصت 

نمی دهند و ما باید حداکثر استفاده را از این چندثانیه ببریم. 
و اما نکتــه دوم را بابا طاهــر عریان یادآوری کرده و گفته اســت 
که هرچه دیده بیند، دل کند یاد. راســتش را بخواهید ما دلمان 
می خواهد که دیگران یادمان کنند، دوستمان داشته باشند و ما را 
در جمع یا در دلشان بپذیرند. برای همین باید به چشم مردم خوش 
بیاییم؛ البته اینجا منظور از مردم، در واقع یک مخاطب خاص است. 
کسی که دوست داریم ما را ببیند و دوستمان داشته باشد. بعضی 
وقت ها بخش زیادی از وقت، درآمد و انرژی ما صرف همین به چشم 

محبوب آمدن می شود.

زودرنجی و راهکارهایی 
برای در مان آن

زودرنجی، احساسی است که همه  ما در زندگی به 
نوعی آن را تجربه کرده ایم، اما هر کدام از ما چقدر 
اجازه می دهیم این حس بر روابط   با اطرافیان  تاثیر 
بگذارد؟ زودرنجی، سطوح مختلفی دارد و به نسبت 
عکس العملی که ما در نتیجه  ناراحتی از یک موضوع 
بروز می دهیم، متغیر اســت. زودرنجی عواطف ما 
را آلــوده و خلق وخوی ما را خــراب می کند و موج 
منفی و شرایط استرس زایی را در محل کار، خانه و 
 خانواده و به طورکلی محیط اطراف پخش می کند
  کــه بــر دیگــران هــم تاثیــر ناخوشــایندی

 می گذارد.
در ادامه راهکارهایی را به شما می آموزیم تا هنگامی  
که حس می کنید میزان تحریک پذیری تان شدت 

یافته و زودرنج شده اید، کمی آرام شوید.
۱- منبع ناراحتی را کشف کنید

بهترین راه کاهش زودرنجی کشــف منبع ناراحتی 
شما و چگونگی عملکرد آن است. اینکه بدانید دقیقا 
چه  چیزی و از چه طریقی باعث رنجش شــما شده 
اســت در متعادل شدن احساســات  تاثیر بسیاری 
دارد. باید بفهمید اولین بار کی این موضوع شما را 
رنجانده و فکر کنید برای از بین بردن آن باید چکار 
انجام دهید. به یاد داشته باشید خیلی از مسائلی که 
پیچیده به نظر می رســند و باعث عکس العمل های 
شــدید از طرف شما می شــوند در واقع موضوعات 
پیچیده ای نیستند، پس ســخت نگیرید. اگر منبع 
 مشــکل را پیدا کنید همــه  چیز ســاده تر خواهد

 شد.
۲- مصرف کافئین را کاهش دهید

یک بار با یکی از دوســتانم که با زودرنجی مشکل 
داشــت در یک کافی شــاپ قرار مالقات داشتم. او 
منبع اصلی مشــکل یعنی قهــوه  موکایی را که هر 
یک ساعت یک بار می خورد ترک کرده بود و واقعا 
حالش خیلی بهتر شــده بود. از آنجــا که مصرف 
روزانه  بیش از حد کافئین منبع افزایش و استمرار 
تحریک پذیری بســیاری از افراد است، بهتر است 
 برای مقابله با زودرنجی مصرف این محرک  را کاهش 

بدهید.
۳- قبول کنید که معموال مسائل بی اهمیت ما 

را ناراحت  می کنند
اکثر مــا فکر می کنیــم باید از چیزهایــی که ما را 
می رنجانند فاصله بگیریم، اما در واقعیت حتی اگر 
واقعا اتفاق بیفتند اصــال دلیلی ندارد این چیزها ما 
را ناراحت کنند چون این مســائل آنقدر بی اهمیت 
هســتند که نباید باعث رنجش ما شوند. با خودتان 
درباره  آنچه آزارتان می دهد صادق باشید. به سادگی 
می تــوان فهمید بیشــتر اوقــات چیزهایی باعث 
ناراحتی و رنجش ما می شــوند که بــه اندازه  کافی 

تحریک کننده نیستند.

مهارت زندگی

در آستانه سال نو، بیشتر ما آیین مشترکی را به جا می آوریم. منظورم 
 جشــن گرفتن، خوردن یا در کنار عزیزان بودن نیســت. اندیشیدن
 درباره گذشته یا حتی شــکرگزاری برای آنچه در زندگی داریم هم 

نیست.
 این سنت سال نو، تصمیم تغییر و قولی است که به خودمان می دهیم 
تا در این سال جدید کار تازه یا متفاوتی انجام دهیم، چه برای بهبود 
وضع مالی چه در مورد روابط، ظاهر یا موفقیت شــغلی مان متعهد 
شویم. به هر حال همگی ما هدف مشترکی را دنبال می کنیم و آن این 

است که امسال را بهتر از سال گذشته برنامه ریزی کنیم. 
کتاب »بهترین ســال زندگی« می تواند به ما کمک کند که برنامه ها 
و خواسته های خود را که در ابتدای سال مشخص کردیم، نیمه کاره 
 رها نکنیم و عزم ما برای رســیدن به اهدافمان در نیمه های ســال

 رنگ نبازد.
 کتاب بهترین ســال زندگی اثر »دبی فورد« با ترجمه »فرناز فرود« 
مشتمل بر 160 صفحه با ویراستاری ریحانه فرهنگی توسط انتشارات 
»حمیرا «چاپ و روانه بازار کتاب شــده اســت. این کتاب شامل سه 
بخش با عناوین» آرزو کنید«، »برنامه ریزی کنید «و »زندگی کنید« 

است و  مشتمل بر 12 فصل است.
 در کتاب »بهترین ســال زندگی« دبی فورد از روشــی آزموده برای 
آفرینش یک زندگی اســتثنایی پرده برمی دارد و شما را راهنمایی 
می کند تا به عظمت خود گام بگذاریــد و آن جنبه های وجودتان را 
که ضامن موفقیت شماســت، تقویت کنید. براي تحقق بخشیدن به 
آنچه در آرزوي آن بوده ایم و برایش برنامه ریزي کرده ایم، اســتحکام 

شخصیت بي عیب و نقص اولین شرط است.

بهترین سال زندگی
باغ کاغذی

دو خط حرف حساب

آنچه را نمی توانید انجام دهید، بپذیرید
موری به طور تمام وقــت روی صندلی چرخدار 
می نشست. با این حال پر از فکر بکر و نکته بود. 
مطالبش را روی هر چه به دســتش می رســید 

یادداشت می کرد. 
باورهایش را به رشته تحریر در می آورد. درباره 
زندگی در ســایه مــرگ می نوشــت: »آنچه را 
می توانید، انجــام دهید و آنچــه را نمی توانید 
بپذیرید«، »بپذیرید که گذشــته هــر چه بوده 
گذشته، گذشــته را انکار نکنید«، »بیاموزید تا 
خود و دیگران را ببخشید«، »هرگز خیال نکنید 

فرصتی از دست رفته است.«

سه شنبه ها با موری،میچ آلبوم

چندی پیش دانشمندان انگلیسی موفق شده اند با استفاده 
از نوعی کامپیوتر، »سن مغز« انسان را با توجه به حجم مغز او 
پیش بینی کنند. تحقیقات اخیر کارشناسان نشان از تفاوتی 

آشکار میان سن واقعی و سن مغز داشته است.
احتماال شما هم متعجب خواهید شد اگر بشنوید در آینده ای 

نه چندان دور می توانید از زمان مرگ خود آگاه شوید. 
 بر این اســاس، ارتباط مستقیمی میان شــرایط فیزیکی و 
ذهنی آن دسته شــرکت کنندگانی که دوران پیری خود را 
طی می کنند دیده می شــود. دو مســئله ای که خطر مرگ 
زودرس را به شکل قابل مالحظه ای افزایش می دهد. آگاهی 
یافتن از شرایط و سن مغز به تشخیص برخی بیماری ها و به 
تبع آن پیش بینی مرگ زودرس کمک می کند. در این شیوه 
جدید که در واقع نوعی MRI بسیار پیشرفته است، سن مغز 

مشخص می شود. 
 باالتر بودن عدد به دســت آمده از سن واقعی فرد، هشداری 
است که پزشکان را نسبت به وجود انواع بیماری های مرتبط 
با قوای شــناختی آگاه می کند. تغییر در ســبک زندگی و 
بهره مندی از رژیم غذایی صحیح اولیــن اقدام در مواجهه با 

چنین شرایطی است. مراجعه به درمانگر و پیگیری دوره های 
شــناخت درمانی، گام های بعدی برای پیشــگیری از مرگ 
 زودرس و کاهش فاصله میان ســن واقعی و ســن مغز است.

 با توجه به آنچــه گفته شــد، در آینده ای نــه چندان دور 
کامپیوترها به انسان کمک می کنند تا مرگ زودرس از او دور 

شده و یک قدم به آرزوی جاودانگی نزدیک تر شود.

کامپیوترهایی که برای تعویق در مرگ  به کمک انسان می آیند 

دانستنی ها

ندا
 شاه نوری

یک مرد انگلیسی با پوشیدن 
لباس گوریل و با هدف حمایت 
از گوریل هــا، در دوی ماراتن 
لندن شــرکت کرده اســت 
و چهار دســت و پــا در حال 
گذراندن مسیر مسابقه است. 
تام هریســون که خودش را 
آقای گوریــل می نامد، قصد 
دارد بــا هــدف حمایــت از 
سازمان گوریل ها کل مسیر دوی ماراتن لندن را که 26/2 کیلومتر 
است، روی دست ها و زانوهایش طی کند. هریسون 41 ساله پدر دو 
فرزند و یک افسر پلیس است و از ســه روز پیش که مسابقه شروع 
شده، نصف این مســافت را طی کرده اســت و بر اساس محاسبه 

خودش مسابقه را تا پنجشنبه یا جمعه به پایان خواهد رساند.
مدیر موسسه خیریه گوریل ها در رابطه با این کار آقای گوریل گفته 
است: من به کمک آقای هریسون افتخار می کنم و کار او که جمع 
کردن حدود 2 هزار پوند اســت، می تواند برای تامین وسایل و غذا 
و حقوق افرادی که در کنگو از گوریل هــا مراقبت می کنند، کافی 
باشد.گفتنی است؛ صفحه ای شخصی در توییتر به نام آقای گوریل 
درست شده است که عکس های مربوط به سفر او در آن به اشتراک 

گذاشته می شوند.

بزرگ ترین گنجینه ســکه 
طال که در انگلیس کشــف 
شــده، زمانی پیدا شد که 
مقامات مدرســه ای که این 
پیانو پیش تر به آن اهدا شده 
بود برای تعمیر، شــخصی 
را به مدرسه فرامی خوانند 
و وی در حیــن تعمیر، این 
گنجینه را پیدا می کند.در 

حال حاضر موزه انگلیس مدعی شده است که این سکه ها باید به 
موزه منتقل شود و در عین حال بخشی از ارزش آن به تعمیرکار و 

بخشی هم به مدرسه اختصاص داده شود.
این در حالی اســت که موزه از صاحبان اصلــی پیانو که پیش تر 
آن را به این مدرســه اهدا کرده بودند ســخنی به میان نیاورده 
اســت.ارزش این مجموعه ســکه طال که مربوط به فرمانروایان 
قرن 1۹ میالدی اســت ۵۰۰ هزار پوند تخمین زده شده است.
مگان و گراهــام همینگز، زوجی هســتند که از ۳2 ســال قبل 
این پیانو را با محموله باارزشــی که درون خود داشــت در خانه 
داشتند و ســال گذشــته)2۰16(، آن را به مدرســه  اهدا کرده 
 بودند، اما در حال حاضــر از این گنج چیزی عایــد آنها نخواهد

شد.

آقای گوریل همچنان ماراتن 
لندن را طی می کند 

بزرگ ترین گنجینه سکه طال
 در انگلستان

غوغای پیرزن 95 ساله اتریشی
 در دنیای مد و لباس

دنیای مد و لباس این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده و هر کسی 
سعی دارد به شــکلی خودش را در این صنعت جا دهد. همانطور 
که می دانید، معموال افراد جوان پا به این عرصــه می گذارند، اما 
به تازگی فردی در این زمینه خبرســاز شده که تمام قوانین را زیر 

سوال برده است.
ارنستین استولبرگ، پیرزن ۹۵ ســاله ای است که این روزها نامش 
در دنیای مد و لباس به وفور شنیده می شــود. وی پس از حضور در 
عکس های تبلیغاتی فروشگاهی مفهومی در وین اتریش، نامی برای 
خود دست و پا کرد. این پیرزن به خاطر پوشیدن لباس های فاخر و به 
اشتراک گذاشتن عکس های خود در شبکه های اجتماعی، در محل 
زندگی اش شهرت زیادی یافته است. وی همواره یکی از طرفداران 
حضور جلوی دوربین بوده است. مارکوس استراسر و هلمت راتنر دو 
فردی بودند که با کشف استعداد فتوژنیک او، وی را به شهرت رساندند.
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تصاویر روز

مسابقه شترها در بیابان دبی
براساس یک سنت قدیمی هرساله در پایان زمستان، برگزاری 

مسابقات شترسواری در امارات متحده عربی رونق می گیرد

تظاهرات فعاالن سازمان عفو
تظاهرات فعاالن سازمان عفو علیه فعالیت های 
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